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MEGHÍVÓ 
A Regnum Szövetkezet vezetősége 

szeretettel hívja és várja honfitársait az 1999 
május 2-án déli 12 órakor a Magyar Központ 

Ifjusági termében rendezett 
Ökumenikus Istentisztelet 11 órakor 

 
♣  Ízletes ebéd  
 ♣  Házi sütemények 
   ♣  Gazdag tombola 
 

Ital a helyszinen kapható 
 

Jegyek 
$15.00, nyugdijasoknak $12.00 

Családi: $40.00 (két felnőtt, gyermekek) 
Helyfoglalás az alábbi telefonszámok 

egyikén: 
9874 5242  9833 3235 

 
A nap tiszta bevételét a Szent István 

templom fenntartására fordítjuk. 
 
 

A Regnum Marianum ovodás csoportja műsorral 

fogja köszönteni az édesanyákat. 
 

Kimagasló személyek látogatása 

a Magyar Központban 
 
A Húsvéti ünnepek alkaklmával Dr 
Gyürk István, a jelenlegi Magyarországi 
Nagykövet  feleségével, Mónikával a 
melbourne-i illetve Victoria állam 
magyarságának mutatkozott  be. 
 
Április 3-án a mi vendégeink voltak. A 
Központ megtekintését követően 
vendégül láttuk őket a Korona Presso-
Bárban mely alkalmat adott egy kis 
beszélgetésre. A vendégség után a 
Nagykövet és kedves felesége is részt vett 
a Szent István templomban tartott  
Nagyszombati Liturgián.  
 
Köszönjük szives látogatásukat és 
reméljük, hogy a jó kapcsolat, amely az 
elmúlt évek során kialakult, folytatódik. 
 
Április 16-án dr Sikota Győző, a Magyar 
Porcelán Ipar műszaki, művészeti 
igazgatója, tisztelte meg  Központunkat. 
Előadást tartott a magyar kerámiáról, 
melyet nagy érdeklődéssel hallgattunk. 
Örömét fejezte ki, baráti látogatása során 
megcsodálhatta a mi magyar otthonunkat. 
Ajándéka, mellyel elismerését fejezte ki a 
melbourne-i magyaroknak, egy Zsolnai 
porcelán dísz. A Szent István templom 
oltárát fogja disziteni. Dr Sikota tervezése 
alapján készült. 
 
Mindannyiunk nevében köszönjük, hogy 
eljött közénk és reméljük továbbitja itt 
szerzett tapasztalait.  

K.A. 

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

Április 17-én tartottuk a tanácskozást, melyen 
szép számmal jelentek meg a kötelesség tudó 
csoportok kiküldöttei.  
 
A tanácskozáson a következő témák kerültek 
megbeszélésre: 
 Magyar Központ tánccsoport  új vezetőség.  
 Ifjusági programok. 
 Dr Gyürk István Nagykövet által a Magyar 

állam ajánlata az országon kivül élő  
magyaroknak, a meillenium közös 
megünneplésére. 

 A felmérési kérdőív elemezése. 
 Elsőbálozok toborozása a szeptemberi Kis-

asszonynapi bálra. 
 Megszünik a “Magyar Híradó” az SBS tele-

vizión – hogy tiltakozzunk? 
 Gyüjtés a Magyaroszági árvízkárosultak 

megsegitésére. 
 
Következő tanácskozás: 1999 július 10, szom-
bat, d.u. 2.30 órakor. 

GYORS ISMERKEDÉS...... 

KULCSÁR  
JÓZSEFFEL 

1.  Hol születtél?  

Székesfehérváron 

2. Mikor jüttél Ausztráliába? 

1950, októberben 

3. Mi volt  első munkadhelyed? 

Szakács voltam     

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Székesfehérvár és Róma 

5.  Ki a kedvenc szinészed?  

Páger Antal  

6. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Szabó Dezső politikai gyűjteményét 

7. Ki a kedvelt iród/költöd? 

Mindenki kedvenc  

8. Ki a kedvenc énekesed? 

Dankó Pista 

9. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Kállai Miklóssal 

10.  Mi a kedvelt foglalkozasod/időtöltésed? 

olvasás 

11. Mi a kedvenc ételed?  

A magyar konyha 

12. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

sakkozni 

13. Mit utálsz a legjobban? 

Álszent embereket 

14. Van-e javaslatod vagy megjegyzésed a 

Központtal kapcsolatban. 

