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A Regnum Szövetkezet vezetősége 
szeretettel hívja és várja honfitár-
sait a szeptemberben rendezendő 

ebédjére.  
A Magyar Központ Ifjúsági  

termében, 2002. szeptember 29-
én vasárnap déli 12 órakor.  

 
11 órakor Ökumenikus Istenti-

sztelet 
Izletes ebéd – Gazdag tombola 

Ital a helyszinen kapható 
 

Jegyek: $15.00 Kedvezményes/
nyugdíjas $12.00 Családi $40.00 (2 

felnőtt és 2 gyermek) 
 

Jegyrendelés:  
Bognár M. 9874-5242  

Fogarassy M. 9833-3235 
A nap tiszta bevételét a Szt.István 

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

9. évf. 12. szám.  
2002 szeptember 

Tartalom 
 Ifjú Szivek látogatása 

 Regnum Szövetkezet 

ebédje 

 Dr Cser Ferenc 

előadása 

 Rajz szakkör 

 Gyöngyösbokréta bál 

 Gyöngyösbokréta 

beszámolója 

 The Brave Nation 

 Szeptemberi naptár 

Szeretne e 2003 február előtt 
Ausztrálián belül bárhova 

repülővel utazni? Megy az ad-
elaide-i Találkozóra 

repülővel? 
 

Ha a Virgin légitársasággal szeretne 
utazni, lépjen érintkezésbe Kövesdy 
Évával (9846 2675) repülőjegy 
ügyben.  
 
A Magyar Központnak “credit”              
jegyértéke van, melyet 2003. 

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

 

Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet  
rendezésében,  október 19.-én  
szombaton este 7.30 órakor az  

IFJÚ SZIVEK  
Magyar művészegyüttes 

(a Honvéd együttes Felvidéki megfelelője) 

előadásában 

“Hagyományos zene és tánc a 
multban és napjainkban”  
kerül műsorra melyre mindenkit  

szeretettel várunk. 
 

Helyárak: 12 éven aluliaknak ingyenes 
Tanulóknak 10 dollár,  

Felnőtteknek 20 dollár,  
Csoport engedmény (tíz személyen 

felül) 18 dollár 
 

Ültetés asztaloknál 
A konyhán sütemény, kávé, ital és más 

finomság kapható! 
 

Jegyrendelés    
Atyimás Erzsébet –  9802 7637  

Kövesdy Éva – 9846 2675 
Email: atyem@net2000.com.au 

szaffi@hotmail.com 
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RAJZ SZAKKÖR 
Az Egyesült Magyar Ifjúság 

Fórum  
szervezésében 

A kezdetleges alapoknál 
kezdünk, de bármikor lehet 

csatlakozni. Mindenkit szivesen várunk. 
Gyerekek részére külön szórakoztató 
témákat alakítunk ki. Mindenki számára 
megfelelő szinten alkothat. 
Hozni nem kell semmit, csak egy kis alkotó 
szellemet.  
 
Helyszín: Szent István templom alatti terem. 
Időpont: Minden szombaton 1 és 4 óra 
között. 
Érdeklodés: Vincze Amália: 0411 351 363, 
vagy 
Bronowiecki István: 0438 059 637 

MEGMARADÁSUNK konferenciáról 
dr. Cser Ferenc előadása 

Hölgyeim és uraim, kedves magyar 
barátaim! 

 
Amerikában jártam tavaly és ott 

végigszenvedtem egy tudományos konferenciát. 
Valóban szenvedtem, mert azt kellett látnom, 
hogy a globális állam globális oktatásának a 
globális szellemi színvonala olyan globálisan 
süllyed, hogy egyszerűen lehetetlen elkapni. 
Emlékeztem ott, az utcán sétálva, emlékeznem 
kellett arra, hogy van egy magyar közmondás, 
hogy “többet ésszel, mint erővel!”. Amikor egy 
kétméteres óriás fölém tornyosult és kért tőlem 
kétszáz dollárt, és én realizáltam a testbeszéde 
alapján, hogy itt semmi kiút nincs, zsebemben 
sincs kétszáz dollár, meg kellett őt győznöm, 
hogy jobban jár, ha legfeljebb kér valahonnan 
máshonnan és ad nekem tizet, hogy meg tudjak 
ebédelni. Megjelenésem ezt alátámasztotta és a 
magyar közmondás, hogy többet ésszel, mint 
erővel itt működött. Túléltem, itt vagyok. 

