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

9. évf. 11. szám.  
2002 augusztus 

Tartalom 
 Ifjú Szivek látogatása 

 Díszvacsora 

 Megmaradásunk kon-

ferencián elhangzott 

beszédek 

 Júliusi események a 

Központban 

 Irigy Honalj Mirigy 

Együttes 

 Budapest Bábszínház 

látogatása 

 Augusztusi  naptár 

A Magyar Központ  
rendezvényei hírdetését 
megtalálja az internet-
ten: www.ozhun.net 

 

Az Ifjúsági és Kulturális 
Szövetkezet  

rendezésében, szombaton,  
október 19.-én vendégszerepel  

Felvidékről az 
IFJÚ SZIVEK és a  

FIGUR BANDA 
Magyar Művészegyüttes 

JÖN!  

Érdeklődni   
Atyimás Erzsébetnél –  9802 7637  

REGNUM MARIANUM  
Egyházközség vezetősége  

KISS JÁNOS plébános úr  
áldozó pappá szentelésének  
25. évfordulója alkalmából 
2002. augusztus 17.-én,  
szombat délután 5 órakor  

 

DISZVACSORÁT  
rendez a Magyar Központ 

nagytermében  
 Vacsora ára egységesen  

20 dollár  
 

Helyfoglalás:  
Bognár M. 9874 5242 és  
Könyves E. 9836 6224  

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
kérjük a jegyeket legkésőbb auguszt-

us 11-ig szíveskedjenek átvenni.  

 
KISS JANOS plébános úr ezüst 
miséjét 2002. augusztus 11.-én, 

vasárnap déli 12 órakor  
celebrálja a St.Colman  

templomban  
(293 Carlisle St. Balaclava). 

Folytatás: A MEGMARADÁSUNK”  
konferencián elhangzott beszédek. 

 
AGÁRDY ANDRÁS 
 Jó napot kivánok. Nevem Agárdy 
András, 20 éves egyetemista vagyok. 
 A koferencia témáját, a meg-
maradásunkat, figyelembe vettem és a 
Ma-gyarországi utam, amiről most fogok 
röviden beszélni, az a megmaradásomról 
szól. 
 De ez ugyanígy mindenkinek a 
megmaradása lehet, főleg az itteni 

magyar fiataloknak. 
 Tavaly, 19 éves voltam amikor 
hátizsákkal elindultam és öt izgalmas 
hónapot töltöttem Európában. Ebből 
három fantasztikus és izgalmas hónapot 
töltöttem Magyarországon. Most voltam 
először Magyarországon. 
 Már sok idő óta terveztem ezt az 
utat aminek az volt a célja, hogy meg-

► folytatás a 3. oldalon 
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Hollóházi porcelán kapható 

a 
Magyar Központban  
kedvezményes áron. 

Megtekinthetô az Ifjúsági Terem  
előcsarnokában. 
Érdeklôdni lehet: 

Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 
vagy 

Vetô Olgánál: 9754 8579  

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 
 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

J 
úliusi események a Központban 
 
Nagy sikert aratott a július 6.-án 

r endezet t   Magya r  Központ 
Néptáncegyüttes évi bálja “Egy Est Buda-
pesten”. Szépen diszített terem várta a 
vendégeket, míg a jó hangulatról gon-
doskodott, a Vardos Együttes, Stopic An-
tal segitségével valamint a tánczenéről 
Risztity István . A táncegyüttes tagjai a 
népitáncot, cigánytáncot, valamint még a 
modern discótáncot is ügyesen és 
lelkessen bemutatták az ugyancsak 
lelkes közönségnek. 
 
Gratulálunk a rendezőségnek és a 
szereplőknek a sikeres rendezvényért. 
 
 
 
Vasárnap, reggel 1.30. A Magyar 
Központ nagyterme tele. Mindenki 
várja az eredményt. Nem sokáig kell 
várni, Biszák Júlia felolvassa a 
nyertesek nevét. 
 
