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

8. évf. 1. szám.  
2001 szeptember 

Tartalom 
 Jubileumi műsor 

 Regnum Szövetkezet 

ebédje 

 Visszapillantás 

 Mozi 

 Arany és Ezüst bál 

 Klub napok 

 Hungrofest 2002 

 Elment a Lidi néni a 

vásárba cimű műsor 

 Táncház 

 Teleki Pál emlékmise 

 Szeptemberi műsorok 

Az Ifjúsági és Kulturális Szövet-

kezet igazgatósága szeretettel hívja 

Önt, kedves családját és barátait az 

Ifjúsági épület és Cserkész Otthon 

fennállásának 

 

20.– ik Évfordulójára 
2001. szeptember 15.-en szombaton 

este 7 órakor 

 

Nosztalgia Mûsor 
Az est fénypontja  

Biszák Júlia mûvésznô  

Szereplése. 
Tánczenét szolgáltat Risztity István 

zenekara. 

Az est díszvendége dr. Gyürk István 

nagykövet és felesége Mónika,  

valamint Szabó László Zsolt 

kultúrális attasé. 
 

Az est folyamán megtekinthető az  

építkezésről készült fénykép  

kiállítás, újságcikk sorozat 

 

Belépőjegy: 20 dollár 

Jegyrendelés: 

Atyimás Erzsébet: 9802 7637   

Vető Olga: 9754 8579 

Hende József: 9801 9698 

 
Vacsora csak előjegyzéssel kapható: 8 

dollár. Igényét szeptember 10.-ig a fenti 

telefonszámok egyikén szíveskedjenek 

bejelenteni 

MEGHÍVÓ 
A Regnum Szövetkezet 

vezetősége szeretettel hívja 
honfitársainkat a 2001. 

szeptember 30.-án megren-
dező 

EBÉDJÉRE 
Délelőtt 11 órakor Öku-
menikus Istentisztelet 

Ezt követi majd déli 12 órakor 
az izletes négy fogásos ebéd. 

Italát a helyszinen 
megvásárolhatja. 

GAZDAG TOMOBOLA 
Jegy árak: teljes jegy 15 dollár, 

kedvezményes 12 dollár, családi 

(2 felnőtt és gyerekek) 40 dollár. 
 

Foglalást kérjük bejelenteni az 
alábbi telefonszámok egyikén: 

Bognár Magdi: 9874 5242 
Fogarassy Marika: 9833 3235 
A nap tiszta bevételét a Szent 
István templom fenntartására 

Jön!  Jön!  Jön!  
Jön! 

Magyarországról 

PATAKI ATTILA 
A Dáridó egyik énekese 
2001. október 27.-én az  

Ifjúsági Teremben 
 

FIGYELJÉK A JÖVÕ HAVI 
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H ej, azóta húsz esztendő telt el 
megrakodva búval és 

örömmel. Húsz esztendő –  az idő 
hogy eljárt, Cserebogár, sárga 
cserebogár. 

 Petőfi Sándor  
 
Most a huszadik évforduló előtt állunk és 
visszaemlékezünk arra a magasztaló 
együvé tartozásra, amit akkor átéltünk. A 
nehéz munkára a cél elérése érdekében. 
De győzőtt a magyar akaraterő, az otthon 
utáni vágy – megépült a Magyar Központ. 
Első bástyája az Ifjúsági és Cserkész Ot-
thon volt. Ezt ünnepeljük szeptember 15.-
én, és várunk mindenkit, akinek része volt 
a gyűjtésben, épitkezésben és azóta is a 
húsz esztendős múltunkban. 
 
Varázsoljuk el egy időre magunkat a 
visszaemlékezésben. Mivel csak hiányos 
adataink vannak, kérünk mindenkit, aki 
bármiben részt vett vagy érdekes tör-
ténetre emlékszik, küldje be a Magyar 

Jubileum elé 
 
Rakéta sebességgel rohan az idő! Még ezernyi ré-
szletmunka van hátra ahhoz, hogy legalább 95 
százalékig kész legyünk a munkálatokkal, mire ránk 
virrad december 13-a vsárnap, a Házszentelés nap-
ja. 
 
