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A MELBoURNE-I MAcyAR r0zponr rulrunALts $EREcszeulE l€ne
A rendezv6nysorozat keret6ben ausztrdl, illet6leg m6s nemzetis6gfi vend6geink

sz1mdra is szeretn€nk izeletitdt adni nemzeti kultur6nkb6l. A h6rom napos
fesztiv6l alkalmat kinril megcsoddlni nSpmiiv6szetilnk 6rt6keit, megk6stolni a
magyar konyha inyencs6geit 6s megtapasztalni a magyaros vend6gszeretetet.

XtRtL[tRS: Rendkivuli gazdag n6prajzi ki6llit6s Magyarorszdg t6jairol.
Bemutat6sra kerul tobbekozott kdzimunka, lafarag6s 6s m6g sok, sok m6s
n6pmfiv6szeti 6rt5k.
MUSOR; A v6ltozatos miisorok keret6ben fell6p Biszak Jrilia, N6dai Ingrid,
Baptista K6rus, Met6 lstvdn, Magyar N6gyes, Tall6si J6zsef, a Nefelejts Du6, Duna
Zenekar a sydney-i Transylvaniacs, a Gyongy6sbokr6ta, QUJ, Magyar K6zpont
Tdncegyrittesek, a geelongi N6pt6ncegyuttes 6s m6g sokan mdsok.
KONYHA: A hdromnapos fesztivdl alkalrnat kfniil megk6stolni a magyar konyha
inyecs6geit, mint p6ldSul kirrtoskaldcsot, meg bogrdcsgulyast.
MAGYAH KUTYA BEMUTATO YAR KOMPUTER PROGRAM BEMUTATO

TANCHAZ
Kriszcinet a Hungarofest v6dntikeinek!

Bdvebb felvi l6gos itdst a k6vetkez6 telefonszdmok egyik6n :

K6vesdy Andr6s: 9846 2675 Vetd Olga: 9561 7689

| 4. 6r,f. 8. sz6m. 1998 februdr [ii



Segitsunk egymdsnak magyar 6lm6nyt
16lrehozni gyermekeinknek.

CDAqYAR. lAcseocsopoF-c
€rdekes foglalkozdsok, k6rj6t6kok, magyar

6nekek 6s mes6k
0-5 6ves gyermekek sz6m6ra

minden szerd6n de. 10-'12 6rdig a
Magyar K6zpontban az iljus6gi terem

el6csarnok6ban.
SztJldk 6s nagyszilfik, lzozzdtok ela

gyermekeket!
B6vebb felvilaoosft6s :

Szilvia: 9754 8175
Edit: 9576 9921

MEGHiV6

Szeretettel l6tunk mindenkit aki
irodalom 6s zenekedveld

IRODALMI
OxxnpzOrOnuNKBEN

A kdvetkezd osszejoveteltink
vas6rnap, 1998 micius 1 -6n, d.u.3

Srakor lesz a Magyar Kozpont Erddlyi
szobijiban.

Erdekl6dni lehet Jekler Irdnn6l a

9889 8370 telefonszimon

A Magyar Kiizpont Szimitdgdp 6s

Internet Klubja

SLAQVAK^Windaws gs
* Inlentet ltaszndlala -

Magyarorszigrdl - Hirek, RAdi6, TY, El6
beszdlgetdsek, Parlamenti tud6sitiis,
Utazasok, Kultura, N6pm&v€szet.

* Auszlrdt - Magyar adattdr
Tud6sit6s a melboumei Magyar Kdzpontr6l
htip : / /www.huncomm. aone.net. au

Maxyarul = OJffic,e 95
- Wondl 7
- _eRceL
: Powe:r Po[nLL

CD- Rom - magy{trul
- Budapest tort1nelme
- Hon{oglalds 6s Allamalpitds
- Takay Wl6gtart|nelem
- R€vai NagF Lexikona
- f{ungary 1

- Eme-se Alma
- Nyel*'6sz
- Angol-Magyar, Magyar- Angol hangos se6tAr
sorozat
- ReptilS Kast€ly
- l\[es6]6 kanyv

* CWb nl a *,4ipn-*pvlni se,f:rit6gQ ry$I;nti a

li;abbr,rk?
" c.X4ik a blntasigak? &a'rk*o*ywk?
Asszejdvetel u fu1nap elsd szerddjdn 7.30 - ker * Magyar
Kiizpontban,

Tov dbb i felvild gd stt ds drt fordaljon Barna Szildrd hoz
(03) 9s6A e918

es

Elvezze a kellemes ldgkcirt a

KORON&

PRASSO-8e8.84N
(teljes italenged6ly)

a vdltozatos 6t1apb61 vdlaszthat izletes
ebddetlvacsordt.

