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A Magyar Központ néptánccsoport bemutatja: 
 

“Tánncal az Ezredforduló Felé” 
Műsoros estjét 

1999 július 3-án este 7.30-tól éjjel 1 óráig a 
Magyar Központ nagytermében. 

 
A műsorban szerepelnek: 

 Celtic Feet (Ír) 
 Gyöngyösbokréta 

 M.H.B.K. 
 Roseta’s (Spanyol) 

 Magyar Kultúrkör 
 D.D.M.Sz 

 Magyar Központ 
néptánccsoport 

 

Kellemes esténk vidám hangulatát a 
Székely zenekar és az After Dark 

Duó bíztosítja 
 

Ízletes vacsora – finom házisütemények állnak 
kedves vendégeink rendelkezésére 

 
Szeszes és üditő italok a helyszinen kaphatók, 

Kedvenc italát hozza magával 
 

GAZDAG TOMBOLA 
 

Jegy árak : 15 dollár, nyugdijas 12 dollár 
fiatalkoruak 7 dollár 

 
Jegyrendelés: 

 

Rind Ilona:  
9569 8586 

Hegedűs Katalin: 
9571 7637 

Oswald Erika:  
0411 094 711 

Hegedűs József:  
0418 335 327 

A Magyar Központ Social Klub 
vezetősége 

 
Szeretettel hív és vár minden  

kedves honfitársat a 
 

Vidám, zenés ebédjére 
 1999 július 18-án 

vasárnap déli 12.30-kor 
 

A kitűnő ebédről a klub igazgatói 
gondoskodnak 

A hangulatos zenét a Nefelejcs Duó 
szolgáltatja. 

 
A három fogásos ebéd és egy pohár bor  

ára 17 dollár 
 

Asztalrendelés 
Házy Irén: 9887 4118 
Szabó Edit: 9560 1270 

Hatéves a Magyar 

Központ Híradója! 

HÍRADÓ 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

CSÍK  
KATALINNAL 

1.  Hol születtél?  

Nezsényen (Délvidék) 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1980-ban 

3. Mi volt  első munkadhelyed? 

Virágüzletben dolgoztam     

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Budapest 

5.  Ki a kedvenc szinészed?  

Clark Gable  

6. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Halálos tavasz 

7. Melyik a kedvenc filmed? 

Gone with the wind 

8. Ki a kedvelt iród/költöd? 

Jókai Mór  

9. Ki a kedvenc énekesed? 

Solti Károly 

10. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Mátyás királlyal 

11.  Mi a kedvelt foglalkozasod/időtöltésed? 

kézimunkázás 

12. Mi a kedvenc ételed?  

Tyúkleves 

13. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Szórakozni 

14. Van-e kedvenc spotod amit játszol vagy 

nézel? 

Tenisz 

15. Van-e javaslatod vagy megjegyzésed a 

Központtal kapcsolatban. 

Műsorokat mint  a Kovács Kati műsor.   

Az SBS magyar nyelvű rádió 
műsorának kiértékelése 

 
1999 május 11-én tartotta az SBS rádió 

második közösségi megbeszélését a magyar 
nyelvű rádió adásról.  

 
Anyur Cagli program menedzser elnökölt az 
ülésen, és több mint harminc vendég képviselte a 
magyar közösség széles skáláját. A találkozó cé-
lja volt, hogy megtudják a közösség általános 
véleményét a magyar műsorokról, más speciális 
területekkel együtt, mint pl a hírek, aktuális 
témák, ifjúsági ügyek, stb. 
 
Ez a találkozó nagyon fontos fórum úgy a rádió, 
mint a közösség szempontjából, hiszen ez egy jó 
lehetőség annak elemzésére, hogy a rádió műso-
rok megfelelnek-e a magyar hallgatók 
igényeinek. A közösség képviselői általában me-
geléged-ettségüket fejezték ki a melbournei rádió 
programjairól, különösen a magyarországról szo-
ló hírekkel, és aktuális témákkal kapcsolatban. 
Csupán az okozott kisebb csalódást, hogy az 
elnök nem hallgatta végig a véleményének. 
 
Noha a közösség képviselőinek véleménye általá-
ban elégedettséget fejezett ki, továbbra is ügyelni 
kell arra, hogy a rádió program ne veszítse szem 
elől eredeti célját, hogy az ausztráliai magyar 
közösség igényeit szolgálja. Fel kell ismerni, 
hogy az itteni közösség igényei nem azonosak a 
Magyarországon élő magyarok igényeivel. Habár 
Magyarországgal is szoros kapcsolatot kell fen-
ntartani, egyenlő figyelmet kell szentelni a helyi 
ügyeknek, amelyek az itteni kis magyar közösség 
életével függenek össze. 
 