Közeledik a cél! Hajrázunk! Kimerült testtel, de 
igazi maratoni futók akaratával hajtjuk magunkat a 
cél felé. Az utolsó kilométereket a legnehezebbeket – 
főleg azoknak, akik a starttól szaladták végig ezt a 
társadalmunk fennmaradásához szükséges verseny-
futást. 
 
Amikor 1977 áprilisában a rajthoz álltunk, többen 
is lehettünk volna. De elindultunk. Sokan hamar 
kidőltek. Sokan kivonták magukat. Mi ezt a versenyt 
nem így képzeltük jelszóval. Minél göröngyösebb 
lett az út, minél több lett a társadalmi 
gáncsoskodás, mi annál nagyobb akarattal 
szaladtunk tovább. S mikor társadalmunk nagyrésze 
belátta, hogy mi őszintén a melbournei magyar 
társadalom létjogosultságért harcolunk, egyre 
többen csatlakoztak hozzánk. Voltak, akik húsz, 
harminc vagy negyven kilométernél álltak be a 
sorba. S most, hogy a negyvenötnél tartunk egyre 
többen haladunk a cél felé. A fáradtaknak erőt, ad, 
amikor vasárnaponként 50-60 ember jelenik meg 
önkéntes munkára. Szívesen adják két kezük 
munkáját, szívüket és pénzbeli adómányukat. 
Belátják, hogy komoly, önzetlen munkát végzünk. 
Azon a gyönyörűséges darab magyar földön egy 
olyan otthont építünk, amit az idegenek is 
megcsodálnak. Szabadjon idéznem The Hon. J. 
Kennett victoriai emigrációs minisztert, aki – 
miután megtekintette Központunkat – azt mondta: - 
Ha terveiteket véghezviszitek, Központotok 
emigrációs szempontból eredeti és egyedülálló lesz 
az országban. 
 
Ezért hívunk és szeretettel várunk a Kárpát-
medence bármely részéről származó magyart, 
csatlakozzon hozzánk, hogy együtt építsünk 
magunknak, gyermekeinknek, unokáinknak egy 
olyan magyar otthont, ahol kényelmesen 
gyakorolhatjuk nemzeti kultúránkat, 
hagyományainkat, művészetünket. Legyen ott 
minden magyarul érző embernek helye, politikai, 
vallási és társadalmi megkülömböztetés nélkül. 
 
Szívből reméljük azt, hogy ha az idő engedi (rossz 
idő esetén az ifjúsági nagyteremben) több ezer 
magyar fogja kérni a Mindenhatót, a katolikus, 
evangélikus és református egyháznak papjaival 
együtt, hogy áldja meg verejtékünk munkáját és 
legyen a Ház a békesség és a szeretet tanyája. Több 
ausztrál politikus vendégünk lesz és részükről az 
üdvözlő beszédet The Hon. J. Kennett victoriai 
emigrációs miniszter fogja mondani. Utána a már 
jóhírű szabadtéri konyhánk fog ebéddel szolgálni 
vendégeinknek. Délután a magyar Mikulás bácsi 
ingyenes ajándékot ad a kisgyerekeknek. Este 5-től 
10-ig tánc lesz az Otthon nagytermében a Duna 

Zenekar zenéjére. Az ifjúságnak az alsó teremben 
külön tánc popzenére. Délután az elmaradhatatlan 
lángos és este virsli tormával. Tehát kérünk minden 
honfitársunkat, ünnepeljen velünk. Mi mindent 
elkövetünk, hogy mindenkinek szép emlék maradjon 
a Házszentelő nap…. 
 
Az Ifjúsági és Cserkész Otthon vezetőségen nevében 
hálás szívvel köszönünk minden segítséget, amit 
honfitársaink nyújtottak az épitkezéshez. 
 

