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MEGHÍVÓ 

A Magyar Központ rendezésében 
1999 április 4-én vasárnap  

este 7 órától – 1 óráig 
Virsli, debreceni, sütemény, kávé, üditő ital 

kapható. 

A jó hangulatról a Kék Fiúk zenekar 

gondoskodik 

Veddég szerepel a Magyar Központ 
néptánceggyütese 
Belépődij: 12 dollár 

Jegyrendelés 
Atyimás Erzsébet: 9802 7637 

Vető Olga: 9561 7689 
Faith Ferenc: 9762 9135 

MEGHÍVÓ 
A MHTV Inc. vezetősége szeretettel hívja és 

várja honfitársait video-vetitéssel 
egybekötött teadélutánjára 1999 április 25-

én, vasárnap délután 3 órai kezdettel A  
Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet  

helyiségében. 

Bemutatásra kerül az 1999-es 
HUNGAROFEST-ről készült 
összeállítás, valamint a “Hid 
Ausztráliáig” cimű előadás. 

Belépődij nincs, azonban adományokat 
köszönettel fogadunk. 

A szünetben kávé, tea, frissitő italok és sütemények 
kaphatók! 

Érdeklődés/helyfoglalás: Kovács András  
9702 1387telefonszámán eszközölhetők. 

MÁRCIUS 15  
ÜNNEPLÉSE 

 
Március 14-én, vasárnap egész napos 
műsor várta az ünneplőket.  
 
a Szent István templomban, délelőt 
11órakor kezdődőtt az Ökumenikus Is-
tentisztelet amelyet Antal Péter, Dabasy 
János és Kiss János plébános celebráltak. 
Ezt követően a Hősi Emlékműnél az alá-
bbi egyesületek koszorúztak - 
 Magyar Központ 
 Ausztrál Magyar Film Egyesület 
 Árpád Otthon 
 Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 Magyar Demokrata Forum 
 Magyar Központ Néptáncegyüttes 
 Magyar Szabadságharcosok 

Szövetsége Victoriai Szervezete 
 Magyar Szabadságharcos 

Világszövetség Ausztráliai Csoportja 
 Magyar Vitézi Rend 
 Rákóczi Egyesület 
 Számitógép Klub 
 Victoriai Magyar Társadalmi 

Szervezetek Szövetsége 
 Victoriai Magyar Emberjogi Alap 
 
Az ünnepélyes hangulat, a Magyar Ház 
nagytermébenaz, ebéddel folytatódott. A 
sokáshoz híven a ízletes ebédet ismét a 
Magyar Központ igazgatói készitették. 
Természetsen az ízletes gulyás leves sem 
maradt el– melyet Stranganics Karcsi, a 
“guylásleves föző  mester“ készitett. 
Ebéd után az ifjúsági teremben meg 
tekinthettük az Erdélyi Szövetség 
szervezésében, az 1848-49 Sza-
badságharc eseményeiről kép kiállitást.  
 

Folytatás a 2. oldalon 

HÍRADÓ 
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Az emlékműsor délután három órakor 
kezdődött. Az ünnepi beszédet Faith Ferenc, 
ügyvezető igazgatója mondta melyet az 
MHBK néptánccsoport követett. Az 1848-49-
es események történetét prózában és versben 
előadta az Irodalom és Zenebarátok Köre, 
valamint a Zengő Kórus, Jekler Irén ren-
dezésében. Az emlékezetes műsor a Him-
nusszal fejeződött be. 
 
Az emlékműsor után a nap még nem ért véget, 
mivel a 31-es Televizió csatornának a 
“telethon” kertében magyar adás is volt. A 
Központban direkt közvetitésben láthattuk a 
televizió adó eseményeit. A Központból két 
igazgató, Baranyai Imolát és Vető Tibort,  
láthattuk és ezenkivül a Gyöngyösbokréta 
néptánccsoportot, Tallósi Józsefet és Dudás 

Leventét. Köszönjük az MHTV-nek.  
 
Erre a szép napra sokáig fogunk em-
lékezni. 

Kövesdy András 
 
 

Szetey István koszorút helyez el 

Az 1848-49-es képkiállitás 

Jön a gulyás! Az emlékműsor szereplői 
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FIGYELEM! 
Az 1999-ES ÉVI PROGRAMBAN 
változások fordulhatnak elő, kérjük 
figyeljék a Híradóban közölt havi 
naptárunkat. 

