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Hiradót a tervekről, programokról. 
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kérjük hivja  

Fodor Sándort  Tel: 5996 4006 

Mob: 0408 823 434 

Email cim: alexfodor477@hotmail.com 
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Kedves „Hiradó” előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, 
kérjük a csekket HUNGARIAN COM-
MUNITY COOPERATIVE ASSOCI-
ATION Ltd-re kiállitani és a Központba, 
760 Boronia Road, Wantirna 3152-
cimre, az előfizető cédulával együtt, 
elküldeni. Ha készpénzzel szeretne 
fizetni, kérjük a pénzt az előfiztő 
cédulával együtt a fenti cimen, a 
gondnoknál hagyni. A boritékra irja rá, 
hogy  „HIRADÓ”. A nevet és cimet 
olvasható nagybetükkel kérjük kitölteni.  
A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  
Szerkesztőség 

Könyvtári órák  
minden pénteken  
  du. 1-3-ig, 
minden második kedden, a Knox-i Idős 
Magyarok összejövetelén  
  de.10-du.3-ig. 
 
Szeretnénk a könyvtárat más napokon is 
nyitvatartani, ha lenne önkéntes vállalkozó.  
 
Kérjük jelentkezzen :  
 
Szeverényi Lászlónál 03 9879 8203,  
  
Szegedi Erikánál 03 9801 2043  

 
FIGYELEM!!!!!!!!!! 
 

MUNKANAPOK a Központban    
2014–ben, az alábbi dátumokon, 

reggel 8 órától 

 
Szeptember 6 

Október 4 
November 1 
December 6 

 

 

Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

 

Néptánctanitás  

Zsuráfszky Lilla és Tapolczai Gábor vezetésével 

Magyar Központ FONÓ NÉPTÁNCEGYÜTTES: hétfőn és kedden 7-től 9-ig 
Érdeklődni: Bartha Gyöngyi 0409 857 819 

 
Gyöngyösbokréta: szerda este 7-től 9-ig. (csütörtök este a Bocskaiban) 

Érdeklődni: Sinka Imre 0413 423 130 
*augusztusban a szerdai próbák elmaradnak 

 

A Sydney-i 2RRR melbournei 
munkatársa Kövesdy Éva aki 

alkalmanként  beszámol a melbournei  
eseményekről. 

A programot az interneten lehet 
meghallgatni: Interneten az  adás idő 
vasárnap  déli 12 - 2 Sydney időben  

www.ilosvay.net   

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XoSK0WbJJLKXLM&tbnid=XFpsiHUkReEBFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.magyarvagyok.com%2Fkultura%2Ftortenelmi%2Fkonyvek%2Fa-magyar-nep-ostortenete%2F3206-A-magyar-n
http://www.ilosvay.net
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 „Édesanyám, arra kérem, ne sírjon”- mel-
bourne-i emlékműsor az I. világháború 

százéves évfordulója alkalmából -  

a rendezők szemszögéből szerk. 

2014. július 20-án a melbourne-i Magyar Központ 
vezetőségének fölkérésére a Kőrösi Csoma Sándor 
Program ösztöndíjasainak rendezésében valósult 
meg egy nagyszabású emlékműsor az áldozatok em-
lékére, az első világháború kitörésének századik 
évfordulója alkal-mából.  

A délutáni programot, a hagyományos koszorúzás 
előzte meg a Hősi emlékműnél. Az eseményt Bakos 
János, a Magyar Központ igazgatósági tagja nyitotta 
meg, majd Kövesdy András mondott ünnepi 
beszédet. Az emlékező szavak után számos 
melbourne-i magyar szervezet helyezett el koszorút. 

Az emlékezés az Ifjúsági teremben folytatódott, ahol 
már igazi színházi hangulat, behúzott függönyök, 
széksorok fogadták a vendégeket. Az „Édesanyám, 
arra kérem, ne sírjon”című emlékműsor előtt, 
Bakonyi Péter, melbourne-i vezető köszöntötte a 
közönséget. A függöny elhúzása után a „boldog 
békeidők”-et varázsolták a közönség szeme elé a 
Magyar Központ Fonó Táncegyüttes tagjai, vidám 
hangvételű szatmári táncokkal, amit egy éles 
puskagolyó dördülése szakított meg. Elsötétült a 
színpad, és elindult egy vetítés a háború közvetlen 
előzményeiről, Ferenc Ferdinándék 
meggyilkolásáról. Ezt követően gyermekek futottak 
a színpadra, akiknek a felszabadult játékát katonai 
trombitaszó zavarta meg.  

Megkezdődött a toborzás.Kovassy István, a 
melbourne-i Magyar Cserkészeket képviselve, a 
műsorban toborzó parancsnokként mondott 
beszédet. Az est egyik legmeghatóbb pillanata volt, 
mikor két kisgyermek, Birloni Csenge és 
Medovárszky Ákos szavaltak a huszárokról. 

A műsor további részében végig folytatódtak a 
táncos elemek a Fonó Táncegyüttes 
közreműködésével, a korabeli híradó-jellegű 
vetítések, versek valamint a magas színvonalú 
fénytechnikával elért drámaibb hangulat keltése. 
Bakos János a fényjátékot, Medovárszky István a 
vetítéseket és a hangtechnikát irányította. 
A rendkívül megható jelenetet fokozta a háttérben 
halvány fénnyel megvilágított kopár fából, lehulló 
levelekből, egy elhagyatott katonai sírdombból álló 
hangulatos díszlet. 

Zsuráfszky Lilla és Tapolczai Gábor az egész műsor 
megrendezése mellett, résztvevőként is 
szerepeltek. Táncukkal, gyimesi keserves zenére 
festették le egy haldokló katona hazájába és 
szerelméhez visszakívánkozó gondolatait, Ady 
Endre: Ember az embertelenségben című verse 
alatt. 

A tánc után egyedül maradt lányra, gyászruhába 
öltözött asszonyok, fekete kendőt kötöttek, s 
közben siratódalt énekeltek: 

     „Jaj de szépen harangoznak, 

 Talán az én galambomnak, 

 Bárcsak addig ne temetnék, 

 Amíg innen odamennék. 