Most az egész ide kapcsolódik, hogy a 
túlélésünknek és a megmaradásunknak egyik 
lényegi eleme, hogy tudjunk, tanuljunk, 
tanítsunk, és ebben a globális világban olyan 
dolgokat tanuljunk meg, amiket szántszándékkal 
nem tanítanak. Mik ezek?  

 
Legelső sorban a gondolkozás és 

emlékezés. A TV, a vizuális intézmények azt 
akarják, hogy odakötődjünk valamihez, 
odaragadjunk és annak a hatásai alatt éljünk. 
Magyar kultúránk meg azt mondja, hogy: 
gondolkozz! Emlékezz! Nyelvünk, az egyik 
leglogikusabb nyelv a világon arra kényszerít 
minket, hogy gondolkozzunk és nem véletlen, 
hogy műszaki és természettudományi területen 
a magyar kutatóknak világhíre van. Ott vannak 
mindenütt, mert gondolkoznak a magyar nyelv 
logikája alapján. De, ha hozzátesszük, hogy 
megtanulunk emlékezni, mert ennek technikája 
van, mert meg lehet tanulni emlékezni, és meg 
kell tanulnunk emlékezni, és meg kell tanítani 
mindenkit emlékezni, akkor nem tud minket a 
globális TV, a globális média – bocsánat a 
szóért – hülyére venni. Már pedig ez a célja. 
Tehát meg kell tanulnunk emlékezni. Meg kell 
tanulnunk utána, az emlékezés technikáját 
továbbadni.  

 
Ahogy én a két méteres ember előtt, 

ránézve föl tudtam mérni a testbeszédét, meg 
kell tanulnunk a testbeszédet.  Amikor a 
szeptember 11.-ei támadás volt, mutatták Busht, 
a testbeszéde elmondta, hogy ő tudja, hogy 
miről van szó. Tehát meg kell tanulnunk a 
testbeszédet, hogy lássuk, hogy hol próbálnak 
minket félrevezetni. És ugyanezt meg kell 
tanítani mindenkinek.  

 

Hogy a magyar kultúra miért maradt meg 
több ezer éven keresztül? Mert tudott tanítani. 
És pedig nem úgy tanított, hogy elővette a 
nádpálcát, hanem úgy, hogy beállt közéjük, és a 
gyerekeket, az ifjúságot, mint a nagyszülő az 
unokát, érdekeltté tette abban, hogy 
megtanuljon dolgokat. Ahogy itt a színpadon is 
láthattuk Pétertől és Ágnestől, amint tanította a 
gyerekeket táncolni.  

 
Hát itt a feladatunk, és itt a hazai feladat 

is, amit érdemes lenne a hazai köröknek 
tolmácsolni: hogy az oktatásnak azt a részét, 
amit el akarnak tőlünk venni, a globális oktatás 
tematikájában egyszerűen tilosként kezelnek, 
tanítsuk meg mi! Tanítsuk meg mi a 
gyerekeinknek, unokáinknak, a 
szomszédainknak, a köröknek és vigyük tovább. 
Emlékezni, testbeszédet megérteni, 
gondolkozni, azért, hogy a dolgainkban mi 
tudjunk dönteni. Ne más döntsön helyettünk. 
Mert, hogyha ezeket megtanuljuk, akkor van 
annyi erőnk, hogy el tudjuk dönteni, hogy most 
minket hülyére veszne-e, vagy nem. Most, ezt 
követhetjük, vagy nem. Nem felső parancsra 
várunk, hanem magunktól kezdve tudunk 
dönteni. A magyar kultúra, a magyar 
mellérendelő szemlélet értelmében tanítva, 
oktatva.  