Július 13.-án, nagy sikerrel fejeződött be 
a második Táncdal Fesztivál a RIK 
rendezésében. A több mint 600 vendég 

érdeklődéssel és élvezettel hallgatta a 
vetélkedőket. A múlt évi nyertes, 
Hegedűs Crystal, nyertes énekszámával 
nyitotta meg a fesztivált.  
 
Ez évben két kategóriában lettek a 
szereplők felosztva – 16 éven aluliak és 
felnőttek. Összesen 23 résztvevő volt 
ezen az izgalmas esten.  
 
A műsor megrendezéséért Justin Tamás 
és Risztity István voltal felelősek. A zenei 
kisérethez hozzájárult az Új Hullám 
zenekar is. 
 
Gratulálunk a szereplőknek. 
a 16-éven aluliak: Justin Adrián, Szabó 
Petra, Bíró Stefani, Kocsis Erzsébet és 
Bíró Alison. 
Felnőttek: Fekete Valéria, Varga Kornélia, 
Rind Attila, Ercsei Henriette, Szabó 
Ágnes, Szász Melinda, Kovács Ágnes, 
Németh Marianna, Antal Gáspár, 
Késmárki Ágnes, Vörös Júlia, Kéri Valéria, 
Kis Katalin, Justin Zoltán, Hegyi Vanda, 
Patócs Joanna, Máté Ágnes, Dr. Kiss 
Csaba. 
 
A 2. Táncdal Fesztivál nyertesei 
A 16 éven aluliak kategória: (1) Kocsis 
Erzsébet, (2) Bíró Alison, (3) Bíró Stefani. 
 
Felnőttek: (1) Patócs Joanna,  (2) Rind 
Attila, (3) Máté Ágnes. 
 
A zsüri tagoknak, ahogy Biszák Júlia is 
mondta, nagyon nehéz munkájuk volt, 
mivel, hogy a magas szintű énekesekből 
kellett csak hármat választani. A zsüri 
tagjai: Biszák Júlia, Hegedűs Crystal, 
Nagy Gábor, Kövesdy András, Pakai Ró-
zsa, Lelkes Ilona, és Balla Ferenc. 
 
Összevetve, nagyon sikeres, jól megren-
dezett est volt. Csak egy személyes 
megjegyzés a RIK rendezőknek – műan-
yag poharak, műanyag tányérok és 
evőeszköz egy ilyen rendezvényen nem 
elfogadható! 

