
Kedves olvasónk! A Híradó 
ingyenes, de adományokat 
köszönettel fogadunk. 

7. évf. 4. szám.  
2000 november 

Tartalom 
 Dobronaki 

Nótázók 

 Regnum Szövet-

kezet búcsúja 

 Évi közgyűlések 

 Tanácskozás 

 Megemlékezés 

János Jungwirth-

ről 

 Honvéd Együttes 

 Novemberi 

események 

Meghívó 

 

Ismerkedés a  

Dobronaki  

Nótázókkal 
Szlovéniából érkezett  

magyar férfi kórus  

tagjaival 

2000 október 29.-én,  

vasárnap 12 órai kezdettel a 

Magyar Központ ifjúsági 

termében 

 

Ebéd: Bogrács gulyás,  

lángos és kávé ára 12 dollár 

 

Az érdeklődésre, valamint a 

szervezésre való tekin-

tettel kérjük igényeit októ-

ber 26.-ig bejelenteni  

Vető Olgánál: 9754 8579 

Szilveszteri bál:  

A bálra jegyeket már lehet rendelni, 
ára 25 dollár, 23 dollár nyug-
díjasoknak. Jegyek csak 
elővételben kaphatók.  
Érdeklődni Faith Ferencnél: 9762 
9135  

MEGHÍVÓ 

A Szent István Ökumenikus  
templom  

Milleniumi Búcsújára 
2000. november 5.-én, vasárnap 

A Magyar Központ nagytermében 
 

Ökumenikus Istentisztelet  
de. 11 órakor 

 

 
 

Ital a helyszinen kapható! 
A nap tiszta bevételét templomunk 

fenntartására fordítjuk. 
 

Szeretettel hivja és várja vendégeit 
a Regnum Szövetkezet vezetősége 

 
A bazárba szánt tárgyakat 

vasárnap délelőttönként köszönettel 
átvesszük 

 Gulyás  Lacipecsenye 

 Lángos  Házi 
sütemény 

 Kávé  Tea 

Figyelem! 
A miniszterelnöki látogatáson ké-
szült hivatalos fényképeket meg-
ekinthetik és megrendelhetik 
Kövesdy Andrásnál szombaton, ok-
tóber 28.-án az Októberi ünnepély 
előtt du. 1 órától a Magyar Központ 
nagytermében, valamint Ámon 
Lillámál  vasárnap, október 29.-én 
du. 12 órától az ifjúsági teremben. 
A fényképek ára 1 dollár. 
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Boldog születésnapot kivánunk  

 

Kleman  

Hajnalnak 

Évi Közgyűlések 
    

Regnum Szövetkezet November 10. péntek, este 7.30-kor a Szent 
István templom alatti társalgóban 

Magyar Társadalmi Klub Szövet-
kezet  

November 18. szombat, du. 3 órakor a Klub-
ban 

Magyar Ház Szövetkezet November 24. péntek este 6.30-kor az Ifjúsági 
teremben 

Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet November 24. péntek este 7.30-kor az Ifjúsági 
teremben 

Másfél éves eredményes munka, 
számos fellépés van a dobronaki 
Nótázók mögött – hónapról 
hónapra bővül a dalcsokrok száma 
– a csoport szakmai vezetője 
Kardos Endre – Külföldi fellépéseik 
sorában ott szerepel Ausztrália is. 
 
A dobronaki Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület az évek során mindössze a 
színjátszó csoport révén volt ismert a 
környéken, mignem 1999 tavaszán 
megalakult a férfikar. 
 
Igaz, vegyeskórust szerettek volna 
létesíteni, Cár Anna, az egyesület 
vezetője így toborozta a tagokat, de az 
eredmény nyolc férfi összefogása lett. 
 
A Nótázók nevet vette fel a férfikar, 
szakmai vezetését Kardos Endre – Bozi – 
vállalta. Az első fellépésre a március 15.-
ike alkalmával szervezett ünnepélyen 
került sor. A Nótázók nagy sikert arattak 
a hazai közönség előtt, ami 
össztönzésként szolgált a meglevő 
repertoár bővitésére. A magyar 
népdalokon kívül most már 

katonadalokat is elő ad a csoport. 
 