NYITVATARTASI 6NAT:
pnNrnxen

SZOMBATON
este 6 drdtdl 11 is

YASARNAP
d.e. 11-t6l d.u 5-ig

B6vebb felvildgosit6s vagy
asztalfoglalds : 9800 4544

Vasirnap reggel 7 6rakor magyar
hirek az SBS televizi6 illomison.

$ K6ri*onLu*""d""ltih.Lltbi* T$X
* & kzzim,x'ka h'i".161.'. h.labia nind"" ho"ap t
S nds&iE csfitirtin<i.n t*li.lkazik, detatdn 2 X
$ firahnr o Sze*t Jstua,n tenplam alatt 1du6 *
S ttitrsalgibut". &4,;t"d""bl hozza mag6.ual saial S
* hizimunlud.iit;hinzeshen,uarrd.shqningynesen t
$ lrophattanaua szakaautifr.. S+*
X Slor*kinl e.gy d'.l"hd.nt egy&tt eltdltve X
{" lr*ll"*es kirnyezzlhen - szerete#el udrutk +
f 'ninden 

adzhliflfit. $*+
+ '[.ouabbi feluilagositd.sthaplwt: *g Juak &Lagdu,;;l.: P\(//$2, X

$ 
Baydr &lasdi"at' 18745242 *&k
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MECHIVO

A Maggar Kiizponf sziivsfkezetei

KOZOS KIRANDULAST

rshdeznek a Magqar Ktizponf Laios -liget6ben,

vasdrnap, l99g tubrudr 1-6n.

0kurnen;kus istentfsztelet d.e. 1l drakor

fzletes eb6d d6li 12 drdtdl.

Lacipecsenge - rdntoff hds - bogrdcsgulg{s

K6riiik fdngd{df 6s eufleszkiiz6t rnfndenkf hozza rnagdual.

Srirern6ng - k6v6 - ldngos - h0sftd ftalok

Kertisz6k6tn i6kedu6t 6s bqdtqif k6riiik ne tuleifsdk

offhonl

Rossr fd6 esetdn a naggferernben lesz rnegtafvq.

M indenikr szeletefrsl v{runk

&t"gfu"t

A Melbournei Magyar telvizio Egyesulet (lnc) Vezetosege Szeretettel meghivja
Ont es baratait az

€lt(i I,elev*ztd B&Ira
molrrot loQR mArrius 2$-an szombat este 7 orai kezdettel rendezunk a Magyarrrrur/ul 

Kozpont lfjusagl Termeben.
A jo hangulatrol az llilwttd.m ZeneLar gondoskodrk

3'{ oggszab 6s:o Ezdn a.kozls.l6 &Litn
izletes vacsora. sutemenyek. udito italok es kave a helyszinen kaphalo.

$azd.ag'[o*bol.a
Szeszes italat es iokedvet hozza mindenki magaval

Belepodij: $12 {Vacsoraval $18) Nyugdiiasoknak $i0 ffacsotava} $16)
l0 even aluliaknak inEyenes (csak vacsoraert flzetnek]

ASZTALFOGLALAS
Solymossy Kalman: 9690 378I Jobbagy Sandor: 9762 A432

Erdeg Marlka: 9547 4267 Balint Kalman: 9794 6429

Az est tiszta iovedelm6t a Melbournei Magyar T.V. toviibbi feileszt6s6re forditiuk.



IGAZGATOI VACSORA

1,997 december 19-6n, pdnteken a Korona Presso-bi{rban tartotta a Magyar
Kozpont igazgat6sdga az elsci dvvdgi vacsorfjdt. A nagyon kellemes hangulat
mellett az igazgat6knak volt alkalmuk reflektdlni munkdjukon, 6s a Magyar
Kozpont jiivrijdn. 1997, mint a mrilt dvek is miisor drisak voltak - elciad6sokkal,
brilokkal, vacsori{kkal, piknikekkel. tinnepdlyekkel. A legtobb igazgat6 miir
tobb €vi tapasztalatb6l tudja, hogy a rendezvdnyek mennyi el6zetes munki{val
jdrnak €s az egyedtili kdszonet 6rte a j6 siker.

Az€rt is kiilonleges volt ez a vacsora, mert ez alkalommal az igazgat6k voltak a

venddgek. Koszonjtk Erd6sy Rozikdnak az kiilonleges izletes vacsordt.

A Kozpontban a munka tovdbbra is folyik 6s az igazgat6k ez utan is
szabadidejiiket, mint a mriltban a Magyar Kozpont fenntartfsrira forditji{k.