K.É. 
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tanuljak beszélni magyarul, amit kicsi korom óta 
elfe-lejtettem. 
 Megnéztem az internetten és a budapes-
ti Eötvös Loránd Tudomány egyetem (ELTE) volt 
nekem a legjobb. Itt négy hetes intenzív nyári 
tanfolyamot végeztem. Ez anyit jelent, hogy ez 
idő alatt, 96 érintkezési óra volt, sok házi 
feladattal. Habár volt lehetőségem a Budapesti 
rokonaimnál lakni, én a Gellért-hegyi Eötvös Kol-
légiumot választottam mert, szeretem a sza-
badságot. Orbán Viktor Miniszterelnök és a foci 
csapata is, az Eötvös Kollégiumba jön amikor Bu-
dapesten játszanak, de azt hiszem, hogy ők a 
legszebb szobákat kapják. 
 A Kollégiumban sok külföldi magyar diák 
volt és a hangulat jó volt a tanulásra és  a jó ba-
rátságra. A szabadság abból állt, hogy nekünk 
kellett vásárolni és főzni, mosni és takarítani. Ez 
jó volt, mert, tapasztaltokat szereztünk a magyar 
városi életről. 
…és persze sokat buliztunk! 
 Budapest, egy modern, kulturált, izgal-
mas, érdekes és szép város, nappal és este is. 
Mert sokáig ott voltam, ismerős lett a környék, az 
utak, a kerületek, iránypontok és a Metro. 
 Még mindig hallom a fejemben az 
udvarias hangot a metron, ami igy szolt: “Tessék 
vigyázni, az ajtók zárodnak”. 
 A sikeres tanulás után, még két hónapig 
maradtam Magyarországon és egyedül utaztam 
különböző városokba. Ekkor volt lehetőségem 
gyakorolni azt amit tanultam a tanfolyamon. 
Néha, nehéz volt, de bátor voltam és az ottaniak 
örömmel kisegítettek. 
 Többek között, meglátogattam a 
gyönyörű Szegedet és a csendes Zalaegerszeget, 
a lombos Pécset, az aranyos Sopront, a régi 
Egert, a nemes Esztergomot és a híres Balatont, 
ahol sok boldog napot töltöttem a rokonaimmal.  
 Minden hétvégén visszamentem a ro-
konaimhoz Budapestre. Sokat  együtt mentem az 
unokatestvéreimmel, és most jobban értem a 
mai magyar ifjusági kulturát és a politikát. Utam-
nak egyik főbb eseménye az volt, hogy egy igazi 
“Fradista” lettem és élveztem az atmoszférát 
Fradi stadionban. A magyar – román meccs volt  
a leg-izgalmasabb ahol a kapu mögött álltam és 
énekeltem a többi Magyar szúrkolóval. 
 Volt lehetőségem Trabantot vezetni 
vidéken, rópogos lángost enni  és sok sört inni a 
Balatoni strandon valamint a hét napos bulin ré-
szt venni a Pepsi Szigeten.  

 Nagyon jól éreztem magmat Magyaror-
szágon. Most már magyarul beszélek a telefonon 
és magyarul irok a rokonoknak és tervezem, 
hogy hamarosan és sűrübben, vissza megyek 
látogatásra. 
 Nekem ez jelenti a megmaradást. 
 A fiataloknak azt ajánlom, hogy ha lehet 
akkor menjetek Magyarországra, ha nem most, 
akkor később. Tervezni kell. 
 

KAPCSOLATOK MAGYAR-ORSZÁGGAL, 
AZ A MEGMARADÁSUNK! 

 
Köszönöm! 

SZÜGYI SZILVESZTER 
 
Tisztelt Honfitársak, hölgyeim és uraim 
 
      Szeretném kifejezni meg-
elégedésemet, annak kapcsán, hogy 
találkozhatunk honfitársainkkal 
Magyarországról, Ausztrália különböző 
államaiból, és természetesen a 
Melbourneből, hogy a Megmaradásunk 
mottója alatt a négy napirenden szereplő 
csoportban megtaláljuk problémákat és 
keressük meg azoknak az orvoslását. Nap 
mint nap halljuk hogy mindent meg kell 
tennünk annak érdekében hogy a 
fiataljainkat tartsuk meg magyarnak. Ez egy 
nagyon szép, de inkább mondanám kötelező 
küldetésünk nekünk magyaroknak. De a 
küldetésünkbe bele tartozik az időseinkről 
való gondoskodás is. Az ifjúság és az 
időseink gondozása egy elválaszthatatlan 
téma. Ha a mai idős magyarjaink nem lettek 
volna a múltban, akkor nekünk ma nem 
lennének fiataljaink akikért most azon 
fáradozunk hogy megmaradjanak 
magyarnak. Ennek alapján nem szabad 
hogy megfeledkezzünk az időseinkről, mert 
a múlt értéke a mai időseinknek köszönhető. 
      Mindent meg kell tennünk annak 
érdekében, hogy  a magyar időseink is 
megkapják mindazt a kényelmet és 
biztonságot, amit az Ausztrál kormány 
biztosít minden idősnek. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a magyar 
időseknek ugyanúgy mint sok más 
bevándorló csoportnak, nehézségeik vannak 
az angol nyelv miatt és annál fogva könnyen 
hátrányos helyzetbe kerülhetnek. Mi 
vagyunk azok akiknek kötelességünk, hogy 
gondoskodjunk arról, hogy időseink ne 

folytatás az 1. oldalról 
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Megjelent és kapható 
Ambrósy Anna 

nagysikerű 

A BRAVE NATION 
A Short Social and Politicla History 

című könyve. 