A kezdet óta számos hazai és külföldi 
szereplés van a Nótázók mögött. Az idei 
év első felében összesen 38 fellépésük 
volt. Néhány hete viszont ausztráliai utat 
tervezgetnek. A kontinens egyik részében 
szeretnének eljutni és így elvinni a 
magyar nótát az ott élő kivándoroltak 
körébe is. 
 
A tervek közt szerepl még a tagok 
számának bővitése is. 
 
 
 
 
 
Örömmel várjuk a Nótázókat 
Melbournebe és reméljük kellemesen 
fogják itt köztünk érenzi magukat. 
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A filmegyesűlet bemutatja november  

12.-én az Az alkalom cimű filmet 
(szinemaszkop) széles vásznon délután 3 

órakor az Ifjúsági teremben. 
 
Szereplők: Somlay Arthur, Bordi Bella, 
Várkonyi Zoltán, és még sokan mások. 
 

Belépődíj 6 dollár, nyugdíjasoknak  
5 dollár, húsz éven aluliaknak  

ingyenes. 

Kiadásra került  
Dr. Cser Ferenc 

 

GYÖKEREK 
 

Című könyve a magyar nyelv és nép  
Kárpát-Medencéből való származásról. 
A könyv 40 dolláros áron hamarosan  

Ausztráliában is megvásárolható lesz. A 
korlátozott példányszám miatt, kérjük az 

igények előzetes bejelentését. 
 

Megrendelés vagy felvilágosítás 
Ferenczy Zsuzsánál a 

9561 3292 telefonszámon. 

Tanácskozás jegyzőkönyve 
Az október 14.-én tartott Tanácskozáson 
az alábbi pontok voltak napirenden: 
 
 A 2001 évi program elkészitettük. (A 

program terv a decemberi Híradóban 
fog megjelenni) 

 A Dobronaki énekkar Melbournei útja 
 Az Immigration Museumban magyar 

kiállítás van tervben 
 Az ifjúsággal való foglalkozás 
 Gratuláció a rendező igazgatóknak 

akik Orbán Viktor látogatását 
sikeresen megrendezték 

ACLAND GRANGE 
Időseket ápoló otthon 

166-168 Barkly Street, St Kilda 3182 
 

Új vezetőség alatt műkődik 
 

Az Acland Grange  egy huszon-nyolc 
ágyas teljes ellátással rendelkező otthon St. 
Kildában. Közel Acland Street-hez, a Luna 

Parkhoz (vidámpark) és a strandhoz. 
Az otthonban magyar lakók is vannak. 

 
Bővebb felvilágosításért hívja a 9525 3922 
vagy (mobile) 0402089138 telefonszámot. 

 

Helyesbités! 
 
Megjelent a XI. Ausztráliai Magyar Találkozó 
emlékönyve amelyet a Victoriai Magyar 
Szövetség állitott össze. A 3.-ik oldalon 
olvashatjuk hogy „A Victoriai Magyar 
Szövetség elvi döntései közül a fontosabbak„ 
egyike a négyből: 
 
„A Szövetség felajánlotta a Magyar Központ 
vezetőségének a Találkozó java részének 
rendezését, a teljes bevétellel. A Magyar 
Központ az ajánlatot nem fogadta el.” 
 
Ezt a kijelnetést úgy érezzük helyesbiteni kell. 
1998-ben a Magyar Központ igazgatói tárgyltak  
a VMSz vezetőivel több alkalommal a 
Találkozó rendezésének ügyében. A Magyar 
Központ felajánlotta, hogy a Találkozót 
megrendezi a VMSz-szel közössen, ha mind 
két szervezett aegisze alatt ismerik el. Ezt a 
VMSz vissza utasította. Így a Magyar Központ 
a termeket a Találkozó rendelkezésére 
bocsájotta kedvezményes áron, és annyiban 
megegyezet a VMSz-el, hogy a Szilveszteri bált 
és a pikniket megrendezi. 
 
