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MEGHÍVÓ 

 
A Regnum Szövetkezet vezetősége szeretettel 

hívja és várja honfitársait az 1999 szeptember 

19.-én déli 12 órakor a Magyar Központ Ifjúsági 

termében rendezett 

 

REGNUM SZÖVETKEZET 
EBÉDJÉRE 

 
Ökumenikus Istentisztelet 11 órakor 

 

 Ízletes ebéd  

 Házi sütemény  

 Gazdag tombola 

 

Ital a helyszínen kapható 

 

Jegyek: $15.00, nyugdijas: $12.00 

Családi: $40.00 (két felnőtt, gyermekek) 

Megrendelhetők az alábbi  

telefonszámok egyikén: 

 

9874 5242           9527 4106           9883 3235 

 

A nap tiszta bevételét 

 a Szent István templom fenntartására fordítjuk. 

Adjunk nevet a Központ 
termeinek 

 

Mult vasárnap az Édes Anyanyelvünk 

előadás folyamán az egyik előadó tett 

egy javaslatot, amely tartalmilag így 

szólt: A magyar nyelv a nemzetünket 

megtartó értelme. Kölcsey Ferenc, a 

Himnusz szerzője volt az első aki a 

Magyar Országgyűlésen javasolta, 

hogy a magyar nyelv legyen 

Magyarországon a hivatalos nyelv. 

Ezért Kölcsey megérdemelné, hogy a 

Melbourne-i Magyar Központ egyik 

termét őróla nevezzük el. Ezt a 

javaslatot a közönség nagy tapssal 

helyeselte. 

 

Azt hiszem nem vagyok egyedül, aki 

évek óta furcsálta és hiányolta, hogy 

amig a Szent István templom, az 

Erdélyi Szoba, a Rákóczi Szoba, a 

FIGYELEM 
 

A 2000. Szilveszteri 
bálra rendelt jegyeket október 15 
és november 15 között csütörtök 
de. 11 és du. 2 óra között, illetve 
vasárnap de. 10 től 11 óráig le-
het fizetni és átvenni. 
 

További felvilágosítás:  
Faith Ferencnél: 9762 9135 

 

HÍRADÓ 
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A Magyar Központ  

Néptánccsoportja 
 
Szeretettel vár gyermekeket öt éves kortól, 
úgyszintén fiatalokat. Próbák péntek este. 
Bővebb felvilágosítás Ámon Lillánál a 9848 
4865 telefonszámon 

Korona Presso-Bár, a Lajos Liget, a 

Hunok pályája, mindjárt kaptak megfelelő 

neveket, addig az Ifjúsági Szövetkezet álta 

épített terem, csak Ifjúsági terem lett. A 

Magyar Ház Szövetkezet által épített szép 

nagy terem szellemesen „nagy-terem”-re 

hallgat, vagy még arra sem. A Social Club 

Szövetkezet által épített teremeknek 

szintén nincs tisztességes neve. Ezek a 

termek, a mi kedves gyermekeink, nem 

megérdemelnek már ennyi év után, hogy 

megkereszteljük őket, szép magyar 

neveket adjunk nekik?  Miután olyan szép 

Központot építettünk, nincs rá elég 

fantáziánk, hogy nevet is adjunk? 

 

Már évekkel ezelőtt javasoltam a Híradó 

lapjain, hogy adjunk tisztességes neveket a  

Központ termeinek. Sem az igagatóság, 

sem a termeket használó magyarság nem 

válaszolt és nem tett semmit ez ügyben. 

Itt ezennel javaslom, hogy kereszteljük 

meg végre ezeket a termeket. Az okos 

javaslatokat szivesen vennék. 

 

Az én javaslatom: 

Az Ifjúsági terem – Kölcsey Terem 

A Magyar Ház nagy terme – Arany János 

Terem 

A Social Club terme – Csokonay Terem. 

 

Bartha Lajos 

 

 
A Központ igazgatói javaslatokat kérnek 
a termek elnevezéséhez és kérjük jutassák 
el Baranyai Imolához október 2-ig. 

☻ 

Csak  szépre emlékszem 
 

Az idén van 50 éve, hogy sokan 1949-ben 
érkeztünk meg  

Ausztráliába. Ennek emlékére egy közös, 
zenés ebédet rendezünk a Magyar Központ 

Social Club  
termében 

Az időpont : Szomba, október 16, 12.30 órai 
kezdettel. Az ebéd ára a költségek fedezése 

alapján lesz kiszámolva, jelehtkezéstől 
függően. 