Akik visszavonultak a magán életbe. 

Jobb lenne ha vissza jönnének. 

FIGYELEM 
Május 30-án – Egyetlen katolikus 

szent mise d.u. 3 órakor a  
St Coleman’s Church,-ben lesz.  

(Balaclava Road) 
 

Fr. Kiss János plébánossá  
történő beiktatása. 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

KŐHEGYI  
LÁSZLÓVAL 

1.  Hol születtél?  

Melbourne-ben 

2. Mi volt az elsõ munkád? 

Packaging plastic containers  

3. Melyik a kedvelt városod?  

 Budapest 

4.  Ki a kedvenc szinészed?  

Kenneth Brannagh  

5.  Melyik a kedvenc filmed?  

Platoon  

6. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Napoleon’s autobiography 

7. Ki a kedvenc iród? 

Raymond E. Feist 

8. Ki akedvenc együttesed? 

The Who 

9. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Julius Caesar 

10. Mi a kedvenc ételed ? 

Pizza 

11. Mi a kedvelt foglalkozásod/időtöltésed?  

Táborozás 

12. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Cserkészet és “going out with mates” 

13. Mi a kedvenc sportod? 

Futball 

14. Mit utálzs a legjobban? 

Reggel felkelni 

15. Van e javaslatod vagy megjegyzésed  a 

Központtal kapcsolatban? 

Merge all the groups and clubs as the 

Központ doesn’t get used enough 

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 

A Magyar Rákóczi Associa-
tion Inc. 1999 április 18-i 
gyűlésén Urbán Ferenc nem 
jelöltette magát a vezetői pozi-
cióra. Megköszöntük az eddigi 
hosszú évi munkáját. 
 
Egyhangulag meg lett választva 
Kleman Hajnal a vezetői pozi-
cióra. A pénztáros maradt Tóth 
Sándor, titkár is maradt Tóth 
Teréz. 
 

Tóth Teréz 
titkár 

A néptánccsoportoknak a kitűnő 
műsoraikhoz, a Magyar Központ 
vezetősége nevében gratulálunk.  

 
Köszönjük a Gyöngyösbokrétának 

az MHTV bálon, valamint a  
Magyar Központ Néptánccsoport a 

Húsvéti bál alkalmával, a kitűnő 
szereplésükért. 
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A tánccsoport április 10-én színes műsort 
mutatott be a Piros Csizma évforulójána 
bálján. Tiszántúli, Palóc és Székelyföldi 
táncokkal léptek fel. Az est folyamán egy 
örömhírt tudtunk meg Cikora Angelának, 
a kis csoportunk tánctanárának, kislánya 
született. Szívből gratulálunk. 
 
Szeretettel köszöntjük új tagjainkat - 

Ábrahám Lára és Bradley 
Deák Julian 
Halus Irén 
Szilágyi Mónika 
Topcov Anthony 

 
A Magyar Központ Húsvéti bálján a 
tánccsoportunk nagy sikert aratott. Ezt 
köszönhetjük tánctanárainknak, Svak 
Lászlónak és Andreának. 
 
Az “Australian Macedonain Youth Asso-
ciation VIC ETHNOFEST 1999” 
versenyén  vettünk részt, ahol negyedik 
helyezést kaptuk. Az első dijat a Macedon 
csoport nyerte. A versenyt megelőzően 
tánctanfolyamot (workshop-ot)tartottunk 
a Healesville-i Polana Scout Camp termé-
ben. A hétvége nagyon jó eredménnyel 
végződőtt, mivel repertoárunk gyarapo-
dott egy tánccal.  A kemény munka mel-
lett szórakozásra is volt idő: BBQ,  
gulyásleves, palacsinta és befejezésül  
“karaoke” est. 
 
Fontos dátumok 
Április 25-én 2 órai kezdettel a kicsi és 
közép csoportunk az Árpád Otthonban lép 
fel, valamint július 6-án a Knox-i Idős 
Magyarok Klubjában. Reméljük mind két 
alkalommal a fogadtatás olyan örömet 
hoz, mint amilyen örömmel a fiatalok 
táncolnak. 
 