Linka Márton 
(Magyar Élet, 1981. december 10) 
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A 3MBS-FM rádió állomás a hónap minden harma-
dik csütörtökén este 7 órai kezdettel a Global Sounds 
műsorban magyar zeneszerzők műveit sugározza 
“Psalmus Hungaricus” cím alatt. A következő műsor 
szeptember 20.-án lesz. 
 

Bartók & Ko-
dály 

Transylvanian Songs 

Weiner String Quartet in F sharp minor 

Kodály The Ballad of István Kádár 

Erkel Sarolta (excerpts) 

Gyula Burlesque 

Kacsoh János Vitéz (excerpts) 

 
 
 
 

A film egyesűlet 

bemutatja szeptember 9.-én Az én 
lányom nem olyan cimű 

filmet délután 3 órakor az Ifjúsági 
teremben. 

 
Szereplők: Kabos Gyula, Tolnay Klá-
ri, Ráday Imre, Turay Ida, Ajtay An-
dor és még sokan mások. 
 
Belépődíj 6 dollár, nyugdijasoknak 5 

dollár, húsz éven aluliaknak 
ingyenes. 

Központba (760 Boronia Road, Wantirna 
3152). A három legjobb történetet 
közöljük a Híradóban, de adatgyűjtés 
végett nagyon fontosnak tartunk bármi-
lyen információt. 
 
Az újra találkozás örömében 
reménykedve, viszontlátásra szeptember 
15.-én. 
 

Vető Olga 
 
 

Visszapillantás…. 
 
A múlt hónap is változatos a Központ által 
szervezett műsor dús volt, mindenfajta 
előadásokból lehetett válogtni. 
 
Július 27.-én Hartig Júlija hegedűművész, 
Sipos-Őri Róberttel és Biszák Júliával fel-
jethetettlen koncertet adott elő a Mel-
bourne Egyetem Melba Halljában. Az est 
folyamán részleteket hallottunk Brahms, 
Mozart, Rachmaninov és Wieniawski  
műveiből részleteket amelyeket 
elbbüvőlve hallgattunk. 
 
Augusztus 5.-i program de Kessler Tamás 
festőművész képei kiállításának hivatalos 
megnyitásával kezdődött. Ábel András 
professzor az atombomba történetének 
ismertetésével folytatta a napot a nagy-
számú érdeklődő  közönségnek. Az 
előadás második részében a Noé bá-
rkájának  történetét vitatta. 
 
Augusztus 18.-án sikeres Szent István 
bálon roptuk a táncot éjfél utánig. 

K.É. 

Az előadó művészek 
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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói  

kérésére minden hónapban 

 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon: 

szeptember 23; október 28  
és november 28,  

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 
Házy Irén: 9887 4118 
Szabó Edit: 9560 1270 

 

A Magyar Központ 

vezetősége rendezésében az 

Arany és Ezüst bálra szere-

tettel meghívjuk Önt, családját 

és kedves barátait az év 

kiemelkedő báljára 2001. ok-

tóber 13.-án szombaton este 7.00 

órakor az Ifjúsági teremben. 

 

A kitűnő tánczenét a “Simplicity” 

zenekar szolgáltatja.  
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A kedves vendégeket egy pohár 

pezsgővel várjuk. 

A belépőjegy három fogásos  

vacsorával 45 dollár. 

Teljes italengedély. 

 

Megjelenés estélyi öltözetben. 

Jegyek csak elővételben kaphatók az alábbi 

telefonszámok egyikén: 

Vető Olga – 9754 8579  

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

Szabó Edit – 9560 1270 

Kövesdy András – 9846 2675 

 

Az est folyamán nem lesz pénztár 

Meghívó  

Hungarofest 2002 
 
Megkezdődőtt a Hungarofest 2002 
megrendezésének első lépései. 
 