Mi melbournei magyarok nagyon szerencsések 
vagyunk, hogy egy héten hat óra rádió, és egy óra 
televizió műsor gondoskodik társadalmi és kultu-
rális igényeink kielégitéséról. Bizonyos, hogy az 
SBS fórum vendégei nagyra értékelték ezt a le-
hetőséget véleményük kifejezésére. Lehet, hogy a 
többi rádió és televizió műsorok hallgatói is fon-
tosnak találnák, hogy kövessék a közösségi kon-
zultációknak ezt a példáját. 

K.É. 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

BÁRÁNY  
NÓRIVAL 

1.  Hol születtél?  

Tsumeb (Dél-nyugat Afrikában) 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1991 márciusban  

3. Mi volt az első munkád? 

Gyümölcs-szedő  

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Bécs 

5. Ki a kedvenc színészed? 

Paul Newman   

6. Melyik a kedvenc filmed?  

Egri csillagok  

7. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Anais Nin 

8. Ki a kedvenc iród? 

Fekete István 

9. Ki a kedvenc énekesed? 

Sebestyén Márta 

10. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Attilával 

11. Mi a kedvenc ételed ? 

Túróscsusza 

12. Mi a kedvelt foglalkozásod/időtöltésed?  

olvasás 

13. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Barátokkal összejönni és élőzenét  

hallgatni 

14. Mit utálsz a legjobban? 

Kétszinűséget 

15. Van e javaslatod vagy megjegyzésed  a 

Központtal kapcsolatban? 

Fiatalok gyertek vissza 

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 

MEGHÍVÓ 

A Magyar Központ 
vezetősége szeretettel hívja 

Önt és barátait az év 
kiemelkedő eseményére az   

ARANY ÉS EZÜST 
BÁLRA 

1991, augusztus 7-én este 7 órakor a Magyar  
Központ Ifjúsági termében. 

 
A kitünő tánczenét, a már jól ismert  

“RAGING HEARTS” zenekar szolgáltatja. 
 

A kedves vendégeket egy pohár pezsgővel  várjuk 
A belépőjegy három fogásos  

vacsorával 35 dollár. 
 

Teljes italengedély 
Megjelenés estélyi öltözetben 

 
Helyet csak előzetes bejelentésre tudunk biztosítani.  

Kérjük jelezze igényeit július 31-ig az alábbi  
telefonszámok egyikén: 

Vető Olga – 9561 7689    Atyimás Erzsébet – 9801 7637 
Szabó Edit – 9560 1270   Kövesdy András– 9846 2675 
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MEGHÍVÓ 

Szeretettel hívjuk a szép magyar szavainkat még 

híven szeretőket 

 

édes anyanyelvünk ünnepére 

 

Verses, zenÉs irodalmi délután 

Az Irodalmi Kör, a Zengő Kórus és az ifjúság  

közreműkődésével a  

Magyar Központ ifjúsági termében 

1999 július 4-én 

vasárnap du 3 órai kezdettel 

Belépődíj: 5 dollar 

 

A melbournei Magyar Segitő Szolgálat 

gondozásában 

Gratulálunk 
a korona 

presso-
bárnak! 

A Korona Presso-Bár 
bekerült a Melbourne 
Good Food Guide-ba. 
Ki van emelve a 
Korona mint magyar 
étterem amelyet 
érdemes 
meglátogatni, és 
főként Rozinak 
édességeit 
megpróbálni. 
 
Gratulálunk és 
további sikert a 
Korona Presso-
Bárnak. 

K.É. Bővült aMagyar Központ 
 kocsiparkoló 

 
Ezután minannyian örölünk, hogy tiszta 
cipővel léphetünk termeinkbe!  
 
A kocsiparkoló ezzel be van fejezve, melyet a  
Hungarofestből  bevételéből  fedezett a  
Magyar Központ.  

Ruby, a magyar vizsla kutya elsőként sétál át az új Bolte Bridge-en, követte Jeff 
Kennett. 

TANÁCSKOZÁS 
A következő tanácskozás július 10-én, 

szombat délután 2.30 órakor lesz megtart-
va a Szent István templom  

alatti társalgóban. 
 

