
 

A Magyar 

Központ vezetősége ren-

dezésében az szeretettel me-

ghívjuk Önt, családját és kedves 

barátait az év kiemelkedő báljára 

2001. október 13.-án  

szombaton este 7.00 órakor  

az Ifjúsági teremben. 

A kitűnő tánczenét a 

“Simplicity” zenekar  

szolgáltatja.  

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

9. évf. 2. szám.  
2001 október 

Tartalom 
 Arany és Ezüst bál 

 Táncház 

 Pataky Attila koncert 

 Nagy Dénes professzor 

előadása 

 Októberi emlékműsor 

 Hungarofest 2002 

 Klub nap 

 Visszapillantás 

 Népitántanfolyam 

 Bakos János tudosítása 

 Internet Klub 

Jön!  Jön!  Jön!   
Magyarországról 

PATAKY ATTILA 
A Dáridó tagja 

2001. október 27-én az  
Ifjúsági Teremben 

Részletes felvilágosítás a  
2-ik oldalon 

Költözik? Ne 
felejtse megadni új 
címét, hogy a 
Híradót továbbra is 
tudjuk küldeni. 

A Szereksztőség 
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 Meghívó  

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 

A Magyar Központ vezetősége vala-
mint a Magyar Központ 

Néptáncegyüttes és a Gyöngyös-
bokréta Néptáncegyüttes rendezésé-

Hol? 
A Magyar Központban 

760 Boronia Road, Wantirna  
Mikor? 

Szombat, 2001. október 20-án  
este 8 órai kezdettel 

 
du. 5-től 6-ig Gyermektáncház 

 
Kivel? 

A sydney-i Transylvaniacs-el 
és a Kengugro  

Néptánccsoport tagjaival. 
Belépő: 

Felnőtteknek: 10 dollár 
Ifjúságnak: 7 dollár 

Érdeklődni:  
Vető Olga, 9754 8579  
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MULATÓS, ZENÉS EST 
 

PATAKY ATTILÁVAL 
Budapestről 

 
 
 
 
 
 
A DÁRIDÓ és EDDA tagja az  

After Dark zenekar kiseretével fellép a  
Magyar Központ Ifjúsági termében  
szombaton, 2001. október 27.-én  

este 7.30-kor. 
 

Belépőjegy egységesen: 22 dollár 
 

Asztalrendelés: 
 

Atyimás Erzsébet: 9802 7637 
Vető Olga: 9754 8579 

 

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: Erdősi 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-

A Társalgó csoport és a  
Magyar Központ vezetôsége 

szeretettel hívja és várja kedves 
honfitársait és ismerôseit  

 
Nagy Dénes professzor  

 
“A  magyar géniusz:  

Bolyai János”  
cimû elôadására 

2001. október 7.-én  
vasárnap du. 2.30-kor 

A Szent István templom alatti  
társalgóban 

Belépô: 4 dollár 

Előrejelzés 
A november 4.-én tartandó Társalgó Kör 
összejövetele a megszokottnál egy kicsit 
nagyobb szabású rendezvénynek ad otthont. 
A címe: Bióritmus lesz és az egészséges 
életmód több területével foglalkozik, pl. 
Kinai gyógymód, természetesanyagokból 
készült kozmetikumok, organikus 
élelmiszerek, stb. 
 
Bővebb felvilágosításért hívják Jekler Irént a 
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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  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

Vasárnap, október 21.-én  du. 4 órakor a Mag-
yar Központ Ifjúsági termében. 

 
MŰSOR 

A műsor alatt szünet nem lesz.  
Előtte és utána büfé. 

 
Koszorúzásra jelentkezni lehet  

Vető Tibornál a 9754 8579  
telefonszámon. 

du 2 órakor Szentmise 

du. 3 órakor Koszorúzás a Hősi Emlékműnél 

du. 3.30-kor Ünnepi megmelékezés hősi  
halottainkról 

Vető Olgának és Szadovszky Ferencnek 

születésnapjuk alkalmából jó 

egészséget és sok boldogságot kivánunk! 