A fesztivál dátuma: 2002 február 15-16-
17 
 
A fesztivál koordinálója: Szadovszky 
Ferenc 
 
A szervező albizottságok vezetői: 
Műsor: Vető Olga és Jusztin Tamás 
Kiállítás: Bognár Magdi 
Konyha: Erdős Rozi 
Média:  Szeverényi László 
Épitőbizottság:  Vető Tibor és  
  Szadovszky Ferenc 
Pénztáros: Faith Ferenc 
 
Már több évi tapasztalatból tudjuk, hogy  
mennyi munkával jár a háromnapos 
fesztivált megrendezni. Aki tud és szeret-

Előrejelzés! 
A Magyar Központ és a Társalgó csoport  
október 7.-i vendégelőadója Nagy Dénes 

professzor lesz. Az előadás címe: 
“A magyar géniusz: Bolyai János” 
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Még ilyen sem volt a 
Gyöngyösbokréta  

rendezésében! 

Óriási buli a  
Magyar Központban 

2001. szeptember 22.-én este 7 órakor 
Magyarországi sztárvendégeink 

MC HAWER & TEKKNŐ 
Lakodalmas és mulatós nóták új változatban 

Fellép az After Dark és a Székely zenekar. 
A helyszinen finom vacsora, a bárpultnál üditő és 

szeszes italok kaphatók. 
—Tombola értékes nyereményekkel— 
A belépőjegy ára egységesen 20 dollár 

 
Asztalfoglalás:  

Juhász Etelka: 9795 8972 
Bakos Anikó: 9711 6844 

Csík Kató: 9802 5941 
Kocsis Erzsi: 9558 2836 

Mindenkit szeretettel várunk! 

“ELMENT A LIDI NÉNI A 
VÁSÁRBA…” 

A Magyar Központ igazgatói, valamint a 

Magyar Központ és a Gyöngyösbokréta  

Tánc-csoport rendezésében 

2001. október 20.-án, szombat  

este 8 órakor 

TÁNCHÁZ 
A jól ismert sydeny-i 

TRANSYLVANIACS és a  

Kengugro Néptáncegyüttes  tagajival. 

 

*du. 5-tól 7-ig gyermektáncház* 

Bõvebb fevilágosítás az alábbi  

telefonszámok egyikén: 

Vetõ Olga: 9754 8579 

Hegedûs József: 9898 8296 

Juhász Géza: 9795 6972 

Újezredévi köszöntő 
 

Köszöntelek téged bárhol élsz a Földön 
kisemmizett és meggyötört magyar  

kit tépett a vágott annyi emberöltőn mé-
ltatlan ármány a tomboló vihar. 

 
Köszöntelek téged még az ősi nyelven  

nem némithatta el ezer halál  
meg kell maradnod élned kell e helyen  

ahol az Isten újra reád talál 
 

Köszöntelek téged új fényt hoz a holnap 
hogy beragyogja az új évezredet  
erőre kapnak alvók s letiportak  

megalázott jogfosztott nemzetek. 
 

Köszöntelek téged a mindenkit ki árva  
ki nem élhette emberibb életét,  

nézz hát magadba s figyelj a világra  
ügyeld a multad, s építsd a jelened! 

 
Köröndi F. János 

Budapest, 2000. november 17 

TELEKI PÁL EMLÉKMISE 
volt 2001. augusztus 15-én 18 órakor 
a Szent István Bazilikában  
 

Igazán örültünk, hogy a nevezetes 
esztergomi koronás millenniumi 
nagymisét és ünnepséget a magyar 
média immár méltó figyelembe 
részesítette; élő közvetítést adott róla 
szerda délelőtt mindkét közszolgálati 
televízió, részletes tudósítást a rádió 
és a sajtó. 
 Fájlaljuk viszont, hogy meghívásunk 
ellenére a magyar média nem 
szentelt figyelmet egy másik, igaz 
szerényebb eseménynek: a Teleki Pál 
emlékmisének, amely ugyancsak 
Nagyboldogasszony napján, a pesti 
Szent István Bazilikában volt. A hazai 
média mulasztását pótolandó 
igyekszünk legalább mi hírt adni e 
fölemelő ünnepségről, főleg azok 
számára, akik a civil társadalom szelíd 
önkifejezésére s két rokon-lelkű nép 
barátságára is figyelnek. 
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Holloházi porcelánt lehet a  

Magyar Központban vásárolni  
kedvezményes áron. 