Közeledik az évi ébédünk, május 23-án 
melyre mindenikit szeretettel várunk.  
 
A millenium utolsó Néptáncos bálját 
július 3-án  tartjuk. A jó hangulatról a 
Székely zenekar, az After Dark Duó, val-
amint  vendégszereplők és tánccsopor-
tunk gon-doskodik. 
 

Tagsági dijak 
Akik még nem fizették be tagságdijukat, kér-
jük minnél előbb rendezzék az alábbi szemé-
lyek egyikénél – Oswald Eriknál vagy Rind 
Ilonánál. 
 

Ámon Lilla 
titkár 

 

A MAGYAR KÖZPONT TÁNCCSOPORT HÍREI 

MEGHÍVÓ 
A Magyar Központ Néptánccsoportja 
szeretettel hívja Önt valamint kedves 

családját, ismerőseit az évi 
 

EBÉDÜNKRE 
melyet 1999 május 23, vasárnap 

12.30órakor a Magyar Központ ifjúsági 
termében tartunk. 

 
ÍZLETES EBÉD 

HÁZI SÜTEMÉNY 
ITAL KAPHATÓ 

GAZDAG TOMBOLA 
 

A kellemes hangulatról a 
Nefelejts Duó gondoskodik 

 
A tánccsoport kis tagozata fogja 

szórakoztatni a kedves vendégeket. 
 

Jegyára: 
$15, családijegy $40 (két felnőtt, két 

gyerek), $7.50 gyerek jegy 
 

Helyfoglalás 
Hegedűs József – 9878 8296 
Oswald Erika – 9768 9038 
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A  
VÉRSZERZŐDÉS 
 
Az Úr születésének 819. 
esztendejében Ügyek, aki Magók 
király nemzetségéből származott, 
és Szittyaország nemes vezére 
volt, feleségül vette Önedbelia 
vezér Emes nevű lányát. Ettől fia 
született, akit Álmosnak neveztek 
el. 
 
Álmos csodálatos esemény miatt 
kapta a nevét: amikor anyja a 
gyermekét várta, álmában egy 
turulmadarat látott, amely 
mintegy rászállva 
megtermékenyítette. És úgy tűnt 
neki, hogy méhéből forrás fakad, 
és ágyékából dicső királyok 
származnak, de nem a saját 
földjükön sokasodnak el. 
 
Minthogy az alvás közben feltűnő 
képet magyar nyelven álomnak 
mondják, és a fiú születését álom 
jósolta meg, azért nevezték őt 
Álmosnak. 
 
Álmos pedig szép, barna arcú, 
fekete szemű, magas és karcsú 
termetű ifjúvá serdült. Jóakaratú, 
bőkezű, bölcs és bátor katona lett 
belőle. Amikor pedig az érett kort 
elérte, hatalmasabb, és bölcsebb 
volt Szittyaország minden 
vezérénél, ezért az ország minden 
dolgát abban az időben az ő 
tanácsai szerint intézték. 
 
Amikor Álmos vezér érett ifjúvá 
serdült, feleségül vette egy nemes 
vezér lányát. Ettől született Árpád 
nevű fia, akit magával vitt 
Pannóniába. 
Mert Szittyaország földje annyira 
megtelt az ott született nép 

sokaságával, hogy az a föld a 
népet már sem táplálni, sem 
befogadni nem bírta. 
 
Ezért a hét fejedelem személy, 
akit mind a mai napig 
hétmagyarnak neveznek, nem 
tűrhette a hely szűkösségét, tehát 
elhatározta, hogy szülőföldjét 
elhagyja, és olyan földet foglal 
magának, melyen laknia lehet. 
Ekkor kiválasztották Pannónia 
földjét, mert azt hallották a 
szállongó hírekből, hogy az a föld 
Attila királyé volt, akinek 
ivdékából Álmos vezér, Árpád 
atyja származott.  
 