Megrendelési ár:  

Ausztráliában $35 + $9 postaköltség 
(GST-vel együtt) 

Tengerentúlra $35+ $24 postaköltség 
(Economic Air-rel és GST-vel együtt) 

Megrendelhető: 

A Brave Nation 

PO Box 4134, East Burwood Vic 3151 

és a Magyar Élet kiadónál 

PO Box 210, Caulfield Vic 3162. 

 

ILYEN MÉG VALÓBAN NEM VOLT! 
A Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes  

rendezésében újra különlegesség! 
 

szombaton 2002. szeptember 21.-én  
Magyarországról vendégszerepel a nyolctagú 

paródia zenekar, az 
 

IRIGY HONALJ MIRIGY EGYÜTTES 
megasztárok 

Egy est maikor szomorú nem lehetsz! 
Érdeklődni lehet Juhász Etelkánál: 9795 8972  

 
Kisérje a magyar sajtó hírdetéseit. 

Népitáncoktatók  jelentkezését várjuk kezdők és 
haladók számára. 

Bővebb felvilágosításért, illetve jelentkezni Juhász 
Etelkánál, 9759 8972 telefonszámon 

Szavalóverseny! 
Az évvégi Magyar Találkozóra a jelentkezőket  

várjuk. Ha valaki részt szeretne venni a 
szavalóversenyen, minden korosztály érdeklődését 
várják. Bővebb felvilágosításért, illetve jelentkezni  

Juhász Etelkánál, 9759 8972 telefonszámon 

kerüljenek hátrányos helyzetbe vagy ha már 
hátrányos helyzetben vannak, akkor minél 
előbb tennünk kell valamit, annak 
orvoslására.  
      Az idős magyarok gondozásában 
elsősorban azt kell megtennünk, hogy 
felkutassuk azokat a magyarokat akik 
egyedül élnek, elhagyatottan, hideg, 
takaritatlan szobában, azokat akiknek esetleg 
nincsennek hozzátartozóik és senki nem 
látogatja őket.,  különösen azoknak van 
szükségük segítségre, akik nem beszélnek 
angolul. Meg kell szerveznünk a 
látogatásukat, esetleg meals on wheel 
formájában ételt juttatni el hozzájuk, ha 
mozgásképesek akkor elvinni a nyugdíjas 
összejövetelekre. Ha pedig már képtelenek 
járni, akkor  találnunk kell olyan helyet, ahol a 
gondjukat viselik az arra hivatott személyek. 
       Ahhoz, hogy ezt elérjük  minden 
szervezetnek és egyénnek be kell 
kapcsolódnia. Össze kell kapcsolni az egész 
országot. Meglehet hogy vannak magyarok 
az Északi területen vagy Nyugat 
Ausztráliában és szivesen átköltöznének 
esetleg Sydneybe vagy Melbournebe, de 
nincs nekik lehetőségük a kapcsolat 
megteremtésére. Van nekünk egy Ausztráliai 
Magyar Szövetségünk, ami behállózza az 
egész országot, ugyszintén vannak minden 
államban magyar szövetségek, valamint 
nyugdíjas szervezeteink, egyházi 
közösségeink és különböző kulturális és más 
szervezeteink. Tisztelet  a kivételnek,  vannak 
szervezetek amik már igen eredményesen 
dolgoznak ebbe az irányba, de ha minden 
szervezet csak egy kis lépést tenne, akkor az 
idős magyarok gondozásában egy nagy 
ugrás történne. 
    Ez a mai tanácskozás egy nagyon jó 
alkalom arra, hogy kicseréljük 
tapasztalatainkat, feltárjuk  problémáinkat és 
közösen keressük a megoldást úgy az 
időseinkkel kapcsolatban, mint a másik 
napirendi pontokban. 
 Remélem azt, hogy ennek a 
Tanácskozásnak a végén pozitívan és 
elégedetten  búcsúzunk egymástól. 
Köszönöm, hogy meghallgattak 
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A Magyar Ifjúsági Kör hírei 
 
