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MEGHIVÓ 

 
A Rákóczi Egyesület és a RIK ifjúsági  

csoport közösen  rendezendő 

EBÉDJÉRE 
 

1999 június 6-án, vasárnap 12.30-tól a  
Magyar Központ ifjúsági termében. 

 
Izletes három  
fogásos ebéd 

kávé,  
sütemény 

Ital a helyszinen kapható 
 

A jó hangulatról a  NE-
FELEJTS DUÓ gondoskodik. 

 
GAZDAG TOMBOLA 

 
Jegyárak: 

Felnőttek – 13 dollár 
Ifjúság és nyugdijasok – 10 dollár 
12 éven aluli gyerekek – 5 dollár 

 
Jegyrendelés 

Wright Ilona – 9763 7157 
Tóth Sándor – 9459 7757 

JEGYEZZE BE A  
NAPTÁRBA! 

1999 augusztus 7-én szombat 
 

ARANY ÉS 
EZÜST BÁL 

Bővebb felvilágosítást 
Kövesdy András tele-

fonszámán: 9846 2675 

PÁLFY MARGIT FELLÉP A  
MAGYAR KÖZPONTBAN! 

 
“Pálfy Margit csodálatos művészi tehe-
tséggel kelti életre az átszellemült költői 
világot. Műsorait telt ház jellemzi. Egy 
teljes órán át a megragadottság állapo-
tában tudja tartani a közönséget. Finom 
és erőteljes színpadi jelenség. Előadásai 
legfőbb varázsa a személlyesség. 
 
Ausztráliai körutján teljesen új anyaggal 
kívánja gyönyörködtetni hallgatóit.” 

Rozgonyi Magdi 
Magyar Élet 

1999 május 27 

 

PÁLFY MARGIT 
A Magyar Központban 

 
1999 augusztus 1 vasárnap 

 
(pontos időpontot a Híradó következő számában közöljük) 

Bővebb felvilágosítást Kövesdy András  
telefonszámán: 9846 2675 

HÍRADÓ 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

JUHÁSZ  
ETELKÁVAL 

1.  Hol születtél?  

Székelykevén 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1974-ben 

3. Mi volt  első munkadhelyed? 

Varrónő voltam     

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Budapest 

5.  Ki a kedvenc szinészed?  

Tolnay Klára  

6. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Akikért nem szólt a harang 

7. Melyik a kedvenc filmed? 

Dr Zsivago 

8. Ki a kedvelt iród/költöd? 

Illés Sándor és Petőfi Sándor  

9. Ki a kedvenc énekesed? 

Zambo Jimmy 

10. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Orbán Viktorral 

11.  Mi a kedvelt foglalkozasod/időtöltésed? 

olvasás 

12. Mi a kedvenc ételed?  

Minden ami jó 

13. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Kirándulni 

14. Mit utálsz a legjobban? 

A veszekdést 

15. Van-e javaslatod vagy megjegyzésed a 

Központtal kapcsolatban. 

Ha jobban összefogunk, jobban 

haladunk.  

FOGADÁS A VICTORIAI  
PARLAMENTBEN 

 
Május 26-án a “Multicultural Committee” és a 
“Central Council of Women’s Sections” által 
rendezet fogadáson több igazgató képviselte a 
Magyar Központot. 
 
A vitctoriai Parlament egyik dísz termében, 
kávé és sütemény mellett, alkalom volt több 
képviselővel találkozni. Az est folyamán öt 
képvisleő rövid beszámolót tartott munkájáról: 
The Hon. Ann Henderson, Minister for Hous-
ing, The Hon Rob Maclellan, Minister for 
Planning and Local Government, The Hon 
Tom Reynolds, Minister for Sports, és Bernard 
Finn, Member for Tullamarine.  
 
A beszédek után a vendégek megtekinthettés a 
Parlament többi részét. 

K.É. 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

SINKA  
IMRÉVEL 

1.  Hol születtél?  

Budapesten 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1994 márciusban  

3. Mi volt az első munkád? 

Process operator  

3. Melyik a kedvelt városod?  

 Budapest 

5.  Melyik filmet láttad utoljára?  

Rush hour  

6. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Angyali Márkinő 

7. Ki a kedvenc iród? 

Petőfi Sándor 

8. Ki a kedvenc együttesed? 

Edda 

9. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Mátyás királlyal 

10. Mi a kedvenc ételed ? 

fagylalt 

11. Van-e kedvenc éttermed? 

A Nótafa– Budapesten  

12. Mi a kedvelt foglalkozásod/időtöltésed?  

Computeren dolgozni 

13. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Horgászni menni 

14. Mi a kedvenc sportod? 

Futball– soccer 

15. Mit utálzs a legjobban? 

A cricketet 

16. Van e javaslatod vagy megjegyzésed  a 

Központtal kapcsolatban? 

Jobban összefogni a magyarokat 

A Magyar Központ  

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

Esti megérkezés 
 

Az esti sötét 

halk mezei lelkét 

a mohó kilométerek 

bús messzibe nyelték. 

Kocsim ablakait most 

veri a fény, 

két sorban a lámpák 

jönnek elém. 

 

Tépett takaró lett 

már a sötétből:csak az ég, a 

nagy ég 

fut velem a rétről: 

kiejtik az utcán 

a csönd mezei 

csokrát a kiránduló 

fáradt kezei. 

 

De harsan a lángok 

lármája, a lámpák 

csilláma szembembe 

csengeti lángját. 

Máshol az éjszaka 

csendje halálos: 

itt villan a villany 

és villog a város. 