       Kísérj ki babám a sírig, 

 Az igaz nyugodalomig, 

 Vess utánam egy pillantást, 

 Úgysem látjuk többet egymást.” 

A rendkívül megható jelenetet fokozta a háttérben 
halvány fénnyel megvilágított kopár fából, lehulló 
levelekből, egy elhagyatott katonai sírdombból 
álló hangulatos díszlet. 

A műsor végén Juhász Géza által szavalt Magyar 
Miatyánk című versre érkeztek gyertyával a 
színpadra a részvevők, mindannyian egy-egy 
Trianonban Magyarországról elcsatolt területet 
jelképeztek, amely gyertyák a vers végére 
egyetlen egy reményt adó láng kivételével 
kialudtak. 

Az emlékműsor után a közönséggel együtt énekelt 
Szózat alatt, a meghatódottság jelei mutatkoztak a 
színpadon és a nézőtéren egyaránt. 

Bízunk benne, hogy eme rendhagyó 
emlékműsorral sikerült méltóképpen 
megemlékezni az első világháború áldozatairól, itt 
Melbourne-ben.    
  Zsuráfszky Lilla és Tapolczai Gábor 
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  Az Ausztráliai Erdélyi 
 Szövetség hírei.                              

Erdélyből valamint Székelyföldről tudósítjuk a 
„Hiradó” kedves olvasóit. 

  Ugyan is szövetségünk elnöke Bálint Kálmán 
hosszabb időt szándékozott tölteni Erdélyben. 
Feltérképezni mind azokat a helyeket ahová 
támogatást nyújtott és nyújt a szövetségünk. Így 
például a szegény sorsba élő családok felkeresése, 
magyar iskoláknak fenntartása és fontossága a 
kisebbségi szórványban. Szövetségünk több mint 
tizenöt éve támogat ösztöndíjjal jól tanuló és 
rászoruló diákokat, akik tovább szeretnének tanulni 
felsőfokon. 

  Idén is egy nagyobb összeggel tudta támogatni a 
Dévai Szent Ferenc Alapítványt, amit Böjte Csaba 
testvérnek adott át elnökünk ez év májusában 
mikor missziós útja alkalmából járt Melbourneben. 

   Látogatást tettünk több alapítvány otthonában, 
így a Szent Kereszt otthonban is, amely ez év 
Március hónap kezdetén nyitotta meg ajtaját 
Óteleken.  

   Ugyan akkor székelyföldön a Kájoni János 
Gyergyó Szárhegyi gyermekvédelmi állandó 
bentlakók otthonát, amit az Ausztráliai magyarok 

  Az otthon vezetője büszkén és örömmel mutatta 
be az épület mind három szintjét. És elmondta, 
hogy menyire hálásak az Ausztráliai adományozó 
magyaroknak nagylelkűségükért.  

   Elnökünk fontosnak látja a szorosabb 
kapcsolattartást egyetemi hallgatókkal, akiket 
ösztöndíjjal támogatunk. Így személyesen tudnak 
beszámolni tanulmányi eredményeikről.  Íme, az 
egyik végzet ösztöndíjasunk júliusban címzett 
köszönő levele szövetségükhöz;  

’’ Tisztelt Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség! 

  Örömmel értesítem, hogy július másodikán 
Kolozsváron sikeresen államvizsgáztam és 
megszereztem a közgazdász diplomát. Ezúton 
szeretném hálás köszönetemet kifejezni az anyagi 
segítségekért és a belém fektetett bizalmukért, 
amely nagyon sokat segített nekem, hiszen e 
nélkül talán nem is érhettem volna célba. 

  A Jó Isten áldását kérem, hogy még nagyon 
sok hozzám hasonló embernek segítséget 
nyújthassanak álmuk megvalósításához. Mindig 
hálás szívvel gondolok az Ausztráliai Erdélyi 
Magyar Szövetségre és igyekszem a továbbiakban 
is olyan módon alakítani az életem, hogy büszkék 
lehessenek rám. 

  A továbbiakban mindenképp 
szülőfalumban Zalánpatakon szeretném 
kialakítani a jövőmet, mivel Kereskedelem, 
Turizmus és Szolgáltatások Gazdaságtanát 
végeztem így az argóturizmusban szeretnék 
elhelyezkedni.                                                                          
 Mivel szüleim állattenyésztéssel és 
növénytermesztéssel foglalkoznak, ezt szeretném 
a vendéglátással párositani. Ha Isten segítségével 
majd sikerül előteremtenem az anyagi javakat, 
akkor nagytatám régi házát szeretném átalakítani 
panzióvá, aminek remélhetőleg minél hamarabb 
neki tudok fogni. 
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63 sz Tormay Cecil Lcscs és 

az 54 sz  
Hunor és Magyar Cscs  

2014-es  
Munkaterve –  szeptember 

 
szeptember 6: 

Összejövetel Apáknapja 
 

szeptember 20,22,23: 
Regős tábor Sydney 

 

   Külön köszönöm Kálmán bácsinak és Rózsika 
néninek, hogy személyesen is felkerestek immár 
több alkalommal, hogy elbeszélgethessünk, 
sikeres elvégzett tanulmányaimról. Mindig 
különleges helyet foglalnak el életemben. 
Erőt és jó egészséget kívánok! 

    Hálás köszönettel, 

    Préda Barna 

   Zalánpatak, 2014 július 5.” 

    Köszönet mind azoknak, a honfitársainknak is, 
akik Ausztrália más államaiból is bizalommal 
küldenek adományt e nemes munkánknak a 
folytatására.  

   A fenti köszönő levél is nagyban igazolja, hogy 
minden anyagi támogatást célba juttatunk. 

  Minden kedves támogatónak egy elismervény-el 
köszönjük meg nagylelkűségüket. 

   További adományaikat kérjük csekken vagy 
money order-en a COUNCIL OF AUSTRALIAN 
HUNGARIANS FROM TRANSYLVANIA névre 
kitölteni. Postacímünk :    

  Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség            
 760 Boronia Road. Wantirna VIC. 3152 

Erdélyi szeretettel a viszontlátásra legközelebbi 

rendezvényünkön, amely GÁLA Ebéd, 
Szövetség működésének 50. évfordulója 

alkalmából rendezünk meg 2014. október 5-
én vasárnap a Magyar Központ nagytermében.