FELHÍVÁS 
 
A Magyar Központ Igazgatósága kér 
minden magyar embert, hogy a néhány 
hónapja elindított kérdőíves kutatást 
annak kitöltésével és visszajuttatásával 
támogatni sziveskedjék. A kérdőív 
feldolgozása a Magyar Központ 
munkáját segíti abban, hogy tisztába 
jöjjön a Központot különböző 
gyakorisággal látogatók, vagy nem 
látogatók problémáival, a 
kívánságokkal, az új igényekkel, az 
ötletekkel, melyeket szeretne a terveibe 
beépíteni. 
 
A kérdőívben személyi adatok is 
szerepelnek, ezek kitöltése önkéntes. Aki 
tehát nem akarja a véleményéhez a nevét 
adni, nem szükséges. A vélemény,  a 
jobbító szándék fontos, mert csak ezek 
ismeretében tudjuk fejleszteni a Magyar 
Központ magyarságért végzett munkáját. 
A kérdőív a nem magyar nyelvű 
családtagoknak is hozzáférhető angol 
nyelven. Példányai elérhetők a Magyar 
Központban az aktuális programok 
szervezőinél, illetve a Korona Pressó-
Bárban személyesen. Postai úton kérhető 
a 9877 0672 telefonszámon Kurtz 
Máriától. 
 
Kérjük segítsék munkánkat őszinte 
véleményükkel, javaslataikkal. Lehet, 
hogy pillanatnyilag önöket talán nem 
„érdekli” a Magyar Központ, de később 
esetleg gyermekeikben feléledhet a tudat, 
hogy magyarok is, s hadd legyen egy 
otthonuk, ahol a gyökereikre 
rátalálhatnak. 
 

Magyar Központ Igazgatósága 

Az Ifjusági és Kultúrális Szövetkezet 
köszöni Szabó Gyulának, a Hun-
garofest előtt végzett munkáját. 

FELHIVÁS A KÖZPONTBAN 
MŰKÖDŐ EGYESÜLETEKNEK 

és CSOPORTOKNAK 
 
A következő Tanácskozás a Magyar 
Központ vezetősége, és a Központon belül 
működő csoportokkal szombat, április 17-
én, délután 2.30 órakor lesz a Szent Isván 
templom alatti társalgóban. 
Tárgysorozathoz javaslatokat, kérjük 
közölje Baranyai Imolával. 

MEGHÍVÓ 

 
Az Irodalom és Zenebarátok Köre 

nyilt irodalmi délutánt rendez 
1999 április 18-án, vasárnap délután 

3 órakor a Social Klubban.  
 

A délután témája 
 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
élete és versei  

 
A szünetben kávé, frissitő italok és  

sütemények kaphatók. 
 

Bővebb felvilágosítást: 
Jekler Irén: 98898370 telefonszámon 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

CSÍK  
ISTVÁNNAL 

1.  Hol születtél?  

Török-kanizsán 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1980-ban 

3. Mi volt az elsõ munkád? 

Mint festő dolgoztam  

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Párizs 

5.  Ki a kedvenc szinészed?  

John Travolta  

6.  Ki a kedvenc filmed?  

The Godfather  

7. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Hyper-Space 

8. Ki a kedvenc iród? 

Jeffrey Archer 

9. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Albert Einsteinnal 

10. Mi a kedvenc ételed ? 

Pasta 

11. Mi a kedvelt foglalkozásod/időtöltésed?  

Tánc 

12. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Mulatni 

13. Mi a kedvenc sportod? 

Indoor soccer 

14. Van e javaslatod vagy megjegyzésed  a 

Központtal kapcsolatban? 

Több rendezvényt a fiatalok részére mint 

például táncházak vagy hasonlók. 

A Magyar Központ  

Néptánccsoportja 
Szeretettel vár gyermekeket öt éves kor-
tól, úgyszintén fiatalokat. Próbák péntek 
este. Bővebb felvilágosítást Ámon Lil-
lánál 9848 4865 telefonszámon 

Magunkra ismerünk? 
 

They want it lavish. They want it 
grand. They want all the trim-
mings. They want hot dishes, wet 
dishes, cold dishes, fruit platters, 
cheeses. They want a cake. They 
want trestles with self-serve food, 
they want kegs of beer, casks of 
wine, buckets of ice. 
 
They want a choice of entrée and 
plenty of mains. But they want it 
informal. They want cutlery and 
napkins laid out on separate tables, 
plates stacked high beside the 
food, everyone helping them-
selves. 
 
They want it cheap! 