 

A Magyar Központ vezetősége 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

BOGNÁR  
MAGDIVAL 

1.  Hol születtél?  

Kecskeméten 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1964-ben, de előtte Argentinában voltunk 

3. Mi volt  az első munkád? 

Gondozónő egy  árvaházban     

4. Melyik a legkedvesebb városod?  

 Sopron 

5. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Szent Istvánnal 

6. Ki a kedvenc íród/költőd? 

Tóth Árpád  

7. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Illés Sándor: Madár Fütty 

8. Kik a kedvenc zeneszerzőid? 

Mozart, Liszt és Albinoni 

9.  Mi a kedvenc időtöltésed? 

Kézimunka és kertészet  

10. Mi a kedvenc ételed?  

Saláta félék 

11. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Kertészkedni, kirándulni 

12. Mit utálsz a legjobban? 

Két szinűséget!  

13. Van-e javaslatod vagy megjegyzésed a 

Központtal kapcsolatban? 

Legyen békesség, a sok fiatalt 

foglalkoztassuk, hallgassuk meg és 

fogadjuk el őket úgy amilyenek. 

Megemlékezés  
Jungwirth Jánosról 

 
“János Jungwirth was born at Pest around 
1829 and became at an early age a profes-
sional officer serving the Impreial Army. He 
was probably identical with the officer 
Jungwirth of the beseiged Komárom Castle 
who at the  ‘last supper’ arranged by Gen-
eral Klapka for his senior officers signed the 
so-lemn decleration to keep faith with the 
ideals of the Revolution and should ever the 
chance occur again to sacrafice blood or life 
for the cause of Hungary’s freedom. 
 
Jungwirth arrived in Adelaide on the Francis 
Ridley on 23 December 1856 and sailed  
from there next April to Melbourne. Within a 
short time he settled in East Ballarat, open-
ing a business as a hide and tallow mer-
chant. While in Ballarat he married in 1858 
Agnes Lynch, a native of Ireland. He died 
suddenly at Sebastopol, Ballarat on 31 May 
1866.” 

Egon Kunz, Blood and Gold 
F.W. Cheshire Publishing Pty. Ltd. 1969 

 
Jungwirth leszármozotjai október 28.-án em-
lékünnepélyt rendeznek Ballarat-ban a Sov-
ereign Hill-i skanzenben az akkori üzlete 
előtt. Erre az alkalomra a hozzátartozók 
rövid magyar történelmi összefoglalót kértek, 
amelyet Galló Erzsi összeállított. 
Másnap, október 29.-én Jungwirth sírjánál 
lesz megemlékezés. 
Ha valaki szeretne elmenni erre a 
hagyományörző megemlékezésre, bővebb 
felvilágosítást ad Kövesdy András, 9846 
2675 telefonszámon. 

A Magyar Központ könyve   
1997-2000  
megjelent. 

A könyv megvásárolható a  
Korona Presso-Bárban.  

Ára 10 dollár 
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A Honvéd Együttes Ausztráliába látogatása során Melbourne-be is ellátogat. A jól 
ismert néptáncegyüttesből öt pár és a kisérő zenekar jön a Magyar Központba 
2000  december 9-12 között.  
 
A tervezett program: 
 
Péntek, december 8  Ismerkedés a táncosokkal a Koronában 
    Táncház 
 
Szombat, december 9  Mesterkurzus a Magyar Központban 
    Néptáncműsor 
 
Vasárnap, december 10 Mesterkurzus a Magyar Központban 
     
Hétfő, december 11  Mesterkurzus a Magyar Központban 
 
Kedd, december 12  Mesterkurzus a Magyar Központban 

 
Részletes  információt a műsor tervekről a következő  

Híradó számába ismertetjük 

A Honvéd Együttes tánckara 1948-ban ala-

kult az ország első hivatásos művész-
együttesként. Megalakulása óta a magyar zenei, 
tánc és színházi élet jelentős résztvevője. 
 
Tánckara kiváló egyéniségeket adott a magyar 
táncművészetnek. Innen indult Györgyfalvai Kat-
alin, Seregi László és sok nagyszerű 
előadóművész is. 
 
A Novák Ferenc nevével fémjelzett Honvéd 
Táncszínház produkcióval az elmúlt 10 évben 
iskolát teremtett. 
 