    Bálint Rozália 
                Sajtófelelős 

 VITÉZI REND Ausztrália-i Törzsszék, 

Viktoriai Csoport  hirei 

A Viktória-i Csoport augusztus 2-án tartotta havi 
értekezletét a Magyar Központ, Regnum 
Szövetkezet társalgójában, melyet már  
Othonunknak is tartunk. Köszönet és hála ezért a 
Regnum Szövetkezet vezetőségének, személyesen 
Galambos Imola asszonynak.    
 Az értekezlet vendége, vitéz nemes 
TASSÁNYI JÓZSEF, a Vitézi Rend ügyvezető 
Törzskapitánya/Ausztrália Törzskapitánya volt. Az 
értekezletet Világos István VR NT, megbizott 
Székkapitány vezette le, elsődlegesen megköszönve 
vitéz FAZAKAS SÁNDORnak, a világon élő legidősebb 
vitéznek példa-adó munkáját, kitartó 
magyarságtudat épitő tevékenységét és 
megkérdőjelezhetetlen vitézi magatartásását. 
Szerencsés emberek vagyunk mi, akik Tőle 
tanulhatunk emberséget.   
 v.n. Tassányi József Törzskapitány, 
részletesen ismertette a Vitézi Rend jogi kálváriáját, 
majd elmondta, hogy a Vitézi Rend    
 *A Lovagrendek Nemzeközi Állandó 
Bizottsága által elismert és bejegyzett Rend, 
amelyet az   ENSZ a   fenhatósága alá tartózó 
UNESCO-n keresztül, a csatlakozott államok 
területein ki is hirdetett */Registered by the 
International Commission for Orders of Chivalry./             
Továbbiakban ismertette a Vitézi Rend sikeres 
működését az elmult évtizedek alatt. Jelenleg a 
Magyar Hadiárvák Támogatására szervezett gyűjtés 
is ($1510) egyértelműen bizonyitja Rendtársaink és 
Honfitársaink támogatását, áldozatkészségét                  
 A tagságbővités elsődleges feladatunk. 
Szükséges, hogy ismertető szemináriumokat 
szervezzünk a vitézi várományosok és az esélyes 
Nemzetvédelmi tagság számára, melyeken a Vitézi 
Rend történetét,célkitűzéseit, szabályzati 
felépitését, szerkezetét ismernék meg, mert a Vitézi 
Rend ezen tudás feltételéhez köti a tagságot.
 A Székkapitány felhivta a  Rendtársak 
figyelmét a közelgő nemzeti ünnepünk, 
Államalapitás és Államalapitó Szent István király, 
augusztus 20.-i ünnep fontosságára, megkérve a 
Rendtársakat, hogy mindenki a maga környezetében 
vegyen aktivan részt az ünnepségen és lehetőség 
szerint annak szervezésében is. A Vitézavatásra és 
az évi diszebédre nov. 16 vagy 23-án kerül sor. 
  Világos István  VRNT   
  Megbizott Victoria-i Székkapitány 



6 

AUGUSZTUSI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erszébet 

Július 27 

„Izek, hagyományok Magyarország!” 

Július 27.-én, vasárnap délután „Izek, hagyományok 
Magyarország” cimen meghirdetett összejövetelt 
rendeztek a magyar konyha kedvelőinek. Az 
érkezőket, Kőpataki Katalin főrendező és az Ifjúsági 
Szövetkezet igazgatói Ámon Lilla és Vető Olga 
köszöntötték. Nemsokára a meghirdetett időpont 
után Köpataki Katalin üdvözölte a megjelenteket és 
meglepetés képpen, a világhálón keresztűl, 
„skype”-on, kapcsolatba lépett a Duna televizión 
közvetitett „Izőrzők” sorozat alkotóival, a Siófokon 
élő Móczár Istvánnal és Róka Ildikóval, akik már 
várták Katalin jelentkezését. Előszőr is 
megköszönték a beszélgetésre a meghivást és 
elmesélték, hogy hogyan is készül egy-egy 
településről a műsor. Az „Izőrzők”sorozatban 
Magyarországi települések helytörténetét mutatják 
be,  jellegzetes ételek elkészitésével, szokásokkal 
fűszerezve. A beszélgetés után vetités következett, 
mely által bepillantást kaptunk Érsekcsanád és 
Szatmárcseke izőrző hagyományaiba.  Végezetűl a 
rendezők finomságokkal kinálták a megjelenteket. 

Köszönet a rendezőknek remélve, hogy lesz még 
ilyen alkalom!  

augusztus 3, vasárnap 
“Vannak gyermekek akiknek nem adatik meg a 
hosszú élet. Mi értük vagyunk és azokért, akik a 
legjobban szeretik őket.” 

A fenti idézet, Magyarország első gyermekhospice 
házában a “Szemem Fénye Alapitvány” jelmondata. 

Augusztus-3.-án, a melbourne-i Regnum 
Szövetkezet és a Magyar Rádió Mozaik Sydney 
közös rendezésében a “Meghívó a mennyországba” 
című irodalmi rendezvényen vehetett részt a 
Melbourne-i közönség. Ez volt a harmadik 
jótékonysági alkalom ausztráliában, ahol gyűjtöttek 
a fenti alapitvány javára. A Szent István 
Ökumenikus Templomban tartott műsoron 
elhangzott: Ilosvay Gusztáv bevezető beszéde, 
Videó- Szemem Fénye Alapitvány-ról, Szabó Lőrinc 
– Ima a gyermekekért és Dusty- Ilosvay Gusztáv 

irása és Kosztolányi Dezső- Hajnali részegség, 
midhárom Ilosvay Egyed Katalin előadásában, 
Csodás Mennyország valahol vagy a Mennyország 
csodája itt? Laczkó Mihály atya gondolatai saját 
előadásában, Bakonyi Péter konzul saját irását 
mondta el Meghivó a Mennyországba?- cimmel,  
Fekete Orsolya – Perlekedés az Istennel- jelenet, a 
szerző előadásában, Kapantzian Artúr saját versét 
olvasta fel, Nt Szabó Gábor unitárius lelkész 
canberrából – Milyen nyelven beszélnek a 
mennyországban?, Fehér Béla – Könyök utca 16 
felolvasta Fekete Orsolya, Mennyország -Ilosvay 
Gusztáv irása saját előadásában. Toldi Bianka 
hegedűjátéka emelte a csodálatos, szivhezszóló, 
elgondolkodtató előadás hangulatát. 