A porcelán megtekinthetô az 
Ifjúsági Terem előcsarnokában. 

Érdeklôdni lehet: 
Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 

vagy 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 

 
A Szent István Bazilika 

Nagyboldogasszony tiszteletére rendezett esti 
miséjén, augusztus 15-én Boldogasszonyunk 
és Teleki Pál emlékének adóztunk. A 
Bazilika zsúfolásig megtelt résztvevő 
hívekkel. A főoltár előtti padsorokban a 
díszvendégek: Wisniewski Rafal lengyel 
nagykövet és munkatársai, Teleki Pál 
unokaöccse Teleki Gábor és családja, Lezsák 
Sándor az Országgyűlés Oktatási- és 
Tudományos Bizottságának elnöke, a Teleki 
Pál Emlékbizottság védnökei és tagjai, 
néhány nagykövetség és civil szervezet 
képviselője, s neves közéleti személyiségek 
foglaltak helyet. Jelen voltak a Szent István 
Lovagrend és a Szent Korona Rend 
díszruhás tagjai, kibontott zászlaikkal a 
lengyel és a magyar cserkészek, jellegzetes 
kék-fehér stóláikban Szent Teréz anya 
leányai. Ott ültek és álltak áhítattal, a 
népénekes katolikus misén Isten minden 
rendű és rangú gyermekei.  

18 órától Gyulay Endre püspök úr (a 
Teleki Pál Emlékbizottság védnöke) 
celebrálásával megkezdődött a szentmise, 
amelyen Maciej Jozefowicz lengyel plébános 
és Szabó Géza kanonok úr koncelebráltak, s 
a Bazilika számos papja vett részt a 
szolgálatban.  

Nagyhatású szentbeszédében Gyulay 
püspök úr szólt Nagyboldogasszony napja 
történelmi jelentőségéről, Szűz Máriáról, 
Jézus Krisztus anyjáról, akinek Szent István 
királyunk e napon ajánlotta föl a Szent 
Koronát, majd a magyar nép hű fiáról Teleki 
Pálról. Az Ő becsületes, a tényeket feltáró és 
tisztelő keresztény magatartását, követendő 
példaként állította a misén nagy számban 
megjelent ifjúság elé. Trianon 
békediktátumának kiagyalói nem vették 
figyelembe tényekre építő tisztességes 
javaslatait s Magyarországot igazságtalanul 
földarabolták, a magyar nemzetet 
megcsonkították. Az igazságos korrekciót 
azonban csak a világháború közeledtével 
sikerült Telekiéknek szomszédainkkal és a 
nagyhatalmakkal elfogadtatni. A „Légy 
résen” cserkésztanítást követve Teleki a 
nemzete iránt érzett felelősségét, 
igazságszeretetét a világpolitikában is 
érvényesítette: a szomszédainkat támadni 
akaró német hadsereg átvonulását semmilyen 

irányba nem engedélyezte, a német-orosz 
támadásnak kitett lengyelek és a 
szovjetek által megtámadott finnek ügye 
mellé állította a korabeli magyar 
politikát. A magyarok szolidaritása a 
nemzetközi közvéleményre is jó irányúan 
hatott. Teleki együttérző embersége 
nemcsak az üldözötteknek nyújtott 
menedéknyújtásban, de sok más téren is 
megnyilvánult. 
 A magyar nemzet jobbulásáért 
fohászkodva, a „Boldogasszony 
anyánk”-at énekelve 19,30 órakor a 
Szent Jobb oltárhoz vonultunk. Az 
oltárképet, amelyen Szent István 
fölajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának 
Benczúr Gyula festette. 