Koreográfia anyanyelve a szűkebb haza és a Kár-
pát-medence népeinek mozgáskincse. 
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Végtelen örömmel fogok hozzá ennek 
a beszámolónak a megirásához. Nem 
emlékszem arra, hogy Melbourne 
magyarsága valaha is ilyen teljes 
egyetértéssel és kitörő lelkesedéssel 
fogadott volna egy otthoni politikust, 
mint tette az szeptember 29.-én a Ma-
gyar Központban. Talán valami ősi 
ösztön nyilvánult meg benne amikor 
úgy érezte, hogy végre ismét egy igazi 
vezéralakot kapott az arra éhező ma-
gyar nép. Orbán Viktor magyar min-
iszterelnök mondhatja azt az ősi római 
időkben elhangzott győzedelmi 
kiáltást: Veni, vidi, vinci! Jöttem, 
láttam, győztem! De nemcsak a 
felnőttek, hanem az emlékműnél fel-
sorakozott gyerekek is szivükbe zárták 
az a “bácsit” aki nem sajnálta sem az 
időt, sem a fáradságot hogy 
mindegyikkel kezet fogjon. 
  
Ezuttal nem volt szükség arra a hatal-
mas biztonsági intézkedésre mint tör-
tént Göncz Árpád elnök látogatásakor. 
Csak négy motorkerékpáros rendőr, 
aki villogó kék lámpákkal vezették a 
limousinokat és két civilruhás biz-
tonsági személy képezte a felügyeletet. 
  
Az autók az ifjusági épület mögött az 
alsó széles ajtónál álltak meg, ahol a 
Központ igazgatói, és a sajtó 
képviselői várták a vendégeket. Rövid 
bemutatkozás és pár perces tartóz-
kodás után a Korona Presszó Bárban 
került sor a Szent István templom mel-
letti hősi emlékmű koszorúzására. A 
koszorút négy magyarruhás leány vitte 
a miniszterelnök úr előtt a cserkészek 
és a fiatalok sorfala között. A  koszorú 
elhelyezése után a miniszterelnök 
kézfogással köszönte meg a lányok 
közreműködését, majd odafordult az 
emlékműnél álló kis-cserkészekhez és 
cserkészmódra kezet fogott velük is.  
  
Ezután következett az emlékműtől nem 
messze egy kis fa elültetése, amely sok
-sok év mulva is emlékeztetni fogja a 
magyarokat erre a látogatásra. 
  
A menet további állomása volt a 
székely kopjafa leleplezése amelyet 
Pelle Lajos, az Erdély Szövetség 
elnökének a felkérésére a min-
iszterelnök úr Világos Eszterrel hajott 
végre. A kopjafa lábánál elhelyezett 
magyar és angolnyelvű réztábla vésett 
írás örökitette meg az eseményt, amely 
emlékeztetőként szolgál arra tényre, 
hogy a távoli Ausztrália földjén 

érdekében. Fiatalságunkat, ahogy 
lehet, bevonjuk ebbe a munkába a 
cserkészet, valamint a magyar iskolák 
és tánccsoport révén. Elértük azt, hogy 
Ausztrália több államában a magyar 
nyelv elismert érettségi tantárgy. 
  