 

Idelenn a város 

villanya villog, 

de fenn a nagy ég 

száz csillaga csillog: 

a villany a földi, 

a csillag az égi, 

a villany az új, 

a csillag a régi 

 

Babits Mihály 
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SZENT ISTVÁN 
KIRÁLY  

HADJÁRATAI 
 

A 
mikor Szent István kirá-
ly a népet keresztény 

hitre térítette, sok vezér ellene 
szegült, mert nem akarták el-
hagyni a pogány hitet. Ezért 
Szent István király hadat kiáltott 
a vezérek ellen. 
Először Koppány vezért támadta 
meg, akinek Somogyban volt 
birtoka. Koppány már Géza 
fejedelem idejében hatalmas 
vezér volt, és a fejedelem halála 
után Istvánt meg akarta öletni, 
hogy örökségét megszerezze. 
Ezért Szent István király  össze-
gyűjtötte seregét, és megtámadta 
Koppány vezért. A királyt a 
Garam folyó partján övezték fel 
először karddal, itt állítottak 
testének őrizetére két főembert, 
Hontot és Pázmányt. Az egész 
sereg vezetését a király egy 
német úrra, Vencellinre bízta. 
Mekezdődött az ütközet, mind-
két részről nagy bátorsággal 
harcoltak, végül hosszú és véres 
küzdelem után Szent István 
király  győzelmet aratott. 
Ebben a harcban Vencellin 
ispán levágta Koppány vezért, 
ezért Szent István nagy birtok-
kal ajándékozta meg. 
Szent István király Koppány 
testét négyfelé vágatta. Testének 
egyik darabját elküldte az 
Esztergomi– másikat a 
Veszprémi– harmadiakt a Győri
-kapuhoz, és a negyediket Er-
délybe. 
A csata előtt a király fogadalmat 
tett Istennek, és fogadását híven 
be is váltotta. Azt fogadta, hogy 
a Koppány vezér birtokán élő 

Keán vezér népei a balkánon 
laknak, ezért legyőzésüket a 
természet megnehezíti : a ma-
gyarok itt nehéz súlyos harcokat 
vívtak. Végül mégis győzelmet 
arattak, és az utolsó csatában 
maga Keán vezér is elesett. 
Ebben a hadjáratban a király 
rengeteg kincset szerzett : sok 
aranyat, gyöngyöt és drágakövet 
zsákmányolt. 
Ebből a sok kincsből Szent 
István király  erősen meggazda-
godott, de gazdaságát, minden 
kincsét az egyházra áldozta. A 
székesfehérvári székesegyházat, 
amelyet ő maga alapított, ellátta 
aranyoltárokkal, -kelyhekkel, -
keresztekkel, és színarannyal 
bevont, drágakövekkel kirakott 
főpapi öltözetekkel. 

Lengyel Dénes 
Régi magyar mondák 

Móra Ferenc Könyvkiadó, 1972 

 

 
 

nép gyermekeiből, terméséből és 
barmaiból örök időkre tizedet 
adjon Szent Márton 
klastromának. 
Ezután Szent István király  híres 
és eredményes hadat indított 
nagybátyja ellen, akit Gyulának 
hívtak. 
Gyula ebben az időben az erdélyi 
tartományt kormányozta. 
Szent István király Gyula vezér 
seregét legyőzte, magát a vezért, 
annak feleségét és két fiát elfog-
ta, és Magyarországra küldte 
őket. 
Gyula vezért élete fogytáig 
tömlöcben tartotta, mivelhogy 
hitében megátalkodott, és a 
kereszténységre nem hajlott. 
Ezután Szent István egész Er-
délyt, ezt a hatalmas és gazdag 
tartományt minden kincsével 
együtt Magyarországhoz kapcsol-
ta. Márpedig Erdélyt sok folyó 
öntözi, ezeknek a fövenyében 
aranyat találnak, s annak a 
földnek az aranya igen jó. 
Hadat viselt Szent István a híres 
Tonuzóba ellen is aki Taksony 
fejedelem idejében telepedett le 
az országban. A fejedelem sok 
földet adott Tonuzóbának, aki 
hercegi vérből származott. 
De amikor Szent István király  
szóval is biztatta, és a magyaro-
kat mind megkeresztelte, 
Tonuzóba hitében megátalkodott, 
és a kereszténségre nem hajlott. 
Ezért a király elítélte, és feleségé-
vel együtt az Abádi-révnél 
elevenen eltemetette. Sem ő, sem 
felesége nem élhet a Krisztusban 
örökké, de fiuk Urkund 
megkeresztelkedett, ő már a 
Krisztussal él mindörökre. 
Amikor a belső ellenséget 
legyőzte, Szent István hadat 
indított Keán ellen, aki a bol-
gárok és a szlávok vezére volt. 
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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 zenekedvelő  

IRODALOM ÉS 
ZENEBARÁTOK KÖRE 

 
A  következő összejövetelünk 

vasárnap, 1999 június 27 –án, d.u.3 
órakor lesz az Erdélyi szobában. 

 
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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JÚNIUSI NAPTÁR 
    
 
Június 6, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Rákóczi Egyesület ebédje    
Június 13, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    Mozi 
Június 20, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
    MSZVACS Ebédje 
Június 27, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    Az Irodalom és Zenebarátok körének   
    összejövetele  
  
      

 
JÚLIUSI  ESEMÉNYEK 

 
Július 3, szombat   Magyar Központ néptáncegyüttes bálja 
Július 11, vasárnap   Mozi 
Július 18, vasárnap   Disznótoros ebéd 
Július 24, szombat   Anna bál 
 

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 június 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. 