Részlet 
The Hotel Albatross 
By Debra Adelaide 

Hitler vases to be sold 
Two Hungarian (Herend) porcelain vases 
from a dinner service owned by Adolf Hitler 
and souvenired by an American soldier in 
Germany in 1945 will be sold by an Austral-
ian auctioneer next month. 
The 12.5cm high vases, hand-painted with 
flowers and butterflies, are the only surviv-
ing pieces from a 48-setting dinner service 
commissioned by Admiral Horthy, the Re-
gent of Hungary, for Hitler’s retreat at 
Berchtesgarden. 
Adelaide-based auctioneer James Bruce 
said the vases were expected to fetch 
more than $240,000 on April 30. 
While the vases will remain in a US 
bank vault,  the auction will be broadcast 
live on Mr Bruce’s Internet site. 

The Herald/Sun 
March 18, 1999 
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SZOBRÁSZOK FIGYELEM! 

 

“10 tagú szobrász közösséget” ki-
vánunk alakitani. Nyitva tartási 

idő hét nap,  
10-5-ig. Kiállitó és dolgozó terület 

áll rendelkezésünkre, kedvező 
bérrel. 

METRO CRAFT CENTRE 
“Sculptor Studio Bay”, North  

Melbourne.  
Érdeklõdni lehet (és üzentet hagyni)  

Kaldor Zsuzsa telefonszámán:  
9598 4335  

GYORS ISMERKEDÉS...... 

SVAK  
ANDREÁVAL 

1.  Hol születtél?  

Melbourne-ben 

2. Mi volt  első munkadhelyed? 

Dolgoztam mint titkárnő     

3. Melyik a kedvelt városod?  

 Melbourne 

4.  Melyik a kedvenc szined?  

a piros 

5.  Ki a kedvenc szinészed?  

Kirsty Alley  

6. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Pride and Prejudice 

7. Ki a kedvelt iród/költöd? 

Bryce Courtney  

8. Ki a kedvenc énekesed? 

Celine Dion 

9.  Mi a kedvelt foglalkozasod/időtöltésed? 

Dancing and eating 

10. Mi a kedvenc ételed?  

Rántott gomba 

11. Mit utálsz a legjobban? 

semmit 

12. Van e kedvenc éttermed? 

Otthon Lacival! 

Kedves olvasók figyelmébe 

ajánljuk a 3MBS-FM (103.5) 

rádió állomás 1999 április 

15, csütörtök este 7 órai 

kezdettel, a “Music and Na-

tionalism” műsorban magyar 

zeneszerzők műve ibő l 

közvetitenek. 

A Magyar Központ Számitógép 
Klub Hungarofest 99  

Multimédiás beszámolója 
 
Örömmel mondhatjuk, hogy szép 
sikerünk volt a Hungarofesten és különös 
színt adott neki Göncz Árpád 
köztársasági elnökkel való találkozásunk 
és barátságos kézfogásunk. Kellemes 
meglepetés volt számunkra, amikor meg-
mutattuk neki Winter Erzsi könyvét 
Szibériai Nyelv Rokonaink címen és 
kiderült, hogy a könyvben ábrázolt színes 
képek azon a kiállitáson voltak Buda-
pesten kiállitva, amelyet az Elnök úr 
nyitott meg. Mosolyogva ismerte  fel a 
könyv első oldalán ábrázolt kisfiú képét. 

folytatás a 6. oldalon 
Többek között megemlítjük azt a nagy 
sikert is, amelyet az MTV-1 műsora ért el 
január 24-én Magyarországon a Tévé-
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magiszter adásában, valamint a január 27-
én a Komáromi Televiziós film az Ausztrál
-Magyar Sajtóról a Duna TV-n. 
Visszajátszásukat meglehetett látni a Hun-
garofest főbejáratánál felállított számitógé-
pen. Ugyancsak nagy sikerrel mutattuk be 
az ausztráliai magyarok bevándorlását 
Ausztráliába, amelyet Tari János és Barna 
Szilárd állitott össze és az elmúlt év októ-
berében került először nyilvánosság elé a 
melbournei Világ Múzeum Konferencián. 
Ebben a tanulmányban Ambrózy Anna 
számolt be azokról a nehézségekről, ame-
lyekkel a magyaroknak szembe kellett néz-
niök, és hogyan érték el azt az életszinvo-
nalat, amelyet ma élveznek. Égyébként 
beszédének a lényegét az általa kiadott “A 
Survey of the Hungarian Community” 
cimű nagysikerű könyv-tanulmányában 
olvashatjuk. A könyv egy példányát az 
Elnök úr is elfogadta. (A könyvet meg le-
het vásárolni a szerzőtől.) 
 