 
Élményeit, emlékeit,  

hozzák magukkal! 
 

Érdeklődni lehet október 6-ig az alábbi tele-
fonszámok egyikén: 

Teleky László: 9543 1210 
Sági Imre : 9436 0118 

Az Árpád Otthon önkéntesek 
jelentkezését várja, akik 
csütörtökönként elkisérnék lakóin-
kat a Knox City-i 
bevásárlóközpontba. Körülbelül két 
órai igény.  
 
Bozsán Ildikó várja  jelentkezőket a 
9801 8071 telefonszámon déli 12 és 
2 óra között. 
 

Az Árpád Otthon vezetősége 

FIGYELEM 
Az októberi Híradónk késéssel fog megjelenni, 

ezért kedves olvasóink elnézését kérjük. 
A Szerkeszőség 
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The Sunday Age 
July 11, 1999 

Kiemelkedő vendég látogatása a Magyar Központban. 
 
Pálfy Margit, művésznő, Márai Sándor  költeményei tolmácsolásával felejthetetlen délutánt 
nyújtott a melbourne-i közönségének. 

FÉRFIAK NAPJA 
szeptember 26-án, de. 11 órától 

a Social Club termében 
 

A NAP ESEMÉNYEI 
 

 Bélyeg gyűjtés 
 Sakk verseny 
 Bor kóstóló 

 Orvosi tanácsadás 
 Horgászat 

 Foci 
 Fotózás  
És még sok 

minden más 
 
 

 
 
 
 
 

Érdeklődni lehet Jekler Irénnél,  
9889 8370 telefonszámon 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

ERDŐS  
KATÁVAL 

1.  Hol születtél?  

Nagykanizsán 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1987 -ben  

3. Mi volt az első munkád? 

waitress  

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Párizs 

5. Ki a kedvenc színészed? 

Tom Cruise  

6. Melyik filmet láttad utoljára?  

Two hands  

7. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

The Race 

8. Ki a kedvenc iród? 

Isaac Asimov  

9. Ki a kedvenc együttesed? 

Powderfinger 

10. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Alexander The Great 

11. Mi a kedvenc ételed ? 

Vegetarian pasta 

12. Mi a kedvelt foglalkozásod/időtöltésed?  

Rock climbing 

13. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Pihenni  

14. Van-e olyan sport, amit szeretsz játszani 

vagy nézni? 

Tenisz  

15. Mit utálsz a legjobban? 

Ignorant people 

16. Van e javaslatod vagy megjegyzésed  a 

Központtal kapcsolatban? 

Többet a fiatalok részére 

GYORS ISMERKEDÉS...... 

ERDŐS  
ROZÁLIÁVAL 

1.  Hol születtél?  

Murakeresztúron 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1987 áprilisban 

3. Mi volt  első munkahelyed? 

Prep iskolában előkészitő     

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Nagykanizsa 

5.  Ki a kedvenc színészed?  

Charles Bronson  

6. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Mézes hetek 

7. Ki a kedvelt íród/költőd? 

Petőfi  és Moldova György  

8. Ki a kedvenc együttesed? 

The Beatles 

9. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Napoleonnal 

10.  Mi a kedvelt foglalkozasod/időtöltésed? 

Olvasás és alvás 

11. Mi a kedvenc ételed?  

Mindent szeretek ami friss 

12. Van-e kedvenc éttrmed? 

A Korona 

13. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Kirándulni menni  

14. Mit utálsz a legjobban? 

Hátad mögötti beszédet 

15. Van-e javaslatod vagy megjegyzésed a 

Központtal kapcsolatban. 

Összefogás  
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SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY 
CSODATÉTELEI 

 

Szent László király 
uralkodása alatt történt, 
hogy az oroszok beütöttek 
Magyarországra, sok falut, 
sok várost feldúltak, aztán 
a sok zsákmánnyal 
hazaindultak. 
 
A király mindjárt hadat 
kiáltott, nagy sereggel 
utánuk indult, de ahogy 
ment, vonult a sok 
katonával, minden elesége 
elfogyott. Olyan kietlen 
pusztaságon jártak, ahol 
még egy eleven lelket sem 
láthattak, nemhogy 
ennivalót kaphattak volna. 
 