Ezután Faith Ferenc bejelentette a 
mai délutáni műsor kezdetét amely 
folytatólagosan igy zajlott le: (1) 
Ruttkay Arnold Ausztráliában élő 
költő “Földönfutók” c. versét szavalta 
el Pálos István, körzeti cserké-
szparancsnok, az Ausztráliai Magyar 
Szövetség alelnöke. A megrázó vers 
mély érzéseket tartalmazott a hall-
gatóságban. (2) Az MHBK Táncegyüt-
tes “Képes Album” cimen adott elő 
egy szép és hangulatos népi táncot, 
amelyet még régebben néhai v. Korch-
ma Miklós koreografált és a jelenben 
Jankó Robina tanított be. Azt hiszem 
nem kell mondanom, hogy ez a 
népszerű táncegyüttes nagy sikert ara-
tott ezúttal is. (3) Ábrányi Emil “A 
magyar nyelv” c. versét szavalta el 
egyik legtevékenyebb fiatalunk, Bakos 
Erika leánycserkész és egyben a 
Gyöngyösbokréta Tánccsoport tagja 
is. A szép vers hitvallás és egyben 
elkötelezettség is volt a magyar nyelv 
iránt. 4.-ik és egyben utolsó számként 
a Magyar Központ és a Gyöngyös-
bokréta Néptáncegyüttesei valamint a 
Kultúr Kör táncosai a “Tiszaháti 
csárdás” és “Palóc” táncokat muta-
tott be, amelyeket a Svak testvérek 
közreműkődésével Babinszky István 
tanított be. Az egész széles színpadot 
betöltő népes együttes tomboló sikert 
ért el. 
A műsor befejeztével Kövesdy András, 
a Magyar Központ igazgatója állt fel 
és engedélyt kért, egy személyes élmé-
nyről számoljon be. 1989 nyarán 
Mezőkövesden volt – ami ha nem is a 
világ, de Magyarország közepe – ami-
kor a televízióban hallott valakit 
beszélni. Az első benyomása az volt, 
hogy vajon mennyi idővel ezután fogja 
azt a hírt hallani, hogy az illetőt 
bebörtönözték. Ezt a beszédet Orbán 
Viktor mondta Nagy Imre temetésén. A 
bebörtönözés elmaradt és Orbán 
Viktorból kilenc év mulva min-
iszterelnök lett. Ezév augusztus 20.-án 
a Millenium-i ünnepség során hallotta 
ismét a miniszterelnököt beszélni, ami-
kor ott állt az Országház előtt a nyol-
cadik sorban, amely beszéd nemzeti 
felemelkedésünk egyik záloga volt és 
ezt a tényt az ottlévü nagyszámú 

székely testvérek is találtak menedéket. 
  
A leleplezést követte a Szent István 
templom megtekintése, amelynek 
ajtajában a három keresztény- kereszt-
ény egyháznak képviselői: Fr. Kiss 
János plébános, valamint az evan-
gélikusoktól Dabasy János lelkipászt-
or, mig a reformátusoktól  Dézsi Csa-
ba lelkész üdvözölte az illusztris 
látogatókat. A miniszterelnök látható 
megilletődéssel nézte végig a templom 
belsejét, amelynek magyar jellegét 
senki sem tagadhatja. A gyönyörű 
fafaragásos oltárt, a szószéket és a 
szentélyt szép virágok is díszítették. 
  
A menet ezután az ifjusági épületet 
tekintette meg, majd eljutott a  Magyar 
ház nagytermének főbejáratához. A 
nagyteremben ülve-állva helyet fog-
laló csaknem ezer ember nagy 
éljenzéssel és tapssal üdvözölte a dí-
szruhás magyar asszonyok és lányok 
sorfala között a Klapka induló zen-
éjére bevonuló miniszterelnököt és 
kiséretét. A vendégek a színpadi emel-
vény előtt elhelyezett hosszú asztalnál 
foglaltak helyet. Ekkor ezer torokból 
felhangzott a Magyar Himnusz, majd 
kezdetét vette a rövid ünnepi műsor. 
  
Elsőnek Faith Ferenc, a Magyar 
Központ ügyvezető igazgatója a mel-
bournei magyarság nevében is 
köszöntötte Orbán Viktor urat, vala-
mint a kiséretében lévő dr. Gyürk 
István canberrai nagykövetet, Boróki 
Gábor politikai államtitkár, Rahói 
Zsuzsanna külpolitikai tanácsadót, 
Jakab János főtanácsadót, Ambrus 
Jenő protokol főnököt és Fazekas Bé-
lát canberrai követségi tanácsost. 
  