Az elmúlt júniusi és részben júliusi 
időszakban, az ifjúság szorgalmas tagjai 
továbbra is azon dolgoztak, hogy a 
konferencia célkitűzéseiben lefektetett 
alapelvekhez híven, tartalmas aktivitásokkal, 
barátságos szellemben és egymás 
megbecsülésében összevonják Melbourne 
ifjúságát. 
 
A június 23.-án megtartott gyűlésen, 
nagyvonalakban kialakultak az aktivitásokról 
készült első alaptervezetek, melyeknek 
részleteiről  jelenleg is folynak a 
tanácskozások. Eszerint a közeljövőben 
Melbourne ifjúsága, számos magyar nyelvű/ 
vonatkozású tevékenységben tud majd részt 
venni melyek előkészítésén a különböző 
munkacsoportok dolgoznak. 
 
Elsősorban  a következő szakkörökre, 
aktivitásokra lehet számitani amelyek listája  
a későbbiek folyamán a kialakuló 
igényeknek megfelelően fog folyamatosan 
bővülni: 
 
 A Rajz Szakkör Vincze Amália 

vezetésével lehetőséget nyújt 
mindazoknak akik a képzőművészet 
alkotó szellemében kívánják 
személyiségüket tovább fejleszteni. 

 A Színjátszó Szakkör Sipos-Öri Kriszta, 
Gelencsér Ádám és Lovas Andrea 
vezetésével mindazokat várja akik 
szeretik a színjátékot, és akik 
nyelvtudásukat kívánják ékesebbé tenni. 

 A zenélni tudó ifjúsági tagok igényét a 
Zene Kör méri fel, és olyan zenei 
programokat kíván összeállítani, 
melyekre megteremtené a rendszeres 
próbákra szükséges feltételeket és 
elősegítene a külömböző műfajú 
zenekarok szereplését. Ezen dolgoznak 
Csik Éva, Szász Melinda és Gerencsér 
Ádám. 

 Az írás művészet alkalmazására való 
igénynek adott hangot az a 
munkacsoport Gerencsér András és 
Lovas Andrea személyében, mely 
Újságíró Képző Tanfolyamot fog vezetni 
mindazon érdeklődők részvételével akik 
ilyen módon kívánják a magyar 
közösséget szolgálni vagy akik csupán a 
magyar nyelvérzéküket  szeretnék 
elmélyíteni.  

 A magyar könyvtár gazdagításán 

dolgozik Csernátony László. A jövőben a 
könyvtárlátogatók időszerű könyveket és 
mai magyar videókat is fognak tudni 
kölcsönözni. Ehhez az Óhaza egyes 
intézményeinek támogatására is lehet 
számítani. 

 A mai világ nélkülözhetetlen kelléke a 
számítógép. Ennek szerepét a mai 
közösségi életben felesleges vitatni. A 
Számítógép Szakkör olyan népszerű 
munkatervén dolgozik Szász Péter és 
Vincze Amália, amely által a  fiatalok 
nemcsak  képességeiket  tudják 
időszerűsíteni, de általános tevékeny-
ségeiknek is új formát tudnak majd adni.  

 Kirándulások megszervezését tervezi 
Kőhegyi Ildikó és Bakos Erika.  Az 
egynapos valamint a többnapos 
kirándulások a különböző anyagi hátterű 
és egészségi állapotú tagoknak is adnak 
majd alkalmat közös tevékenységekre. 