Amikor a szent király látta, 
hogy éheznek a katonák, 
egy szót sem szólott, 
hanem szép csendesen 
elvonult, térdre esett, úgy 
könyörgött az Úristenhez. 
Azt mondta:  
 - Én Uram teremtőm, 
amiképpen régen Izrael 
népét a pusztában 
mennyei kenyérrel 
megelégítetted, akképpen 
a szegény keresztény 

László király. 
 
De mielőtt ütközetre 
került volna sor, a szent 
király Istenhez 
fohászkodott, hogy 
elepedt katonáit 
felüdíthesse. 
 
Isten most is meghallgatta 
a könyörgést : ime, Szent 
László lova patkójának 
nyomán víz buggyant ki, 
bőséges forrás fakadt. 
 
Ez a forrás a katonákat 
felüdítette, s azóta is 
virágzik, vize soha le nem 
fogy, se ki nem szárad. Ezt 
a forrást a nép ma is Szent 

László kútjának nevezi. 
 

Részlet 
Régi magyar mondák 

népet se engedd éhen 
meghalni. 
Amikor Szent László az 
imádság után 
felemelkedett, hát egy 
sereg szarvas, őz meg 
bivaly vonult szeme előtt a 
tábor felé. 
 
Bezzeg elcsodálkoztak a 
katonák is, amikor a nagy 
sereg állat szelíden eljött 
közéjük. Mindjárt hálát 
adtak ezért az Úristennek, 
de a szent királynak is aki 
miatt ezt az irgalmasságot 
érdemelték. 
 
Máskor Jászó-Döbröd 
község mellett vonult a 
sereg, ott meg epesztő 
szomjúság kínozta a 
katonákat. Akkora volt a 
szomjúságuk, hogy 
kínjukban kiáltozni kezdtek. 
 
Ezt a kiáltozást meghallja a 
tatárok vezére is, és kérdi 
nagy gúnyosan László 
királytól: 
 - Hallod-e, király, ugyan 
miért bőgnek ennyire a 
katonáid? 
- Mert veled akarnak 
megütközni – felelte Szent 
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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 ifjúsági terem előcsarnokában. 
Szülõk és nagyszülõk, hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 
Etelka: 9702 3511 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA  
presso-bárban 

(teljes italengedély) 
és  a változatos étlapból választhat 

ízletes ebédet/vacsorát. 
 

NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 
 PÉNTEKEN 

 SZOMBATON  
este 6 órától 11 ig 

VASÁRNAP  
de. 11-től du 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,  
 

az IRODALOM ÉS 
ZENEBARÁTOK KÖRÉ-ben 

 
Érdeklődök, kérjük hívják 

 Jekler Irént a  
9889 8370 telefonszámon 

 

 A Magyar Központ Számítógép és 
Internet Klubja 

 
MAGYAR Windows 95 

* Internet használata - 

 Magyarországról - Hírek, Rádió, TV, Élõ 

 beszélgetések, Parlamenti tudósítás, 

 Utazások, Kultúra, Népművészet. 
* Ausztrál - Magyar adattár 
 Tudósítás 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 Államalapítás 
 - 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 felvilágosításért forduljon  
Barna Szilárdhoz  03) 9560 9918 
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SZEPTEMBERI NAPTÁR 

    
Szeptember 5. vasárnap  de. 9 órakor szentmise 
     de. 11 órakor Református Istentisztelet 
Szeptember 12. vasárnap de. 9 órakor szentmise 
     Mozi 
Szeptember 19. vasárnap de. 11 órakor Református Istentisztelet 
     Regnum Szövetkezet ebédje 
Szeptember 26. vasárnap de. 9 órakor szentmise 
     de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
     Férfiak napja 
     

OKTÓBERI  ESEMÉNYEK 
 

Október 2. szombat   Központ tanácskozás 
Október 10. vasárnap  Mozi   
Október 16. szombat  Gyöngyösbokréta táncegyüttes bálja 
Október 24. vasárnap  Októberi ünnepély 

 

Évi közgyűlése 

Október 29. péntek   este 7 órakor Regnum Szövetkezet  

Október 30. szombat  du. 2 órakor Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet Október 

30. szombat  du. 4 órakor Magyar Ház Szövetkezet  

Október 31. vasárnap  du. 3 órakor Social Club Szövetkezet 
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $6.00 
(postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK $6 CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY ASSOCIATION INC. 
NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 
 

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

címre eljutattnia. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva  

Bármi kérdéssel, megjegyzéssel vagy hozzászólással forduljanak a Szerkesztõbizottsághoz. 