 A Szent István orációt követően 
Csicsery_Rónay István a Teleki Pál 
Emlékbizottság ügyvezetője köszöntötte 
az ünnepi emlékmise résztvevőit, 
fölolvasta Mádl Ferenc köztársasági 
elnök úrnak, a Teleki Pál Emlékbizottság 
fővédnökének üdvözlő levelét, s megadta 
a szót Csapó Endrének az ausztráliai 
Magyar Élet hetilap főszerkesztőjének, 
Csapó Endre mint az Emlékbizottság 
legtávolabbi kontinensen élő tagja az 
Emlékbizottság és a világ magyarsága 
nevében a következő beszédet mondta: 

„Boldogasszony Anyánk, régi 
nagy Pátrónánk, aki ősidőktől fogva 
viseled gondját a mi népünknek ‹amely 
annyi sok dicsőségben élt és birodalmat 
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alkotott a régmúltban, de világot védelmező 
szerepében annyi vész között meg tudott 
maradni a keresztény hitben és az igazság 
védelmében  meg tudott maradni nemzetnek 
és általános emberi ígéretnek. Fogadd e kis 
gyülekezet hódolatát, amely e szent helyről 
száll Hozzád! Egy igaz emberről emlékezünk 
itt meg színed előtt a Szent Korona 
tiszteletében és oltalmában, amely éppen e 
napon sugározta szét fényét Esztergom 
magaslatáról a ma ott összegyűltekre, az 
ország népére, és az egész nemzetre a 
határokon túl és szerte a nagyvilágban.  

 Személy szerint úgy érzem „a nagy 
megtiszteltetésen felül„, hogy szimbolikus 
jelentősége van annak, hogy olyan valaki 
szólhat gróf Teleki Pál ünneplése alkalmával, 
aki a magyar nemzetet ért szörnyű vihar 
következtében a legtávolabbi földrészre 
sodródott, hiszen sem távolság sem idő nem 
térítheti el a nemzet emlékezetét nagy fiától. 
Szörnyű vihart említettem, ami a nemzet e 
nagy fiának, gróf Teleki Pálnak 
elviselhetetlen aggodalmat okozott. Egész 
életét arra áldozta, hogy nemzete ellenálló 
erejét felnövelje, hogy alkalmas legyen 
elviselni a megpróbáltatásokat, vállalni tudja 
az elkerülhetetlen küzdelmet, és lelkében 
készen legyen minden méltatlanság és 
igazságtalanság elviselésére. Ezt szolgálta 
tudományos élete, ezt szolgálta politikai élete, 
ezt végezte a magyar cserkészetben, ezt 
hirdette egyetemi katedráról és egész 
nemzetet oktató írásaival. Hite, magyarsága 
példamutató volt, embersége „ennek vagyunk 
most tanúi” két nemzet háláját hirdeti. A 
Lengyel Köztársaság Érdemrendje csillaggal 
ékesített Parancsnoki Fokozatát kapja ezen 
alkalommal gróf Teleki Pál egykori magyar 
miniszterelnök minden földi és égi törvény 
szerint megérdemelten. 

A lengyel kitüntetés másról is 
tanúskodik „két nagy és nemes történelmi 
nemzet számtalan kapcsolatának egyike, a 
népek közötti megértés klasszikus példája”, 
arról tanúskodik, hogy a háborús öldöklés 
idején a történelmi barátság próbatételre 
szólít fel, és erre gróf Teleki Pál magyar 
miniszterelnök példás módon felelt. A 
lengyel‹magyar történelmi barátság ismét 
megnyilatkozott, és „mint tudjuk” azóta is élő 
gyakorlat. Nem is első alkalom 
történelmünkben, amikor egyazon személy 