Műsor után finom sütemények, tea, kávé mellett 
beszélgethettek a megjelentek. 

Köszönet a szervezőknek, a szereplőknek, a műsor 
támogatóinak és minden bőkezű adományozónak a 
sikeres rendezvényért. 
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Súgó: Szigeti Rita, Kóska Ramóna. Diszlet: 
Bradford Artúr, Hang és fénytechnika: Kerekes 
Samu, Fodrász, smink: Iski Anita, Ügyvezető: 
Kovács Lőrinc. 

Köszönjük, hogy ránkgondoltak és fáradtságot 
nem kimélve, saját költségükön, eljöttek közénk és 
megajándékozták a melbourne-i magyar 
közösséget egy felejthetetlen előadással. Az 
előadás bevétele Szigeti Balázs utiköltségének 
kiegészitésére lett forditva. 

Előadás után volt alkalom találkozni, ismerkedni a 
szintársulat tagjaival. 

Ekkora már a “Vardos” trio is megérkezett és 
kezdték játsszsani a jó talpalávalót. Megkezdődött 
az ifjak részére a táncház, Zsuráfszky Lilla és 
Tapolczai Gábor vezetésével. 
Kár, hogy a táncházon 
kevesen vettek részt. 

Amig a fiatalok mulattak, a 
Szintársulat tagjait, a Központ 
vezetősége, a“Korona 
Csárdá”-ban vendégűl látta.  Idejött mindenki más 
is, aki a délután folyamán megéhezett. 

 Igy tért véget a felejthetetlen nap!  

Köszönet a rendezőknek, szereplőknek, 
segitkezőknek és a megjelenteknek! 

 

 

 

Augusztus 15 péntek 

“Nagyboldogasszony” ünnepe 

“Nagy Asszonyunk hazánk reménye...” igy száll az 
ének egy –egy Mária ünnepen. 

Nagyboldogasszony tiszteletére, Laczkó Mihály 
atya, péntek este 19.30-
kor, szentmisét mutatott 
be a Szent István 
Ökumenikus Templomban. 
Ez az ünnep sokunknak 
szép emlékeket idéz fel, 
mivel magyarországon sok 
településen ezen a napon 
tartottak bucsut. Nekünk 
magyaroknak minden 
Mária ünnep kettős ünnep. 

Ünnepeljük és imádkozunk Szűzmáriához de 
oltalomért a magyarok  Nagyasszonyához 
folyamodunk. 

 Köszönjük az ünnepi megemlékezést! 

* A mellékelt képet a világhálón találtam, de magyarázat 

nem volt hozzá. Ha valaki tudná, hogy ki és mikor festette 
kérjük tudassa. Ae 

Augusztus 16 szombat 

“Liliomfi” 

Augusztus 16.-án szintén pirosbetüs napra 
ébredtünk. A Queensland-i Magyarok Kulturális 
Szövetségének Szintársulata, Szigligeti Ede 
“Liliomfi” cimű vigjátékát, két felvonásban, 
mutatták be, a Melbourne-i Magyar Központ 
Ifjúsági Terem szinpadán. Igen nagy élmény volt 
mindannyiunk számára, mivel szinielőadást  már 
nagyon régen láthattunk. Előttem az előző két 
sorban bakfisok ültek és az ő rajongásukon, 
nevetésükön, lábdobogásukon, tapsolásukon 
keresztül itélve az előadás, az ifjak körében is, nagy 
sikert aratott. 

A minden elismerést és tapsot megérdemlő 
szintársulat, névszerint Szigeti Balázs rendező – aki 
a Melbourne-i előadásra jött viszza 
Magyarországról(a múlt évben volt itt a Kőrösi 
Csoma Sándor Programmal), továbbá a szereplők: 
Vincze Zsolt, Horváth Gyöngyi, Iski Anita, Járos 
György, Kerekes Samu, Kovács Boglárka, Sipos Ika, 
Szigeti Balázs, Almási Ferenc.  
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A terem bal oldalán, egyik asztalnál, Szigeti Rita 
szinezésre kész rajzokkal várta a gyerekeket. A 
kicsik nagy szorgalommal fogtak hozzá a 
kiválasztott rajz szinezéséhez és boldogan 

mutogatták a kész 
remekműveiket. A 
másik gyerek 
asztalnál Gerely 
Miklós és Kovács 

Szilvi  kirakójátékokkal csalogatta a kisembereket. 
Az érdeklődők itt kaphattak felvilágositást 
www.sleeptalk.hu ingyenes webinárium-ról, a 
gyermekek egészséges lelki és szellemi fejlődéséért, 
mentális ellenállóképesség kialakitásáról. A 
gyermekfoglalkozások között még 

kézimunkacsodákat lehetett látni, a 
Kézimunkakör kiállitását, itt Bognár 
Magdolna, Horváth Lucia és Horvát 
Marika vezették be az érdeklődőt a 
kézimunka csodás világába. A terem 
másik oldalán elhelyezett asztalokon 
találhatta az érdeklődő „ami a szem, 

szájnak ingere”. Babik Krisztina 
„The Rudee” therudi@outlook.com 
, magyarra forditva a “turórudi” 
csokoládé kinálatait, mellette 
Ovlachi George „ChocóBird” 
csokoládé remekeit 
www.chocobirdaustralia.com 
vásárolhatták . Egy asztalnál a 
”Morino” pince borait Rind Attila és Lucika kinálta 
és ő mellettük Tóth Zoltán friss kenyeréből készitett 
zsiroskenyeret kóstolhatott a felnőttek serege, 
miután Zoli körtepálinkáját már megkóstolták. 
Ilyen körülmények között ment a csevegés várva, a 
négy órát, az augusztus 20.-i ünnepi műsor 
kezdetét.  
Az augusztus 20. ünnepi műsort a Kőrösi Csoma 
Sándor Program ösztöndíjasai és helyi közösség 
tagjai közösen állították össze. 