Ekkor a hét fejedelmi személy 
közös és igaz értelemmel belátta, 
hogy a megkezdett útnak végére 
csak úgy járhat, ha vezér és 
parancsoló lesz fölötte. Ezért 
szabad akaratból, közös 
elhatározással megválasztották 
vezérül maguknak, sőt fiaik 
fiainak is az utolsó nemzedékig 
Álmos és azokat, akik 
nemzetségből származnak. 
 
Akkor közös akarattal Álmos 
vezérnek azt mondták: A mai 
naptól fogva téged vezérnek és 
parancsolónak választunk, és 
amerre szerencséd vezet, oda 
téged követünk.  
 
Ezután a hét fejedelmi személy – 
pogány szokás szerint – Álmos 
vezérért saját vérét egy edénybe 
csorgatta, és így lett esküvést. És 
ámbár pogányok voltak, mégis azt 
a hitet, amelyet akkor esküjükre 
tettek, egészen halálukig 
megtartották. 
 
Az eskü első szakasza így 
hangzott: Ameddig életünk tart, 
sőt utódaink életének fogytáig 
mindig Álmos vezér ivadéka lesz a 

vezérünk. 
 
Az eskü második szakasza így 
hangzott: Ami jószágot közösen 
szerzünk, mindenkinek része legyen 
abban. 
 
Az eskü harmadik szakasza így 
hangzott: Azok a fejdelmi 
személyek, akik szabad akaratukból 
Álmost vezérnek választották, soha 
a vezér tanácsából ki ne 
maradjanak. 
 
Az eskü negyedik szakasza így 
hangzott: Ha valaki az utódok közül 
a vezér személyhez hűtlen lenne, és 
viszályt keltene a vezér és rokonai 
között, annak úgy hulljon a vére, 
ahogy a miénk, amikor Álmossal 
vérszerződést kötöttünk. 
 
Az eskü ötödik szakasza így 
hangzott: Hogyha valaki az utódok 
közül a vérszerződést megszegné, 
azt örök átok sújtsa. 
 

 
 

Részlet  
Lengyel Dénes  „Régi magyar mondák” 

Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 
Budapest, 1982 
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The Age, April 6 1999 

Falu végén kurta kocsma, 
Oda rúg ki a Szamosra, 
Meg is látná magát benne, 
Ha az éj nem közelegne. 
 
Az éjszaka közeledik, 
A világ lecsendesedik, 
Pihen a komp, kikötötték, 
Benne hallgat a sötétség, 
 
De a kocsma bezzeg hangos! 
Munkálkodika cimbalmos, 
A legények kurjongatnak, 
Szinte reng belé az ablak. 

“Ördög bujjék az uradba, 
Te pedig menj a pokolba”… 
Húzd rá, cigány, csak azért is, 
Ha mindjárt az ingemért is!” 
 
Negint jönnek, kopogtatnak: 
“Csendesebben vigadjanak, 
Isten áldja meg kendeket, 
Szegény édesanyám beteg.” 
 
Feleletet egyik sem ad, 
Kihörpentik boraikat, 
Végét vetik a zenének, 
S hazamennek a legények. 

“Kocsmárosné, aranyvirág, 
Ide a legjobbik borát, 
Vén legyen, mint a nagyapám, 
És tüzes, mint ifjú babám! 
 
Húzd rá, cigány, húzzad jobban, 
Táncolni való kedvem van, 
Eltáncolom a pénzemet, 
Kitáncolom a lelkemet!” 
 
Bekopognak az ablakon: 
“Ne zúgjatok olyan nagyon! 
Azt üzeni az uraság, 
Mert lefeküdt, aludni vágy.” 

Petőfi Sándor 
 

Falu végén kurta kocsma… 
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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 május 30 –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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MÁJUSI NAPTÁR 
 

     
 
Május 2, vasárnap d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
    Anyáknapi ebéd    
Május 9, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    Mozi 
Május 16, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
Május 23, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    Magyar Központ néptáncegyüttes ebédje  
Május 30, vasárnap Irodalmi délután 
      

 
JÚNIUSI  ESEMÉNYEK 

 
Június 6, vasárnap  Rákóczi Egyesület ebédje 
Június 13, vasárnap  Mozi 
Június 20, vasárnap  MSZVACS Ebédje 
 

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 május 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. 