egyaránt válik hősi példává lengyelek és 
magyarok részére.  Gróf Teleki Pál egész 
életműve tiszteletet ébresztő példakép. A 
magyar társadalom ‹ ismert okokból kifolyóan 
„még nem alkotta meg a huszadik századi 
nemzeti panteont. A korábbi évszázadok 
általánosan ismert és elfogadott hősök nevével 
élnek a magyarok tudatában. A huszadik 
század Isten- és nemzetellenes politikai 
áramlatai nemcsak nemzeti mivoltunkat, de 
nemzeti történelmünket is megtagadták. Az 
erényt bűnnek, a hőst bűnözőnek akarják 
nyilvánítani. Minden igyekezettel akadályozták, 
hogy a nemzet feltekintsen azokra a vezetőkre, 
akik példaképei lehetnek, akiknek a 
megnyilatkozásai, tanításai irányt mutatnak a 
nemzetnek a nehéz idôkben. Egy nemzet nem 
lehet példamutató eszményképek nélkül. 

Ez a kiüresített helyzet késztette életre a 
Teleki Pál Emlékbizottságot, mert gróf Teleki 
Pálban látja egyesülni mindazokat a nemes 
tulajdonságokat, amelyekkel ô a nemzet elé 
állítható követendô példának: hazaszeretetre, 
kitartó szívós munkára, tudományok 
ápolására, küzdelemre a nemzetért, a nemzet 
hagyományaiért, ifjúságért, a magyar jövôért. 

Ennek az Emlékbizottságnak látványos 
eredménye lesz az a szobor, amely rövidesen 
hirdeti a budai Várban, hogy merjünk 
magyarok lenni!  

 Ehhez kérjük Boldogasszony Anyánk, régi 
nagy Pátrónánk pártfogását 
Emlékbizottságunk és az egész magyar nemzet 
részére.” 

 
Wisniewski Rafal lengyel nagykövet 

Teleki Pál tudós és a lengyeleket nehéz 
háborús helyzetben támogató államférfi 
világpolitikai jelentőségéről szólt, akit 
Lengyelország saját hőseként tisztel. Ezért 
adományozta számára posztumusz a Lengyel 
Köztársaság elnöke a legnagyobb lengyel 
kitüntetést, a Lengyel Köztársaság 
Érdemrendje csillaggal ékesített Parancsnoki 
Fokozatát, amelyet Wisniewski nagykövet a 
Teleki család Svájcban élő képviselőjének 
Teleki Gábornak adott át.  

Teleki Gábor a remekmívű kitüntetést 
átvéve, a család és a nemzet nevében 
köszönetet mondott érte lengyel barátainknak, 
s családi emlékeket felidézve, emberségét 
példának állítva, szólt a Teleki Pálról.  

Ezt követően Faragó Laura  énekművész 
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Internet oktatás! 
 
Háromszor egy héten folyik tanítás a Ma-
gyar Központban. Az időpontokat úgy  
Vállasztottuk meg be, hogy minnél többen 
részt tudjanak venni a tanfolyamokon. 
 
Minden kedden 12.30-tól 2.30-ig, amikor a 
Knoxi Idős Magyarok találkoznak, ebéd 
után, de akkor is van oktatás, amikor nincs 
Klubnap azoknak, akik el tudnak jutni a 
Központba. 
 
Minden pénteken este 7.30-tól 9.30-ig. Ez 
az idő azoknak felel meg, akik még nap-
közben dolgoznak, és nem tudnak korábban 
eljutni a Központba. 
 
Minden vasárnap de. 10.30-tól 12.30-ig. Ez 
az időpont azoknak felel meg akik 
megjelennek a Központban vasárnap mi-
sére, vagy istentiszteletre. 
Tekintettel a nagy érdeklődésre je-
lentkezési sorrendben megyünk végig a 
névsoron. Az oktatás időpontjáról, - tele-
fon értesítést kapnak a jelentkezők. 
Az öt órás anyag elvégzése után - amit 
természetesen részletekben lehet meghall-
gatni - mindenki eléri majd az alapfokot, 
hogy tudja majd a számítógépet kezelni, 
Internetbe be tud lépni,   e-mail használatát 
elsajátitva levelezhet a világ minden 
tájával. 
Ez a Számítógép-és-Internet tanfolyam 
hosszúlejáratú, a Victoria állam segítségé-
vel. Hívjanak a 9879 8204 telefonszámon, 
vagy a Mobil számon 0408 386 950.  