Bakonyi Péter konzul, Fodor Sándor igazgató és 
Kövess Károly, ez alkalommal, 
mint tolmács, nyitották meg 
az ünnepi műsort. 

Fodor Sándor köszöntötte a 
tiszteletbeli vendégeket: Bakonyi Péter konzult, 
tiszteletbeli konzult Világos Istvánt és feleségét 
Esztert, Laczkó Mihály atyát, Nt.Dézsi Csaba 
református lelkészt, Dabassy János evangélikus 
lelkészt  és a megjelenteket.  

Augusztus 17 vasárnap 

“Mélyen Tisztelt Vezetőség! 

Szent István Királyunk ünnepe és a közös megemlékezés 

rendkívül fontos jelentőséggel bír itt Melbourne-ben. 

Lelkipásztorként elengedhetetlennek tartom, hogy ne 

csak egy rövid imádság erejéig legyen velünk első Szent 

Királyunk, hanem Balaclava-i Szent Colman 

templomban legyünk együtt az ünnepi szentmisében a 

nemzeti jelképeinkkel, zászlóinkkal és népviseletünkkel. 

Ezért kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg jelenlétükkel 

Augusztus 17-én a déli szentmisén és imádkozzunk 

magasztos lélekkel és azzal a tűzzel amit Radó Polikárp 

így fogalmazott meg: „Minden magyar századon 

keresztül töretlen fénnyel világít az ő bölcsessége, 

erélyessége és életszentsége.”  

Imádsággal:  Laczkó Mihály 

   Melbourne-i Magyar lelkész” 

Egy héttel az ünnepek előtt a fenti levél érkezett 

Melbourne Egyesületeihez. 

Vasárnap augusztus 17.-én délben többszáz 

magyar hivő jelenlétében, mondott ünnepi 

szentmisét Laczkó Mihály atya, a Balaklava-i Szent 

Colman templomban. Az ünnepi menet, Mihály 

atyával az élen bevonult. Egyesületek és a 

cserkészek zászlóikkal, asszonyok és lányok 

diszmagyarban. Miután elhangzott az “Isten 

hazánkért térdelünk elődbe..”egyházi ének, Mihály 

Atya köszöntötte a hiveket és meghatódva, 

szavakat keresve mondta, hogy legfőbb óhaját is 

felülmúlta a látvány amikor a templomba lépve a 

sok hivőt meglátta.  

Szent István királyunk emlékét, keresztény 

hagyatékát, a szentmise keretében méltóképpen 

ünnepeltük! 

A szentmise után disznótoros ebéd várta a hiveket, 

igy a lelki felemelődés után a test is kielégitetett!  

Vasárnap, aug.17 délután három órától, a 
Melbourne-i Magyar Központ Ifjúsági terem, lassan 
megtelt gyermekekkel, emberekkel. A 
gyermekeknek ismeretterjesztő filmet mutattak be 
Szent István király legendájáról.  

http://www.sleeptalk.hu
mailto:therudi@outlook.com
http://www.chocobirdaustralia.com
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 A szereplők együtt énekelve „Kell még egy szó, 
mielőtt elmennél, Kell még egy ölelés, ami végig 
elkisér....”jelentek meg a szinpadon. Előadásukért, 
nagy tapssal jutalmazta őket a hálás közönség.         
A műsor a Himnusz eléneklésével fejeződött be.      

A műsor szereplői a következők voltak: Bartha 
Bíborka, Bartha Boglárka, Báthy László, Gerely 
Miklós, Medovarszki Ákos, Medovarszkiné Garai 
Erika, Nyilas Orsolya, Szecsei István, Szigeti Rita, 
Tapolczai Gábor, Toldi Bianka, Zsuráfszky Lilla 

Rendezők: Kőpataki Katalin és Medovarszki István. 
Fény, hang és minden műszaki, Bakos János. 

Ezután Laczkó Mihály atya, 
Nt. Dézsi Csaba és Dabassy 
János tiszteletes közösen 
megáldották az ünnepi  
kenyeret és tortát.  
A kenyérből, 

melyet Tóth Zoltán a saját 
hordozható kemencéjében sütött, 
miután Vető Olgának sikerült 
feldarabolni, mindenki részesült.  
 
A „Korona Csárda” Magyar Étterem 
háromfogásos vacsorával várta a 
bejelentkezett vendégeket. 
Köszönet a rendezőknek, szereplőknek és a 
résztvevőknek, 
akik ezt az 
ünnepi napot 
lehetővé 
tették! 
 

Augusztus 19 

Hungarofest 2015 február 20,21,22. 

Kedd este, 7.30-kor kezdődött a Hungarofest-re 
előkészülő megbeszélés, melyen a Központ 
Szövetkezeteket képviselő igazgatók mellett a  
csoportok képviselői és egyének voltak jelen. 

  Bővebb beszámoló az októberi Hiradóban!  

Bakonyi Péter konzul üdvözlő szavait követően, 
elmondta, hogy neki milyen nagy öröm, hogy a XXI. 
században ilyen sokan összejöttünk erre a 
megemlékezésre igazolva, hogy a hagyományokat 
megörizni, megtartani csak igy lehet. Úgy érzi itt 
sokszor jobban sikerül megmaradni magyarnak, mint 
otthon magyarországon. Meghivott mindenkit, 
augusztus 20.-án szerdán, a Konzulátuson tartandó 
megemlékezésre.  Beszédét, „Isten éltesse 
Magyarországot!’’ fejezte be. 

Mielőtt  megnyilt a függöny, Kövess Károly angolul 
mondta el az addig elhangzottakat. 

„ Magyarok fénye, Ország reménye 
Légy áldott, szent István király 
Légy áldott szent István király” - ének dallamára 
kezdődött a megelékezés.  

Elsőnek Toldi Bianka hegedűszólóját hallottuk, mely 
után “Nem vagyunk még hozzád méltók... Oh 
Istenem segits rajtunk” zenére árnyjáték 
következett. A jelenet után négy gyerek, akik az 
előző jelenetben is résztvettek,  a szinpadon 
maradtak és egyesével  verset mondtak, miután 
Gergely Miklós némajátékával (pantomime) a 
kereszténység kialakulását mutatta be. 
Toldi Bianka csengő hangján, 
“Magyarország” cimű dalt  -magyar szöveg 

Geszty Péter- énekelte és ezzel 
egyidőben, a háttérben, a vásznon, 
Magyarország nevezetes tájait 
láthattuk.   Zsuráfszky Lilla és Tapolczai Gábor páros 
táncot mutattak be.  