 
Úgy hogy, zárómondatként: Többet 

ésszel, mint erővel! Ne tilts! Taníts! 
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A BpS International szervezésé-
ben és az a.t.s. Pacific 

támogatásával 

IRIGY HÓNALJMIRIGY  
Koncert 

A 70-es, 80-as és 90-es 
évek magyar és világ 

slágerei 

Magyarország 
legnépszerűbb zenekara 

Ausztráliában 
a Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 

legújabb meglepetése 
BÁL 

a fenti paródia együttessel 
2002. szeptember 21.-én szombaton 

este 8 órai kezdettel  
a Magyar Központban  

Tánc – zene – buli – étel – ital – tánc 
 

GYÖNGYÖSBOKRÉTA 

Az utóbbi időben keveset írtunk tánccsopor-
tunk munkájáról, gondjairól, örömeiről, bár a 
bennünket támogató és a csoportért 
tevékenykedő krónikások a csoportunk jó 
hírnevét öregbítették. Hadd fűzzek most 
néhány mondatot ehhez úgy is, mint a 
Gyöngyösbokréta Tánccsoport egyik 
vezetője, és úgy is, mint a tánccsoport lelkes 
tagjainak munkájáért aggódó szülő. 

A Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes nem 
éppen zökkenőmentesen, de lelkesen foly-
tatja a már 12 éve megkezdett munkáját. 
Az utóbbi években is rendezvényeink 
nagyon színvonalasnak és sikeresnek 
mondhatóak, hiszen egyre többet kívánunk 
nyújtani fiataljainknak. Nagy feladatot vál-
laltunk, amikor közkedvelt magyarországi 
művészeknek voltunk vendéglátói. Minden 
igyekezetünkkel azon voltunk, hogy a  
közönség tetszését rendezvényeink elny-
erjék, ami nem kis gonddal és nagy felelős-
séggel, sokszor kockázattal jár. 
Hála Istennek rendezvényeink mindig 
gyümölcsözőek voltak, sőt annyira 
megnyerték a közönség tetszését, hogy a 
helybéli zenekarok sokszor ugyanazokat a 
számokat játszák, amelyek hallatán fi-
ataljaink szeretnek együtt lenni, táncra 
perdülni. 
 
Táncegyüttesünk tagjai között mindig egye-
tértés, jó hangulat uralkodik, összefogásuk 
kifogástalan. Hogy az összatartásban az 
erő, azt mi sem bizonyítja jobban, mint, 
hogy a 8 éve velük foglalkozó Svak Sán-
dor más, felelős  munkája miatt 
tánccsoportunk tanítóhiányban szenved. 
Így a fiatalok maguk gyakorolják a már 
megtanult táncaikat, sőt még újat is 
próbálnak, egymást segítve. Pillanatig sem 
csüggedtek el, habozás nélkül összeállítot-
ták a  moldvai csángóktól eredő népi táncot 
és  saját élő zenéjükkel gazdagították, 
amelyet Csík Éva gyüjtött össze a Magyar-
országon tartott tánctáborokban és 
betanította Csernátony Zsófiát és Bartos 
Tamást a zenei betétre. Bátran léptek fel a 
cserkészek meghívására az ünnepi esten, 
ahol szép sikert arattak. 
 
Ifjaink tánctudása igen sokoldalú. Ismerik a 
dunántúli, mezőségi, tiszaháti, rábaközi, 
palóc táncokat, sőt más népek táncait is és 
más műfajokat, mint például a latin tánco-
kat. Kapcsolataik széleskörűek, a többi 
tánccsoporttal is jól kijönnek, barátaik a 
cserkészek, a RIK ifjúsági szervezet tagjai, 
a Kék Duna sportolói és ha bárhol van 
valamilyen rendezvény,  ők örömmel 
csatlakoznak. 
 
Lelkesen készülnek az év végén Adelaide-
ben tartandó Ausztráliai és Új-Zélandi Mag-
yar Találkozóra, amelyre a magyarországi 
Honvéd Együttes tánckarának vezetője, 
Makovinyi Tibor fogja őket felkészíteni, 

► 
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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 

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. 