 Ezentúl Sportnapok megszervezésén 
dolgozik Sinka Imre és Ugrai Zsolt 
melyeken helyet kap a foci, röplabda, 
asztali tenisz stb. Önvédelmi 
tanfolyamok lehetősége is felmerült 
melyben Burai Gyuszi felajánlotta 
segítségét.  

 Úgyszintén utoljára de nem utolsósorban 
vetélkedőkre is lehet számítani a jövőben 
mely által érdekesebb lesz és erősödik 
majd a közösségi szellem. A fiatalok 
számára többek között egy 
Természettudományi és egy Irodalmi 
vetélkedő is megrendezésre kerül az 
elkövetkező hónapok folyamán. Ez utó-
bbi megszervezéséhez Jekler Irén fela-
jánlotta segítségét. A vetélkedők kidol-
gozásán tevékenykedik Csernátony 
Zsófia. 

 
A felsorolt tevékeny tagokat az jellemzi, 
hogy nem riadnak vissza a felelőségteljes 
munkától és vidámságuk, lelkesedésük 
“halálosan” fertőző. És ez így van rendjén. 
Ehhez persze a tágabb magyar közösség 
támogatását kérjük. 
 

Tudósít: Guzsvány Gáspár 
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Figyelem 
Kedves olvasóink tudomására  

hozzuk, hogy a szerkesztőbizottság 
két tagja szabadsága miatt a  

szeptemberi Híradó egy hetet késni 
fog. Szíves elnézésüket kérjük. 

A Szerkesztőség 

Változás a Magyar Központ naptárában 
 

Az idén nem lesz Szent István ünnepély.  
Ünnepélyes megemlékezés lesz a Szent  

István nagy misén, St.Colman templomban au-
gusztus 18.-án déli 12 órakor.  
(293 Carlisle St Balaclava).  

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

Az október 12.-re tervezett Arany és Ezüst bál az 
Ifjú Szivek néptáncegyüttes látogatása  

miatt elmarad. 

R 
endkivül élményben volt részük a 
melbournei magyar gyermekeknek 
június 8-án a Magyar Központban. 
Ezt az a szerencsés véletlen segítette 

elő, hogy a Budapest Bábszínház éppen Hong 
Kong-ban vendégszerepelt egy verseny részt-
vevőjeként legújabb produkciójával, a János 
vitéz című daljáték bábváltozatával. Hong 
Kong csak egy ugrásnyira van tőlünk, így 
rövid idejükből adtak egy előadást Sydneyben, 
majd Melbourneben, az itteni ki-csinyek és 
nagyok megörvendeztetésére. 
 A lebilincselő játékot két kis ma-gyarul 
nem beszélő unokám 
között ülve élveztem 
végig, hol jobbra, 
hol balra 
magyarázva a 
párbeszédeket. Ha-
marosan észrevet-
tem, hogy erre nincs 
is szükség, mert a 
ragyogóan 
látványos, lendületes 
színpadi cselekmény 
magával ragadta őket, akárcsak a közönség 
többi fiatalját és idősét. Önfeledten nézték a 
valóság és a népmese világát ötvöző János 
vitéz történetének megelevenedését. 
 Az eredeti, újrafeldolgozott dalmű nép-
zenei ihletésű muzsikája szárnyalva vitte vagy 
festette alá a színpadon történteket, fokozva a 
mesterien megalkotott bábjáték hatását. 
 Az előadás után benyomásaikról fag-
gattam a gyerekközönséget. Csillogó szemmel 

számoltak be az őket leginkább 
megkapó jelenetekről. Kinek a drámai 
hatású karakterek, kinek a vérpezsdítő 
trombitaszóra menetelő nyalka huszárok 
tetszettek legjobban, másokat a Tün-
dérország bűvölte el, míg a Bogár kutya 
– ötletes újítás a dalműben – mindenki 
kedvence volt. 
 A játék befejeztével megjelentek 
a színpadon a bábokat mozgató és 
beszéltető művészek is, akiket örömmel 
üdvözöltünk. A szűnni nem akaró taps 
meggyőzhette őket tetszésünkről és elis-