“ Dunánál” vers – előadta Bárty László. 
Jelképes koronázás következett, mely 
jelenet befejezése 
után, ismét az 
István a király rock-

operából részlet, “Felkelt a mi 
napunk István a mi 
urunk...”hangzott el. Orsolya és 
Ákos verselt.Orsi: Dicső István, nagy királyunk,   

   Téged ég s föld magasztal,  

   Téged tisztel kis országunk,  

             Első szent urának vall.   

  Ákos: Tőled vette fényességét,   

   Méltóságát, érdemét,                 

  Koronája ékességét,  

  Hitit, kincsét, mindenét.  

Toldi Bianka énekével „Mondd mennyit ér az ember? 
- „Oly távol vagy tőlem és mégis közel..’’ ért véget az 
előadás.  
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  Magyarórák Wantirnában! 

Ingyenes felnőttoktatás indult júniusban csütörtök 
esténként a Magyar Központban. 

A kurzus célja az volt, hogy akik hétvégéken nem 
tudnak jelen lenni a magyar órákon, azoknak legyen 
lehetőségük hétköznap is tanulni. 

Jelenleg 5 fővel zajlik a csoport. Van, akik itt 
születtek, de szüleik nem beszéltek velük magyarul, 
van, akinek párja magyar és szeretne egy másik 
közös nyelven is beszélni a gyerekekkel. 

Az órák hangulata vidám, elsősorban a beszédre 
épülő nyelvórákat tartok.  

Amit a tanulók üzennek az itt élő magyaroknak, 
hogy a szülők vegyék a fáradságot és beszéljenek a 
gyerekekkel magyarul! Ugyanis sokkal nehezebb 
megtanulni egy nyelvet felnőttkorban, mint 
kisgyerekként, amikor mindent magunkba szívunk. 

Ne legyenek kifogások, legyünk büszkék a 
nyelvünkre, amivel nem csak egy nyelvet adunk át, 
de gondolkodni is tanítjuk gyermekeinket. 

 Kőpataki Katalin 

 Kőrösi Csoma Sándor Program 

ALTORJAI JÓZSEF 

ASZTALOS PÁL 

BABINCZKY ISTVÁN 

BARASITS LÁSZLÓ 

BÁNKUTI JÓZSEF 

BECKER JÓZSEF 

BEREGI ANTAL 

Nt. BURIÁN TAMÁS 

v. EMÁNUEL GYÖRGY 

FEHÉR TAMÁS 

FISHER ISTVÁN 

FODOR IMRE 

GOMBOS LAJOS (Mo.) 

GÓCZÁN JÓZSEF 

HENRIK ERNŐ 

HORVÁTH GYÖRGY 

JUHÁSZ GÉZA 

KALCSA JÓZSEF 

KASZNÁR GYULA 

KÁDÁR ISTVÁN 

MAJORÉSZ JÁNOS 

MÉSZÁROS MIHÁLY 

NYIRI SÁNDOR 

ORBÁN ISTVÁN 

PÁLOS ISTVÁN 

PELLER ZOLTÁN 

RADVA TIBOR 

de RAUCH PÉTER 

RÁCZ KÁROLY 

RŐMER JÓZSEF 

SELYMESI ANDRÁS 

SUVADA PÁL 

SÜLLY SÁNDOR 

SZABÓ SÁNDOR 

SZOLANOVSZKY ZSIGA 

TÓTH IMRE 

VIRÁGH BÉLA 

VUJKOV MIKLÓS 

   FELHIVÁS  
    

 Már lassan egy éve lesz annak, hogy a Szent 
István Ökumenikus Templom 20 éves évfordulóját 
megünnepeltük. 
Ebből az alkalomból emléklapokat adtunk át 
azoknak a személyeknek, akik Templomunk 
épitésében résztvettek. 
Az alábbiakban közöljük azoknak a névsorát, akik az 
emléklapokat még nem vették át. 
Ezeket az Emléklapokat minden vasárnap délelőtt a 
katolikus szentmise után át lehet venni a Templom 
alatti Társalgóban 10 és 11 óra között. 
  Regnum Szövetkezet Vezetősége  

Az alábbi személyek a SZENT ISTVÁN ÖKUMENIKUS 
TEMPLOM HÚSZ ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA KIADOTT 
EMLÉKLAPOK AT  

   még nem vették át: 
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   FIGYELEM!  

 FIGYELEM!  

FIGYELEM! 

Tánc és zene kedvelők találkozója! 

A melbourne-i 

Gyöngyösbokréta Néptánc Együttes 

2014 december 27.-től 

2015 január 4.-ig. 

TÁNC és ZENE TÁBORT szerveznek 

teljes ellátással 

a „LORD SOMERS CAMP”, 

Parklands Ave SOMERS-ban Vic.3927, 

Mindenkit szeretettel várnak! 

Bővebb felvilágositás az alábbi 

személyektől: 

Abonyi Zsuzsa 0402 370 205 

Huszár Jutka 0412 809 793 

Sinka Imre 0413 423 130 

Szabó Endre 0418 378 

 -Ha szeretnétek velünk együtt megünnepelni, akkor 
máris jó hirem van számotokra. Az évfordulót 
megelőzően, egy nagyon szép találkozóra hivunk 
benneteket: lásd a fenti hirdetést. A Gyön-
gyöstábor-ra családotokkal, barátaitokkal, ismerő-
seitekkel együtt, nulla évestől 99 évesekig. A részvé-
tel korhatár nélküli.  

  Táncoktatók négyen érkeznek Magyarországról és 
egy szinházmester, aki a gyerekekkel foglalkozik kis 
műhely munkákkal. Öt tagú zenekar pedig, egyene-
sen Délvidékről érkezik erre az alkalomra. Aki nem 
kiván táncolni, vagy zenét tanulni, az megtalálhatja 
a szórakozás más lehetőségét a Mornington 
félsziget tengerpartján: nyaralás, strandolás, 
barátok társaságában.  