AUSTRALIAN RED CROSS 
We are currently searching for the following 
person of the Hungarian Community. 
CASE NAME:  BOROS János (born 26/4/1922 
in Felsőgalla, Hungary) 
CASE NUMBER: 46689 
If the missing person is known, the Red Cross 
office can be contacted on 8327 7883. It is im-
portant that the case number is quoted in any 
communication. 

akit november elején látunk vendégül. Ez 
alkalommal is lehet csatlakozni az együt-
teshez, szeretettel fogadjuk a jelentkezőket.  
Itt közlöm, ha valaki szeretne részt venni a 
Magyar Találkozó ifjúsági 
szavalóversenyén, a főrendező fel-
hatalmazásából szívesen nyújtunk 
tájékoztatót a 9795 9589 telefonszámon. 
Nagy szükségünk lenne – és ebben talán 
kedves olvasók is tudnak segíteni – egy 
megfelelő táncoktatóra, aki odaadóan, 
megértéssel, szeretettel foglalkozna felnőtt 
gyerekeink néptánc tanításával és 
hagyományaink ápolásával. Ne engedjük 
elveszni tehetséges fiataljainkat, segitsünk 
nekik, amíg lehet. Kisebb gyermekeinknek 
a magyar iskolán belül szintén szükségük 
lenne tánctanítokra. Várjuk azok je-
lentkezését, akik szívükön viselik kultúránk, 
hagyományaink ápolását. 
 
Következő nagy rendezvényünk szeptem-
ber 21-én lesz: Magyarország 
legnépszerűbb paródia együttes, a nyolc 
tagból álló Irigy Hónaljmirigy koncertje a 
Magyar Központ nagytermében. Ez ismét 
egy felejthetetlen   este lesz vendégeing 
számára. 
 
Mig ezek a sorok napvilágot láttak, egy 
öröm hírt kell közölnöm az olvasokkal. 
Rátaláltunk az egyik legjobb táncoktatóra 
Quittner János személyében, aki hama-
rosan szárnyai alá veszi a Gyöngyösbokré-
ta Néptáncegyüttest. A János szavait 
idézem: “nagy bünt követnénk el ha me-
gengednénk, hogy szétessen a Gyöngyös-
bokréta.” Köszönjük Neked János, és nagy 
szeretettel várunk mindanyian. 
 
Juhász Etelka 

Az Árpád Idős Magyarokat Gondozó Otthon 
2002. szeptember 8-án, vasárnap 12.30 órai 

kezdettel jótékony célt szolgáló 

DISZNÓTOROS EBÉDET RENDEZ 
A Magyar Központ Ifjúsági termében 

 
Az ebéd ára egységesen 20 dollár 

Részvételi szándékát jelentse szeptember 5-ig a 
következő személyeknél: Vető Olga– 9754 8579, 

Pelle Lajos – 9846 3670 
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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 

Október 6 Szeptember 1 

December 3 November 3 
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szeptember 1. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
     de. 11 órakor Református Istentisztelet 
     du. 3-kor Irodalom  és Zenebarátok  körének 
     összejövetele 
szeptember 8. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
     Árpád Otthon ebéd 
     Mozi 
szeptember 15. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
     de. 11 órakor Református Istentisztelet 
szeptember 21. szombat Gyöngyösbokréta bál   
szeptember 22. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
     10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
     Magyar Társadalmi klubnap 
szeptember 29. vasárnap de. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
     Regnum Szövetkezet ebédje 

 
OKTÓBERI  NAPTÁR 

 
október 5. szombat   Takarító nap (working bee) 
október 6. vasárnap   Társalgó csoport rendezvénye 
október 13. vasárnap  Erdélyi Ebéd 
október 19. szombat  Ifjú Szivek koncertje 

  október 27. vasárnap  Októberi Ünnepély 
     Magyar Társadalmi klubnap 
     
 

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 szeptember 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. 

SZEPTEMBERI 