merésünkről. 
 Köszönjük a 
Magyar Kulturális 
Örökség Miniszté-
riumának és a Magyar 
Központnak, hogy 
láthattuk ezt a kitűnő, 
számunkra páratlan 
műsort és fiataljaink 
gazdagodhattak egy 
értékes magyarság-
élménnyel. 

Galló Erzsébet 
  

Gyors jobbulást kívánunk Bartha 

Lajosnak és reméljük hamarosan 

újra látjuk a Központ  

rendezvényein. 

Az MHTV új műsorideje a  
31-es adóállomáson 

 
 Minden vasárnap du. 3.30-tól 4 óráig 
 Minden hétfőn este 7-től 7.30-ig. 
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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! 

Bõvebb 

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  
vagy 9759 5464 

Kézimunkázók köre 
 

 találkozunk minden hónap 
második és negyedik 
csütörtökén délelőtt 11 órakor 
a Szent István templom alatti 
társalgóban. 
Összejöveteleinken mindenki 
saját kedvelt kézimunkáján 
dolgozik, legyen az himzés, 
horgolás, goblein, kötés vagy 
egyéb. Mi hasonló érdekeltségű 
lányok, asszonyok igyekszünk 
megtartani ezt a nagyon szép 
nőies és hasznos időtöltést: 
tanulunk egymás ügyességéből 
és tapasztalatából és segitünk is 
egynásnak ha szükséges. 
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki kellemes társaságban, 
együtt kézimunkázva meg tudja 
osztani velünk szabadidejét. 

További érdeklődés:  
Ittak Magdi: 9544 7162,   

A Társalgó és az  
Irodalom - Zenebarátok Köre 

Ezentúl a Társalgó csoport és az Irodalom 
–  Zenebarátok Köre a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom alatti 
társalgóban tartja összejöveteleit. 

* * * * * * * * *  

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 

További felvilágosításért hívják Bozsán Ild-
ikót a 9801 8071 telefonszámon. 

Társalgó Irodalom és Ze-
nebarátok Köre 

Augusztus 4 Szeptember 1 

Október 6 November 3 

December 3  
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augusztus 4. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
     de. 11 órakor Református Istentisztelet 
     du. 3 órakor a Társalgó csoport összejövetele 
augusztus 11. vasárnap  Nincs Szentmise a Szent István templomban, helyette 
     Kiss János Plébános úr ezüst miséje a St. Colman  
     templomban (ezzle kapcsolatban lásd a hírdetést a 1. oldalon) 
     Disznótoros ebéd 
augusztus 17. szombat  Fr Kiss János plébános úr ünnepi vacsorája 
augusztus 18. vasárnap  de. 11 órakor Református Istentisztelet 
     déli 12 órakor az egyetlen katolikus Szentmise   
    Melbourne-ben, a St. Colman templomban. Egyben   
    megemlékezés első királyunkról, Szent Istvánról is. 
augusztus 25. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
     10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
     Magyar Társadalmi klubnap 

 
SZEPTEMBERI  NAPTÁR 

 
szeptember 1. vasárnap  Irodalom  és Zenebarátok  összejövetele 
szeptember 7. szombat  Ifjúsági Szövetkezet műsora  
szeptember 8. vasárnap  Mozi 
szeptember 21. szombat  Gyöngyösbokréta bál 

  szeptember 22. vasárnap  Magyar Társadalmi klubnap 
  szeptember 29. vasárnap  Regnum ebéd 
 

  
 
 

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

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb augusztus 20-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

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

Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 
Szerkesztõbizottsághoz. 

AUGUSZTUSI NAPTÁR 