A tárgysorozathoz javaslatokat, kérjük 
minnél előbb közölni Baranyai Imolával. 
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KORONA ÉS  
A KARD 

 
Erőskezű, éles eszű uralkodó 
volt András király, de amikor 
a betegség gyötörni kezdte, 
mindenütt ellenséget 
szimatolt, még a rokonaiban 
sem bízott. Különösen attól 
tartott, hogy halála után Béla 
herceg foglalja el a 
trónszéket, pedig ő fiát, 
Salamont koronáztatta 
királlyá. 
 
Az udvari besúgók, akiket 
napjainkban oly sokra 
becsülnek, csak növelték a 
király gyanakvását. Egyre azt 
mondogatták s királynak:  
- Salamon csak akkor 
uralkodhat, ha feleséged 
Béla herceget megöleti. 
 
A besúgók Béla herceget is 
felkeresték. Neki meg azt 
mondták :  
- Addig szerezd meg a 
trónszéket, amíg Salamon 
kisfiú, az apját meg betegség 
gyötri. 
 
Ezután a király és a herceg 
Várkonyba mentek. 
 
A király jól tudta, hogy 
salamon nem uralkodhat a 

 
Amikor a herceg belépett, és 
meglátta a koronát meg a 
kardot a király előtt, nagyon 
elcsodálkozott. 
A herceg leült, a király pedig 
felemelkedett ágyában, és 
így szólt: 
-Herceg! Én megkoronáztam 
a fiamat, de nem 
nagyravágyásból, hanem az 
ország békessége kedvéért. 
De neked szabad akaratod 
van: ha akarod a királyságot, 
vedd a koronát, ha a 
hercegséget, vedd a kardot. 
Az egyiket engedd át a 
fiamnak, mert a korona 
igazság szerint a tiéd. 
 
Mindjárt megértette a 
herceg az ispán szavait, és 
így szólt: 
- Hadd legyen a fiadé a 
korona, hiszen már fel is 
kenték királlyá, és add 
nekem a hercegséget. 
 
Ezekkel a szavakkal a kardot 
mindjárt elvette. 
 
Ekkor a király a herceg 
lábához hajolt – ami ritkán 
történt meg. Azt hitte, hogy 
a herceg 

herceg akarata ellenére, ezért 
két hívét tanácskozásra 
szólította, és azt mondta 
nekik : 
- Próbára teszem a herceget, 
és megkérdem tőle, hogy a 
koronát akarja-e vagy a 
hercegséget. Ha a herceg jó 
békével a hercegséget 
kívánja, ám legyen. De ha a 
koronához nyúl, mindjárt 
ugorjatok fel, és Béla herceget 
nyakazzátok le! 
 
A főemberek megígérték, 
hogy megteszik. 
 
András király pedig, aki 
ágyban fekvő beteg volt, 
maga elé tétette a koronát 
egy vörös kendőre, és melléje 
helyeztette a kardot, amely a 
hercegséget jelentette. 
 
Amíg ezt tárgyalták, azalatt 
Miklós, a hírvivők ispánja, aki 
az ajtót őrizte, és a küszöbnél 
állott, mindent meghallott. 
 
Amikor a herceget a királyhoz 
behívták és az ajtón belépett, 
gyorsan odasúgta neki az 
ispán: 
- Ha kedves az életed, válaszd 
a kardot! 
 
Ennél többet nem 
mondhatott. 
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The Australian, 4 February, 1999 
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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-től 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 július 25 –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 
 - Repülő Kastély 
 - Mesélő könyv 
* Mit tud a magyar nyelvû számitógép nyújtani a fiataloknak? 
* Mik a lehetõségek? Szakkönyvek? 
Összejövetel a hónap első szerdáján 7.30 - kor a Magyar 

Központban. További felvilágósításért forduljon  
Barna Szilárdhoz  03) 9560 9918 
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JÚLIUSI NAPTÁR 

    
 
Július 3, szombat  “Tánccal az Ezredforduló Felé” bál 
Július 4, vasárnap  d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
    d.u. 3 órakor Verses, zenés irodalmi délután  
Július 10, szombat d.u. 2.30 órakor Tanácskozás   
Július 11, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    Mozi 
Július 18, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
    d.u. 12.30 órakor “Vidám, zenés” ebéd 
Július 24, szombat Anna bál     
Július 25, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    d.u. 3 órakor Az Irodalom és Zenebarátok 
körének     összejövetele  
    

AUGUSZTUSI  ESEMÉNYEK 
 

Augusztus 1, vasárnap  Pálfy Margit előadása 
Augusztus 7, szombat  Arany és Ezüst bál 
Augusztus 8, vasárnap  Mozi 
Augusztus 21, vasárnap  Szent István bál 
Augusztus 29, vasárnap  Szent István ünnepély 
 
 

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 július 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. 