  Teljes ellátást nyújtunk, s egy felejthetetlen 
Szilveszter Estét Átmulatunk!                   

  Merjünk Újra álmodni –merjük egymást szeretni, 
vagy cask elfogadni! Játszva zenét, táncot tanulunk, 
vagy csak egyszerűen együtt vagyunk, a múltból egy 
darabkát visszahozunk!  

  Ha tetszik a kinálat, s valaki közületek úgy érzi, 
hogy szeretné, bármilyen módon támogatni a tábor 
megrendezését –megjelenésével, anyagi-erkölcsi 
vagy fizikai erővel, nagy örömmel fogadnánk, sőt 
támogatását meghirdetnénk!  

  - Itt jut eszembe, hogy nemrégena “RIK” Rákóczi 
Ifjúsági Klub, mely hosszú ideig sikeresen működött, 
sajnos támogatás hiányában megszünt működni, s 
felszámolták kis vagyonukat. Tudomásom szerint, a 
Melbourne-i Magyar  Központ égisze alatt működő 
csoportok részesültek egyenlőképpen belőle, igy a 
mi tánccsoportunk is. 

  Megtisztelve érezzük magunkat, de egyben fájó is, 
hogy ilyen alapon adományhoz jutottunk. Hálás 
köszönetünk tolmácsoljuk az elmúlt években 
működő vezetőknek! 

  Isten bőséges áldása kisérje őket. Főleg, köszönet 
illeti a három lányt, akik szorgalmasan dolgoztak és 
védték az egyesületet a “RIK”-et. Köszönjük 
segitségeteket! 

  Kicsit hosszúra nyúlt a felhivásom, illetve 
meghivásom, de azzal a reménnyel fejezem be, 
hogy jelentkezni fogtok, erre a különös, de igen 
hasznos nyaralásra! 

  Bármerre vagytok a nagyvilágban , várunk Benne-
teket szeretettel! 

 Juhász Etelka felhivása a volt 

táncosokhoz- Ti akik a múltban aktivak voltatok, 

már régen hallottunk rólatok. Utoljára öt éve, hogy 
ünnepeltünk, együtt veletek, -a huszadik évfordulót. 
S akik erről lemaradtak, nagyon sajnálhatják, hisz ez 
egy felejthetetlen szép emlék maradt.  

  Megértjük, felnőttek vagytok, sokan már szülők is, 
igy hiv az élet, a család, a munka és egyéb... –De 
most szeretném figyelmetekbe ajánlani, hogy 
közeledik a Gyöngyösbokréta néptánc együttes 
fennállásának 25. évfordulója.  
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A TERMEKA TERMEKA TERMEK   HASZNÁLATAHASZNÁLATAHASZNÁLATA, , , 
BBBÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELE      

A MAGYAR A MAGYAR A MAGYAR    KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Melbourne-i Magyar Központ 
termeinek kiadásával  

Anna Withington foglalkozik, 
kérjük őt hívják,a szokásos 
telefonszámon 9801 6408,  
email: 
admin@hungariancommunity.com.au 
 

A gondnokot a 0408 011 974 
mobil számon lehet elérni.  

A Magyar Központ igazgatói 

 Értesítő 

 
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar 

Szövetség, 
ez úton szeretné  értesíteni ez újság 

olvasóit és itt élő honfitársait, hogy a 
Melbourne központi Carltoni nagy 

temetőben a Magyar emlékmű mögött 
lévő urnafalban elhelyezett urnahelyek , 

megvásárolhatók. 
További információért kérem, hívják az 
Erdélyi Szövetség Elnökét az Urnafal 

Kurátorát 
Bálint Kálmánt a 9794 6429 

 

MELBOURNE-I 
KONZULI IRODA 

 
 
 

• Útlevél és állampolgársági ügyek intézése 

• Egyszerűsített honosítás 

• Aláíráshitelesítés, diplomáciai felülhitelesítés 

• Tanácsadás, ügyek előkészítése 
 

Helyszín: Bocskai Központ (123 St Georges Rd, 

North Fitzroy VIC 3068) 

Bejelentkezés: előzetes időpontfoglalás alapján 
munkanapokon 13:00 és 16:00 óra között 

a 03 9486 3397 telefonszámon. 
 

E-mail: consulate.mel@mfa.gov.hu Honlap: 

www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/ 

melbourne/hu 

CONSULAR OFFICE 
IN MELBOURNE 

 
 
 

• Passport and other matter regarding citizenship 

• Attestation of signatures, authentication of 

documents 

• Simplified naturalization 

• Consultancy, preparation of forms and other 

paperwork 

 
Office: Bocskai Complex (123 St Georges Rd, 

North 
Fitzroy VIC 3068) 
Appointments must be booked, head on Monday to 
Friday 1 pm — 4 pm by telephone 03 9486 3397 

 

E-mail: consulate.mel@mfa.gov.hu 

Webpage: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/ 

melbourne/hu 
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Korona Csárda  
Magyar Étterem 

 

Szeptemberi Program 

Ajánlata 

Kedves Vendégeinknek  
 

Apák napi ebéd 

Várunk sok-sok szeretettel minden 
édesapát, nagyapát, leendő apát és 

családtagjaikat, ismerőseiket 

Szeptember 7-én 
vasarnapi ebédre 

Büfé: $45 

Minden Apa első 
pálinkája ingyenes 

--------------------

------- 

------------- 

Disznótoros  Vacsora 

Szeptember 20-án Szombaton 6-órától 

Büfé Vacsora: $ 43 

--

--

--

--

--

--

--

--------------------------- 

  Szombat esti mulatság 

Pityúval és A´gival 

Szeptember 27-én 6-órától 

Büfé Vacsora: $ 45 
 

Asztalfoglalásért kérjük hivja 

9801-8887 

 

Nagyon sok szeretettel várjuk  

jelenlegi és jôvôbeli vendégeinket minden: 

Péntek este, Szombat este és Vasárnap 

délben.  