Faith Ferenc megemlítette, hogy a XX. 
század történelmi viharai több mint 
tizezer magyart sodortak Melbournebe 
az emúlt 50 év alatt az a-
nyaországból, az elszakított 
területekről, azaz a Kárpátmedence 
minden részéből. Igyekeztünk mag-
yarságunkat megtartani, amelynek 
egyik bizonyitéka ez a hatalmas épület, 
amely majdnem kizárólag önkéntes 
munkával épült fel, adósságmentesen. 
Igazgatóink és tagjaink fáradhatatlan 
munkával, célszerűen és büszkeséggel 
ápolják otthonunkat a Magyar 
Központot, magyarságunk fennmara-
dása érdekében. A magyar egyházak 
és egyesületek is áldozatosan 
működnek a magyarok összetartása 

Orbán Viktor miniszterlnök látogatása 
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közönség vele együtt lelkes vastapssal 
ismerte el. “Tizenegy évvel ezelőtt 
nehezen tudtam volna elképzelni, hogy 
én kérhetem meg Orbán Viktor, most 
már miniszterelnököt, hogy 
sziveskedjen néhány szót szólni a mel-
bournei magyarsághoz. Miniszterlnök 
Úr!” 
  
Megmondom őszintén, már régen hal-
lottam egy olyan beszédet, amelyet 
percenként nagy taps és éljenzés 
szakított meg. Itt most csak a lényegt 
írom le és a hozzáfűzött gondolatokat. 
A miniszterlnök úr kihangsúlyozta, 
hogy végre elértük azt a fokot, hogy 
Magyarország ma elísmerten a biz-
tonság, stabilitás, azaz állandóság 
országa, amely megindult azon az 
úton, hogy a kárpátmedencei térséget 
ismét az itt élő népek közös hazájává 
tegye úgy, ahogy azt Szent István meg-
teremtette és reánk hagyta. 
  
Elértük azt az állapotot, hogy nem a 
történelem alakit bennünket, hanem mi 
irányitjuk saját történelmünket. 1990-
ben jött el az az alkalom, hogy kisza-
badulhattunk a szovjet uralom alól. 
Azután lehetett volna másképpen is 
csinálni, de végeredményben elértük 
azt, hogy saját sorsunkat mi magunk 
irányitjuk. A diktaturából sikerült iga-
zi demokráciát teremteni és nekünk 
most ezt a demokráciát kell a mag-
yarság érdekei szerint kitölteni. Min-
denkinek kötelessége saját kora 
követelményeit felismerni, mert csak 
így tudja céljait akadálytalanul elérni. 
  
Itt az ideje, hogy emberi és elsősorban 
magyar emberi érdeket szolgáljunk. 
Talán voltak egyesek, akik keményebb 
magatartást vártak el a változás után, 
de végeredményben elértük azt, hogy 
megszabadultunk külső és belső el-
lenségeinktől anélkül, hogy egyetlen 
magyar ember életébe került volna. 
  
A gazdasági helyzetre vonatkozólag, a 
miniszterelnök úr örömmel jelentette, 
hogy végre elérte az ország a változás 
előtti színvonalat, amely akkor csak az 
államadósság szüntelen emelésével 
volt elérhető s igy bukáshoz vezetett. A 
EU-hoz való csatlakozás útja tele van 
akadályokkal és ugyanakkor 
kihivásokkal is, amelyek komoly 
erőfeszítésekre köteleznek bennünket. 
A kormány megtesz minden lehetőt, 
hogy az ország termelő képessége 
mielőbb elérje a megkivánt színvona-
lat. A haza gazdaság helyzetében 
pozitiv értékelést kapott az infláció 

csökkenése és a szükséges válto-
zásokhoz való alkalmazkodás 
gyorsasága. 
  
Belpolitikai szempontból két lehetőség 
van előttünk: a szocialista és a polgári 
lehetőség. A szocialista lehetőség a 
kommunismushoz  vezet vissza, mig a 
polgári lehetőség elveti a proletár 
diktatura minden változatát és a teljes 
nemzet vezetésére képes polgári tár-
sadalmat tekinti főcéljának, amely a 
társadalmi osztályok egymást 
kiegészítő és egyenlő szükségességé-
ben látja a nemzet boldogulását. 
  
A nagy lekesedéssel fogadott beszéd 
után, a miniszterelnök úr és otthonlévő 
felesége szép ajándékokat kapott a 
Victoriai Magyar Szövetség elnökétől 
Fadgyas Lászlótól, az erre célra átjött 
és a Délausztráliai Magyar 
Szövetséget képviselő Szentivány 
Józsefné és Veress-Kovács Attilától, 
majd Vető Olga igazgató a Magyar 
Központ igazgatósága nevében a 
Központ berámázott nagy fényképét 
nyújtotta át neki. Reméljük, hogy ez 
utóbbi alkalmas lesz arra, miszerint 
időnként emlékeztesse a min-
iszterelnök urat arra, hogy a világ 
legtávolabbi részén hűséges magyarok 
tekintélyt és megbecsülést szerezve 
teljesitik soha el nem fáradó mag-
yarságszolgálatukat. 
  