Kovesdv Eva
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v er s ern
Atvimds Erzsi

Pet6fi S6ndor

AZ ALFOLD

Mit nekem te zordon K6rpdtoknak
Fenyvesekkel vadregdlyes t6ja!
Tr{n csodr4.llak, 6mde nem szeretlek.
S k6pzetem hegyvOlgyedet nem j6rja.

Lenu az alfiild tengersik viddkin,
Ott vagyok honn, oti az 6n vil6gom;
Bdrttindb6l szabadflt sas-lelkem.
Ha a r6ndk v6gXelenj6t l{tom.

Felrripiiltik ekkor gondolathan
Tfl a f<ildcin felh6k kiizeldbe.
S mosolyogva ndz rr{m a Duu6t6l
A Tiszfig ny6l6 r6na kdpe.

Ddibdbos 69 alatt kolompol
Kis-Kunsi{gn ak szitz kiivdr gulydja;
Delel6skor hosszu gdmii kftnr{l
Szdles vrdlyu ketlds 6ga Ydrja.

Mdneseknek nyargald futdsa
Zfg a szdlben, kiirmeik dctrcgaak,
S a csik6sok kurjant6sa hallik
S pattogdsa hangos ostorokaak.

A tanyr{knril szellcik ldgy iildben
Ringat6zik a kaldszos briza,
S a smaragdnak eleven szindvel
A kdrnydket vigan koszorfzza.

Ide jdrnak szomsz6d nddaokb6l
A vadlfdak esti sziirkiiletben,
Es ijedve kelnek ldgi ftra,
Hogyha a ndd a szdlldl meglebben.

A tanyr{kon tfl a puszta m€lydn
All magr{nyos. d6lt kdmdnyf csdrda;
Ldtogatjdk a szomjas bety6rok,
Kecskemitre menvdn a vi{sdrra.

A csdrd6n6l tdrpe ny6rfaerd6
Sr{rgul a kirr{lydiuuyds homokban;
Oda fdszkel a visitd Yercse.
Gyermekdtdl nem hdborgalotlal.

Ott teny6szik a bds 6rval6nyhaj
S kdk virdga a szamdrkenydrnek;
Hds tiivdhez ddli nap hevdben
Megpihenni tarka gyikok tdrnek.

Messze, hol az 69 a fiildet €ri,
A homflyb6l k6k gyiimtilcsf6k orma
Ndz, s megettiik, mint halv6ny kridosdop,
Egy-egy vdros iemplomdnak tornya" -

Sz€p vagy, alftild, legaldttb nekem sz€p!

Itt riagattr{k brilcs6m, itt sztilettem.
Itt borfljon r6m a szemfdddl. itt
Domborodjdk a sir is fiiltittem.
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(jam&d Drcto$0 - A &a/,aQ ic6&eao

Ki a kedvenc ir6dlkoltrid?

Faftaea SstvAA

Ki a kedvenc zeneszerz6d?

Dg16aeey

10. Mi a kedvenc 6te1ed?

Paryif,is &wqpf,i

. 0y0n8,78/*,efufe045......

Jekler rr6nndFl
1. Hol szi.ilettdl?

Sudapa*ten

2. Mikor jcittdl Ausztrr{1ir{ba?

1989,0cn

Mi volt 6leted elsd munkdd?

r,ilsza0i rcizs06

Melyik a kedvenc vdrosod?

Sdapsst
Melvik a kedvenc szined?

0iAa

6. Ki a kedvenc szin6szed?

Sin6ovite Snta

7. Melyik kcinyvet olvastad utoljdra?

11. Mi a kedvenc foglalkozasodliddtciltdsed?

o/'vae6*

12. Mit utdlsz a legjobban?

Q6teQad6*t

13. Van e javaslatod, vagy hozz6sz6ldsod a

Magyar Kozpont jcivdj€re vontakoz6an?

lavltenf. fiag a Aanq 6e l6aY

taatuift6tl



TANFOLYAMOK
Tdly6koztatds a 1998 dvi
Magyarorszdgi tanfolyamokr6l.

Szurertntg4utY lilrtzuq
1998 mdjus 24-jfrius 7. (120 6ra)
Szuperintenzlv nyelvtanfolyam, napi I 0 :ryelv6ra,
heti hat napon i{t. 8-10 fds csoportokban,
csoportokdnt 3-4 nyelvtan6ral, Tananyag:
Hungarolingua.