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói  

kérésére minden hónapban 

 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon: 

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 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Ez úton szeretném felhívni figyelmét a csatolt pályázati 
lehetőségre, amely "A határon túli ifjúság programjai-
nak, szervezeteinek, kezdeményezéseinek 
támogatására" szolgál. Megtalálható az alábbi címen:  

www.ism.hu/tender.php?p_id=45 
Üdvözlettel: 
Dr. Szabó László Zsolt 
első titkár (kulturális) 
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Visszapillantás…. 
Újra műsordús hónap volt a Magyar 
Központban. Alig volt hétvége hogy ne lett 
volna valamilyen  bál, koncert vagy más 
szórakoztató rendezvény. Ezen események 
közül az egyik kiemelkedő műsor volt az 
Ifjúsági és Cserkész Otthon 20. Jubileumi 
nosztalgia estje szeptember 15.-én. A több 
mint háromszáz vendég a gyönyörűen dí-
szitett Ifjúsági teremben a volt és jelenlegi 
igazgatók munkájának elismerése után 
Jandó Gyula ismertette a épület épi-
tésének történetét. Az est díszvendégei dr. 
Gyürk István nagykövet és felesége Móni-
ka, valamint Szabó László Zsolt kul-
turattasé, aki beszédében összefoglalta a 
melbournei magyar otthonok történetét. 
Az est folyamán felléptek a Cserkészek és a 
Magyar Központ Tánccsoport, amit Biszák 
Júlia nosztalgia műsora követett. A műsor 

kedvelt operett és sláger számokból állt 
amelyet Justin Tamással illetve Risztity 
Istvánnal többször  duóban énekeltek. Az 
est tánccal fejeződött be. A felejthetettlen 
estért köszönjük a rendezők kemény 
munkáját. 
 
Szeptember 22.-én a Magyar Központ tele 
volt fiatalokkal. Eljöttek a Gyöngyösbokréta 
tánccsoport által rendezett  oriási bulira 
amin Magyarországról érkezett MC Hawer 
és Tekknő szórakoztatta a több mint 600 
vendéget. 
 
Szeptember 30.-án rendezett Regnum 
Szövetjkezet ebédjéről majd következő 
hónapban számolunk be. 

K.É. 

A születésnapi torta 
Biszák Júlia Sárkány Sándorral és Vető Tiborral 

A Magyar Központ Néptánccoport 

A Cserkészek 
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NÉPTÁNC 

TANFOLYAM 

A Melbournei Magyar Központ, vezetősége 

NÉPTÁNCTANFOLYAMOT 

rendez a Magyar Központ és a  

Gyöngyösbokréta néptánccsoportok  

közreműkődésével minden magyar  

népitánc kedvelőknek. 

A tanfolyam vezetői a Honvéd Együttes két 

kiemelkedő táncosai  

Ertl Péter és Béres Anikó. 

A tanfolyam időpontja: 2001 november  

27.-től december 7.-ig este 7-től 10-ig. 

 

December 8.-án szombat este a tanfolyam 

résztvevőknek Gála Műsor a Transylvaniacs 

kiséretével. Műsor után Táncház. 

A két hetes tanfolyam ára (10 éven felülieknek) 

50 dollár 

JELENTKEZÉSI ÍV 
A NÉPTÁNCTANFOLYAMRA 

2001. november 27.-től  december 7.-ig 

 

p  Néptánccsoport tagja:  Tánccsoport neve: ___________________________   p  Egyén: 
Név:_____________________________________________________________________ 

Cím:_____________________________________________________________________ 

Telefonszám:________________________________________________________________ 

Mellékelek 50 dollárt a két hetes tánctanfolyamra. (Csekket kiállítani: Hungarian Community Centre Association Inc)   

       Aláírás:________________________________ 

Kérjük a jelentkezési ívet és csekket a tánccsoport vezetőknek átadni, vagy elköldeni az alábbi címre 2001 október 28-ig. 
Néptánctanfolyam, Hungarian Community Centre, 760 Boronia Road, Wantirna 3152 

Bővebb felvilágosítás: 

Vető Olga – 9754 8579 vagy 

Kövesdy András – 9846 2675 
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Ha ez a becsületesség, ez a tiszta istenkép, és 
az emberi életnek, s az emberségnek az értékelése 
meg van bennünk, akkor egy más Magyarországot, 
egy Teleki által elképzelt új Magyarországot tudunk 

építeni egy következő évezredben is. 
Szent István Bazilika 

Budapest 
2001. augusztus 15 

Szeretett jó Testvérek! 
Mindazok, akik Teleki Pált tisztelték, és szerették, 
Cserkészek, Politikusok! 
 