Ugyancsak bemutatásra került a Duna TV 
adásában a Komáromi Televiziósok filmje, 
amelyben az SBS rádió, a Magyar Élet és a 
Magyar Televizió vezetői a nehézségeket 
és a célokat tárják fel magyarságunk fen-
ntartásával kapcsolatban az elindulástól 
napjainkig. A többi érdekes számitógép 
bemutatóban szinre került a Déli Magyarok 
c. film Délamerikából, majd a 125 éves 
Néprajzi Múzeum c. film és interjúk a 
Múzeum igazgatóival. 
 
A Hungarofest tartama alatt Varga József, 
Szakmáry Zsolt és Barna Szilárd folyam-
atosan tartott előadást a magyar számitógép 
szoftvereiről a főbejárati előcsarnokban, 
ahol a régi Nagymagyarország bemutatása 
volt a főcél. A bemutatás alatt a látogatók 
hallhatták a Magyar Rádió műsorait 
élőben, amelyeket Varga József az inter-
neten kezelt. Egymásután lehetett hallani a 
híreket és az időjárás jelentéseket egész 
Magyarországról, hangulatos magyar 
zenével kisérve. Szakmáry Zsolt honlapja a 
“Hungarian Community of Victoria” cimű 
weblap szépen bemutatta, hogy miképpen 
tud egy érdekelt személy megtanulni ma-
gyarul beszélni. A “Hungarian Language 
Course” felírás a képernyőn mutatta, hogy 
hol lehet ezt a kurzust az interneten meg-

találni. Ennek a kurzusnak az 
érdekessége, hogy angol nyelven tanítják 
a  magyar nyelvet. Amikor dr. Torgyán 
József Fölművelésügyi és Vidék-
fejlesztési miniszter és kabinetfőnöke dr. 
Béres Béla meglátták a honlapot, egészen 
meg voltak lepve, mert hasonlót még nem 
láttak Magyarországon. Dr Göncz Árpád 
elnök úrnak is nagyon tetszett a teljes 
műsor és megigérte, hogy felkeresi és 
megnézi otthon a filmjeinket. 
 
Végül is örömmel mondhatjuk, hogy eb-
ben az évben a múltévinél is nagyobb 
sikere volt a Multimédia bemutatásának 
és maga a Hungarofest dr Göncz Árpád 
elnők úr látogatásával kapcsolatban, az 
egész országban hirdetve volt az MTV-1 
Tévémagiszter műsorában. 
 
A Számitógép Klub vezetősége ezúton is 
köszöni a sok érdeklődő látogatását. 
 

Barna Szilárd 
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A  tavaszi ünnepkör egyik jelentős 
területe a húsvét, ennek hétfőjén 

elmaradhatatlan a locsolás, mely 
régebben vederrel a kútnál történt. A 
lányok, ha nem mentek maguk, akkor a 
legények erőszakkal is odacipelték őket. 
A vizzel való öntözés álatalánosságban, 
más esetekben is 
termékenységvarázsláshoz 
kapcsolódott. A locsolók 
később szagosvízzel 
öntöztek, de éppen úgy 
kaptak színes és díszített 
tojást mint korábban. Ez a 
szokás falun és városban 
napjainkban is virágzik. 
Elterjedtek a korszakonként 
és tájanként változó 
locsolóversek. 
 

 
Vizbevető hetfű nekünk is 
úgy tetszik: 
Látjuk az utcákon, hogy egymást 
öntözik. 
Öntünk gazdát, asszonyt kedves 
leányával: 
Várunk piros tojást, de azt is párjával. 
Ha párjával adják, meg fogjuk  
köszönni, 
Ha párral nem adják, nem fogjuk 
elvenni. 

(Kézdimárkosfalva, Háromszék m.) 

 
A húsvéti tojásnak, mely a termékenység 

egyik legáltalánosabb jelképe, még a 
húsvétot küvető ún. fehérvasárnapon is 
jelentősége van. Ekkor küldik a 
komatálat a keresztszülők 
keresztgyermekeiknek, a kisebb lányok 
annak, akit azután meg akarnak 
tisztelni, barátnővé akarnak fogadni. Ez 
a szokás legtovább a Dunántúlon és a 

Palócföldön maradt meg. 
Így Somogyban egy 
palack bort, néhány piros 
tojást és perecet tesznek 
egy tányérra, fehér vagy 
színes kedővel letakarják, 
és úgy viszik a kiszemelt 
komának. Az átadó lányok 
ilyenkor a következő kis 
verset mondják: 
 
Komatálat kaptam, 
Fel is aranyoztam. 
Koma küldi komának, 

Koma váltsa magának. 
(Somogy m.) 