Kitünô szakácsaink tradicionális Erdélyi és 

Magyaros izeket varázsolnak Büfé 

asztalunkra.  Ár: $38  

Születésnap, házassági évforduló, 

eljegyzés, esküvö és bármely családi, baráti 

eseményt szeretne szervezni, forduljon 

hozzánk bizalommal hogy segitsünk és 

emlékezetessé tegyük önnek és 

családjának.  

  www.korona.com.au 

e-mail: koronarestaurant@gmail.com 

http://www.korona.com.au/
mailto:koronarestaurant@gmail.com
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Ha hivatalos ügyintézésre van szüksége 
forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

and Associates Barristers and Solicitors  
 

McPherson Building 
 

Level 3,  546   Collins Street 
Melbourne, Vic. 3000 

 
Telefon; (03) 9650 7574  

Fax; (03) 9650 7574 
Email; enquiries@msandor.com 

DR KAPANTZIÁN ARTÚR 
Ügyvéd – Barrister and Solicitor 

Mobil: 0422 524 206 
arthur.kapantzian@alr.com.au 

 
 Végrendeletek, (Will and Estate Planning) 
 Általános Meghatalmazások (Power of 

Attorney) 
 Hagyatéki ügyek (Probate and Administration 

of Deceased Estate) 
 Családjogi ügyek (Cohabitation Agreements, 

Divorce, Parental and Property Settlements) 
 Ingatlanok Adás-vétele, (Contract of Sale of 

Real Property, Conveyancing) 
 Kereskedelmi és vállakozási szerződések, 

(Consumer Protection Law, Sale of Business, 
formation of Partnership and or a Company) 

 Bérleti megállapodások (Lease, Transfer of 
Lease, Renewal of Lease) 

 Magánjogi viták (Civil Law Disputes) 

 
         Anthony Raso and Associates 

   1 Darryl Street, Scoresby Vic 3179 
         Telefon: (03) 9763 6399  

 

MAGYAR ITALOK 
“WHOLESALE” ÁRON 

(Importált a hires Miskolci Likörgyárból)  
 

GYÜMÖLCS PÁLINKÁK 
40%A/V @ 500ML ÜVEG 

 

GÖNCZI BARACK     $37/ÜVEG GST-VEL 

BESZTERCEI SZILVA  $34/ÜVEG GST-VEL 
 

1 DOBOZ  (8 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
KIVÁNAT SZERINT KEVERHETŐ 

 

VILMOSKÖRTE     $40/ÜVEG GST-VEL 

38%N A/V  @ 700 ML ÜVEG 
 

1 DOBOZ (6 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
 

LIKŐR 
 

CSÁSZÁRKÖRTE $27.50/ÜVEG GST-VEL 
25% A/V  @ 500ML ÜVEG 

 

1 DOBOZ  (8 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
PÁlinkÁval keverhetŐ  

 

ÉRDEKLŐDÉS 
HIVÓ SZÁM  

MOBIL: 0439 13 80 85 
 

AZ ITALOK A MEGBESZÉLT CIMEN ÉS IDŐBEN  KAPHATÓK 
 

 
  

Csatlakozzon Facebook-on “Magyarok   Mel-
bourneben - Hungarians in Melbourne” 

csoporthoz.  

mailto:enquiries@msandor.com
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök:  Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429  
email:   balintkalman@hotmail.com 
 

Gyűlések: Minden hónap első keddén, este 
7 órakor az Erdélyi szobában 

 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Sinka Imre  
tel:    O413 423 13O 
email:    imgasi@hotmail.com  
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 7 órai 
kezdettel a Magyar Központ Ifjúsági 
termében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök:    Bartha Gábor 
tel:  9754 17O6  vagy O417 5O6 226   
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági épület 
alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
Elnök:  Tóth Teréz 
tel:   9898 3930 
email:   tothterez6@hotmail.com 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 

 

 
Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   0409 434 417 
email:  mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 

Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti 
Társaság 
 
Csoportvezető:  Dr Kapantzián Artúr  
tel:    0422 524 206  
email:   arthur.kapantzian@alr.com.au 
 
Célunk: Ápoljuk a magyar anyanyelvi, 
irodalmi és kultúrtörténeti hagyomá-nyokat. 
Elősegitjük a folyamatos magyar anyanyelvi 
és kultúrális oktatást az ausztrál társadalmi 
közösségben. Igyekszünk megteremteni az 
ausztrál és a magyar  közösségek 
együttműködését 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Bartha Gyöngyi 
tel:   0409 857 819  
email:   eva.bartha@bigpond.com 
 
Próbák: Fiatal és idősek csoportja minden  
Hétfőn 7 órai kezdettel. Kicsik csoportja 
Pénteken 6 órai kezdettel az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
MHTV 
Elnök:  Polónyi Sándor 
tel:  9762 2875 
email:   spolonyi@bigpond.net.au 
 

 

Trianon Társaság 

Elnök:  Papp Etelka      
tel:   9705 2221 
email.   etelp.szarka@bigpond.com 
 
Célunk : Kutatni és a világ nyilvánossága elé 
tárni az 1920-as Trianoni Békediktátum 
igazságtalan, történelmileg hibás döntéseit.  

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
mailto:imgasi@hotmail.com
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szeptember 6. szombat  Munkanap 
     Apáknapi ebéd Cserkészek rendezésében  
      

szeptember   7. vasárnap 8.30 Szentmise      
     11.00 Református Istentisztelet 
     

 
szeptember 14. vasárnap 8.30 Szentmise - Férfiak és fiú gyermekek  
     megáldása 
 
 
szeptember 20. szombat  4.00   Bibliaóra - templom alatti társalgóban 
szeptember 21. vasárnap 8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
             
     
szeptember 28. vasárnap Ezen a vasárnapon nincs katolikus szentmise, 
     mivel Mihály atya szabadságon lesz   
     10.00  Evangélikus Istentisztelet 
 

 
Októberi naptár 

 

október  5. vasárnap  Erdélyi Szövetség - Gála ebéd 50. évforduló 
 
október 19. vasárnap  Október 23.-i megemlékezés  
   

RENDELÉSI ÍV 

Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $12.00 (a 

postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $12-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 

COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (postacím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  

3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb szeptember 20-ig eljutattni 

tel/fax 9802 7637, e-mail: ekovesdy@bigpond.com, atyem@bigpond.com vagy  
Kövesdy Évának, 79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy Éva. 

Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 

szerkesztőbizottsághoz. 

SZEPTEMBERI NAPTÁR 