Szeverényi László 

az „Óh Szent István dícsértessél” című moldvai 
csángó dalt énekelte, mialatt Szabó Géza 
kanonok úr átadta a Bazilika millenniumi 
emlékérmét Wisniewski lengyel nagykövetnek. 
Csicsery-Rónay István pedig megadta a szót  
Lubczik Grzegorz előző nagykövetnek aki az 
Emlékbizottság egyik védnökeként .szólt a 
lengyel-magyar együttműködés szép példáiról 
és a lengyelek Teleki Pál szobrának felállítása 
ügyében vállalt elkötelezettségéről, 
áldozatvállalásáról. 
Este 8 órakor a lengyel és a magyar Himnusz 
eléneklésével zárult az emlékezetes ünnepség, 
amelyet a Bazilika alagsori fogadótermében a 
híres Auguszt cukrászda jóvoltából szerény 
fogadás követett. Ezen Teleki Pálra és az 
emlékmisén a - történelmi viharokat átélt 
zászlójukkal - megjelent lengyel 
öregcserkészekre emelve poharát 
pohárköszöntőt mondott Maciej Jozefowicz 
lengyel plébános. Megköszönve a lélekemelő 
ünnepet, Gyulay Endre  püspök úr és paptársai 
szolgálatát, a Szent István Bazilika 
képviselőinek szívességét, Teleki Pál  
- Rieger Tibor szobrászművész által elkészített, 
s bronzba öntött - szobrának avatásáig 
búcsúzunk egymástól. Találkozunk Teleki Pál 
szobrának avatóján a Budai Várban! 
„ Ami még osztályé, párté soha nem lett, 
Az a vágy, akarat, az a magyar nemzet 
 Akkor vele egy volt, s lángja benne égve 
Vele együtt hullott a nemesebb éjbe, 
A tisztább sötétből fel a fényre szállva, 
   A reményentúli remény magasába, 
S hiába takarják hazug feledésbe, 
 Megnő minden évvel éltető emléke…”  
(Vas István: Teleki Pál emlékezete, 1956) 

 
Budapest, 2001. augusztus 16.  A tájékoztató 
sajtóközlésre is felhasználható! 

Összeállította: Bakos István a 
Teleki Pál Emlékbizottság tagja,  

Értesítés 
Az Árpád Otthont fenntartó egyesület öt 

tagjának, köztük az elnöknek és pénztárosnak 
mandátuma lejár. 

Öt új vezetőségi tagot kell választania a 2001. 
szeptember 16-án du. 2.30-kor kezdődő évi 

választmányi közgyűlésnek. 
Mivel egy nagyon fontos gyűlés elé nézünk 
kérünk minden tagot, tegye szabaddá ezt a 

délutánt. 
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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 

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,   

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. 

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. Ha 
havonta csak néhány órát áldoznak szabad 

idejükből, az eredmény nem marad el. 
További felvilágosításért hívják Bozsán Ild-

ikót a 9801 8071 telefonszámon. 
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szeptember 2. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11 órakor Református Istentisztelet 
    Társalgó csoport összejövetele 

szeptember 9. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    Mozi 
szeptember 15. szombat  Az Ifjúsági épület és Cserkész Otthon   
    fennállásának 20.– ik Évfordulója 
szeptember 16. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11 órakor Református Istentisztelet 
szeptember 22. szombat Elment a Lidi néni a vásárba 
szeptember 23. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

    Magyar Társadalmi klubnap 
    Irodalom és Zenebarátok Körének műsora 

szeptember 30. vasárnap Regnum Szövetkezet ebédje 
 

OKTÓBERI  NAPTÁR 
október 13. szombat  Arany és Ezüst bál 
október 14. Vasárnap Mozi 
október 20. szombat  Táncház 
október 21. vasárnap Októberi Emlékünnepély 
október 27. szombat  Pataki Attila műsora 
  

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

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

SZEPTEMBERI 