Ny6ri nyelvtanfclyam
1998. jrilius l9-augusztus 15. (120 6ra)
10-12 fds csoportok, napi 6 6ra nyelvtanul6s,
kezd<itrjl a felstifokf srintig. A kezdS
csoportokban ndmet. angol, francia, olasz, finn 6s

orosz kdzvetit6 nyelv. A kurzus vdg6n vizsga-
lehetdsdg. Tananyag:Hungarolingua. Napi 3-4
el6adds 6s szemindrium a magyar nyelv,
irodalom, tdrt€net, orszdgismeret stb.
timak0rdb6l. Kulturdlis programok:
filmvetitdsek, szinhdzi el6ad6sok, koncertek.
nepdaltanul6s, h6rom kirdndulds, v6rosndzds.

Folyamatos nyelvtanfolvamok
Tavasz: 1998. februr{r 15-rdl
6sz: 1998. szeptember 15-tdl
A Ny6ri Egyetem f6 kurzusai ktiai iddszakbau is
folyamatos nyelvtanuldst biztositunk az
6rdekl6d6knek. Az egyetemi fdldvek alatt -
szirterkdnl legal{hb ndgy fdvel - 80 6s 150 6rds
tanlolyamatot szerveziink, heti ndgy 6s hat
nyelv6rdval, kiscsoportos oktatdsi formdban.

Tovdbbi informdcidkkal kdszs€ge sen 6Il
rendelkezdsdre a Debreceni Nyfri Egyetem
irod6ja.
Cim: H-4010 Debrecea, Egyetem tdr 1., Pf. 35.

HUNGARY.
Telefon/fax: +36-52-329 ll7.
(Nyr{ri Egyerem
A Debreceai Ny6ri Egyetem fdldvente megielenS lapja,
199712.8. oldal)
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Ferencz
Em6'k6vel

1. Hol sztilettdl?

A*iifrszoradin - t&'& 6ve* vqyat
2. Mikor jottdl Ausztrr{lir{ba?

IWO-Aan

3. Mi volt 61et€d els6 munkahelyed?

1146q ief,.of,&a i6eof-

4. Melyik a kedvenc vdrosod?

asifrazarcds

Melyik a kedvenc szined?

0i0a

Melyik konyvet olvastad utoljdra?

A Qi* eaf,dc6ny

Ki a kedvenc ir6d/koltdd?

Patifi 86ndst

Mi a kedvenc 6te1ed?

8zif'v6*Qorr66c

Mi a kedvenc id6tolt6sed?

8potto06*

10. Van e javaslatod, vagy hozz6-

sz6l6sod a Magyar Kozpont jiivdjdre

vontako26an?

;frdoce (at a&if,dtar. to do, ag. gorral'

Koszo"* 
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A Maryar Kozpont
N€ptdnceggyuttese

penrck este 8 6rai kezdettel
tartjaprdbdit a

Magyar Kdzpont
nagytermeben.

Tanitok Atyimds Andrea €s

Svak LAsz16.
Erdekl6dni lehet Szabo

Edimel - telefon: 9569 n7A
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Februdr 1, vas6rnap

Februdr 8, vasdrnap
Februdr 15, vasirnap
Februir 2A, p6ntek,
Febru6r 21, szombat,
Februir 22, vasirnap,
Februilr 22, vasirnap

FEBRUARI NAPTAR

d.e. 1 1 orakor okumenlkus lstentisztelet
Kozos Kir6ndul6s
d.e. 9 6rakor szentmise
d.e. 11 orakor Fleform6tus lstentisztelet
HUNGAROFEST'98
HUNGAROFEST'98
HUNGAROFEST'98
d.e. 11 6rakor okumenikus lstentisztelet

Miircius 1, vas6rnap

Mdrcius 7, szombat
Mdrcius 15, vasdrnap
M6rcius 28, szombat

MARcIUSI ESEMENYEK

Erd6lyi Szovets6g pikn ikje
I rodalm i Onk6pz6kdr dsszej6vetele
Sport klub b6lja
M6rciusi unnepSly 6s piknik
MMTV balja

A kiivetkez6 kiad6shoz, k6rjilk a cikket vagy hirdet6st tegk6sdUn febru6r 20'ig
fax.on 98A2 7637, telefonon 98M2675, y&By Kiivesdy Ev6nak, 79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkeszt6bizotts6gr

Atyimis Erzsi: 98A27637, Kiivesdy Andr6s: 9W62675
Kiivesdy Eva: 9846 2675,

B6rmi k6rd6ssel megiegyz6ssel vagy hozzhsz6lilssal fordnljanak a
Sze rkeszt6l izots6 gho z.
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RENDELESI IV
Szeretn6m a Magyar Kozpont havi HIRRDO-jet megrendelni 12 h6napra.

Ara $6.00 (p6sta kolts6g fedezSsSre)
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cltrl:

MELLEKELEK $O CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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