Kétségtelen, hogy Orbán Viktor új 
lendületet adott külpolitikai vonalon is 
Magyaroszág helyzetének a megerősi-
tésre. A Horvátországgal, Szlo-
véniával és Olaszországgal együtt 
kidolgozott tervek megnyitották az első 
világháború óta lezárt útvonalat az 
Adriai és a Földközi tenger felé. Ko-
moly erőfeszítések történtek a 
szomszéd államokkal való viszony 
normalizására és ezzel az elszakított 
területeken élő magyarság közelebbre 
való hozására a magyar nemzetcsalá-
dhoz. A Kárpátmedence népeinek 
földrajzi egymásra utaltsága szinte 
kötelezővé teszi az együtt működést 
mindannyiónk érdekében. 
  
Orbán Viktor előtt nagy jövő le-
hetőségei állnak. Elég fiatal ahoz, 
hogy istenadta tehetségével, lelkes 
magyarságával a magyar nemzet mé-
ltó helyére való állítását megvalósítsa. 
Isten áldása kisérje további 
munkáságát. 
 

Polgár Lajos 
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Veszprém táncegyüttes fellépet Balatonfüreden 

A Matyó táncegyüttes a mezőkövesdi XV. Néptáncfesztiválon 

A Honvéd 
Együttes 
főpróbája 
mielőtt fellépett 
a Hannoveri 
világkiállításon 

A Matyó táncegyüttes a mezőkövesdi XV. Néptáncfesztiválon 

XV. Néptáncfeszivál, Mezőkövesd 

XV. Néptáncfeszivál, Mezőkövesd 

Sióagárdi Néptáncegyüttes fellépet a Várban 

A fényképek ez évben készültek a Kövesdy 
házaspár Magyarországi útjuk alatt. 
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Nyújtsunk magyar élményeket 
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, segitsetek és 
hozzátok el a gyermekeket! 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
(teljes italengedély) 

Étlapról 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 felvilágosításért 
forduljanak:  

Ittak Magdihoz: 9544 7162,   

 A Magyar Központ Számítógép és 
Internet Klubja 

Összejövetel a hónap első szerdáján 7.30 - 
kor a Magyar Központban. További 

felvilágosításért forduljon  
Barna Szilárdhoz  9560 9918   

Társalgó 
Ezentúl a Társalgó összejövetelei  a 
hónap első vasárnapján, du. 3-tól a tem-
plom alatti társalgóban lesznek. 

* * * * * * * * *  

Irodalom és Zenebarátok 
Köre 
A Kör összejövetelei a hónap utolsó 
vasárnapján a templom alatti 
társalgóban lesznek. 
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November 5. vasárnap   de. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
     Szent István templom búcsú 
     du. 3 órakor Társalgó csoport 
November 11. szombat  3ZZZ Önkéntes Rádió bál 
November 12. vasárnap  8.30 órakor szentmise 
     Mozi 
November 19. vasárnap  8.30 órakor szentmise 
     11 órakor Református Istentisztelet 
     MHTV Piknik 
November 25. Szombat  Katalin bál 
November 26. vasárnap  8.30 órakor szentmise 
     10.00 órakor Evangélikus Istentisztelet 
     Irodalom és Zenebarátok köre 
    
     DECEMBERI  ESEMÉNYEK 
 
December 3. vasárnap  Mikulás piknik 
December 8 péntektől -12 keddig HONVÉD EGYÜTTES 
December 17. vasárnap  Gyertyafényes est 
December 31. vasárnap  Szilveszteri bál  

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 november 20-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@telstra.easymail.com.au vagy Kövesdy Évának, 

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva  

Kérjük hogy bárminemű felvilágositásért, megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkall forduljanak a 
Szerkesztõbizottsághoz. 

NOVEMBERI NAPTÁR  