 
Magyar Néprajz 
Balassa-Ortutay 

Corvina Kiadó, 1979 
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Segítsünk egymásnak magyar élményt létrehozni 
gyermekeinknek. 

 

MAGYAR JÁTSZÓCSOPORT 
 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, magyar énekek és 
mesék  

0-5 éves gyermekek számára 
minden szerdán de. 10-12 óráig a  

Magyar Központban az ifjusági terem elõcsarnokában. 
Szülõk és nagyszülõk, hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilagosítás: 
Etelka: 9702 3511 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA  
presso-bárban 

(teljes italengedély) 
és  a változatos étlapból választhat 

izletes ebédet/vacsorát. 
 

NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 
 PÉNTEKEN 

 SZOMBATON  
este 6 órától 11 ig 

VASÁRNAP  
d.e. 11-tõl d.u 5-ig 

Bővebb felvilágosítás vagy  
asztalfoglalás : 9800 4544 

 

Kézimunka kedvelõk klubja 
A kézimunka kedvelõk klubja 
minden hónap második 
csütörtökén találkozik, délután 1 
órakor a Szent István templom 
alatt lévõ társalgóban. Mindenki 
hozza magával saját 
kézimunkáját; himzésben, 
varrásban ingyenesen kaphat 
tanácsot szakértõtõl. 
 
Havonként egy délutánt együtt 
eltöltve - kellemes környezetben 
- szeretettel várunk minden 
érdeklõdõt. 
 
További felvilágosítást kaphat:  

Ittak Magdinál: 9544 7162,   

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel látunk mindenkit aki 
irodalom és zenekedvelõ  

IRODALOM ÉS 
ZENEBARÁTOK KÖRE 

 
A  következő összejövetelünk 

vasárnap, 1999 április 18 –án, d.u.3 
órakor lesz a Magyar Központ  

Social Klub termében. 
 

Érdeklődni lehet Jekler Irénnél a  
9889 8370 telefonszámon 

 

 A Magyar Központ Számitógép és 
Internet Klubja 

 
MAGYAR Windows 95 

* Internet használata - 

 Magyarországról - Hírek, Rádió, TV, Élõ 

 beszélgetések, Parlamenti tudósítás, 

 Utazások, Kultura, Népmûvészet. 
* Ausztrál - Magyar adattár 
 Tudósitás a melbournei Magyar Központról 

 http://www.hungcomm.aone.net.au 
Magyarul  - Office 95 
   - Word 7 
   - Excel 
   - Power Point 

CD- Rom - magyarul 
 - Budapest történelme 
 - Honfoglalás és Államalpítás 
 - Tolnay Világtörténelem 
 - Révai Nagy Lexikona 
 - Hungary 1 
 - Emese Álma 
 - Nyelvész 
 - Angol-Magyar, Magyar- Angol hangos szótár 
 sorozat 
 - Repülõ Kastély 
 - Mesélõ könyv 
* Mit tud a magyar nyelvû számitógép nyújtani a fiataloknak? 
* Mik a lehetõségek? Szakkönyvek? 
Összejövetel a hónap elsõ szerdáján 7.30 - kor a Magyar 
Központban. További felvilágósításért forduljon Barna 

Szilárdhoz  03) 9560 9918 
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ÁPRILISI NAPTÁR 
 

     
Április 2, péntek  d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    este 7.30 órakor Nagypénteki Katolikus szertartás 
Április 3, szombat este 7.30 órakor Nagyszombati Katolikus szertartás 
Április 4, vasárnap 40-ik Húsvéti búcsú a Regnumban (Armadale-ben) – egyben 
az     utolsó 
    d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Húsvéti bál    
Április 11, vasárnap Mozi    
Április 17, szombat d.u. 2.30 órakor Tanácskozás 
Április 18, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Irodalmi délután  
Április 24, szombat Álarcos bál 
Április 25, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    d.u. 3 órakor Hungarofestről video-vetités  

 
MÁJUSI  ESEMÉNYEK 

 
Május 2, vasárnap  Anyák napi ebéd 
Május 9, vasárnap  Mozi 
Május 23, vasárnap  Magyar Központ néptáncegyüttes ebédje 
Május 30, vasárnap  Irodalmi délután 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra.  

Ára $6.00 (pósta költség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK $6 CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY ASSOCIATION INC.
(posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb április 20-ig  
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, vagy Kövesdy Évának, 79 Dellfield Drive, Templestowe 3106 címre 

eljutattni. 
Szerkesztőbizottság: 

Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva  
Bármi kérdéssel, megjegyzéssel vagy hozzászólással forduljanak a Szerkesztõbizottsághoz. 