Csodálatos dolog ez a mai nap. Két asszonyra kellene 
először is emlékeznünk. 
Az első, amelyikkel elindul a földön az élet. Az ősanya az 
első emberpárban az egyik. 
Megtapasztalta az Isten csodálatos szeretetét – 
Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, 
hajtsátok uralmatok alá. – Az Isten őértük és utódaikért 
teremtette volna ezt az egész világot. 
Csodálatos boldogság az Isten közelében élni… 
Átélik az Isten szeretetét. – És akkor jön valaki, aki 
megingatja az Istennel való eddigi tapasztalatukat… aki 
elviszi őket gondolatban valami egészen más isten felé. 
Nagyon kicsi dolog az a tilalom, amit a Biblia képes 
beszédben így ír le: Ha erről a fáról esztek, meg fogtok 
halni. A képes beszédben megjelenik a gonosz: Ha erről 
a fáról esztek, olyanok lesztek, mint az Isten. Eddig 
csodálatos kép volt előttük: az Isten fönsége, nagysága, 
hatalma, jósága, szeretete, a teremtett világ, és az ő 
életük… s az együttlét, a beszélgetés vele. A gonosz egy 
új istenképet kínál nekik: az Isten féltékeny. Félti a 
hatalmát, nagyságát. Azért is tiltotta meg. Pedig ha erről 
esztek, olyanok lesztek, mint az Isten. A kísértés nagy. 
Teremtőnek lenni, hatalmasnak lenni!… Mindent tudni!… 
És Éva szakít, és eszik… ad Ádámnak, és ő is eszik. – 
És valami összezavarodik ebben a világban. A’helyett, 
hogy nagyok lennének, nagyon is kicsivé válnak. Föltűnik 
a mezítelenségük, elbújnak. Ádám, hol vagy? Elbújtam, 
mert félek tőled. Hogy összezavarodik a szeretet-
kapcsolat! Csak nem ettél a tiltott fáról? – Ó, az asszony 
adott nekem… Ó, a kígyó csapott be engem… 
A szeretet, az összhang?… A társadalmi konfliktusok 
elindulnak. Rákenni a másikra lehetőleg mindazt, ami 
rossz, mert nem miattam van, nem én akartam. Csak a 
másik, csak a másik, csak a másik! És a’helyett, hogy 
istenek lennének… - Ha szakítani akartatok, hát 
szakítsunk. Távozzatok innen. Nem akartok az én 
világomban élni? Hát menjetek! Arcod verejtékével eszed 
a kenyered… fájdalommal szülöd gyermekeidet. 
A konfliktus továbbmegy. Az első gyermekek között már 
ott az első gyilkos. – Én különb vagyok! Én vagyok a 
különb! – Az én áldozatomat majd elfogadja az Isten. 
Igen… a nagy öröklét helyett megjelenik a munka 
fáradsága, a szenvedés, és a halál. 
Az első asszony valamit nagyon elrontott. Elveszett az az 
istenkép, amelyikben meg tudnak bízni, valami hamis 
istenkép alakult ki. 
Elnézem a másik asszonyt… Az előbb hallottuk, ott van 
Erzsébetnél…. 

Mi is történt előtte? – Jön Gábor angyal: Az Istennek terve 
van veled. Tőled születik majd meg az, akit ott az első 
asszonynál ígért az Úr: Ellenségeskedést vetek közéd és 
az asszony közé, a te ivadékod, az ő ivadéka… Te sarka 
után leselkedel, az pedig széttiporja fejedet. Téged 
szemelt ki az Isten hogy édesanyja légy az Istenfiának. 
Milyen elgondolkozó Mária… Hogyan történik mindez, 
hiszen férfit nem ismerek. A Szentlélek száll rád, az 
árnyékoz be téged. A szent, aki tőled születik, Istenfia 
lesz. – Legyen nekem a te igéd szerint. 

S miután meghallja, hogy Erzsébet már hatodik 
hónapjában van, gyermeket vár idős korában, máris 
indul: megy és segít. 

A szeretet lelkülete, a készség ott van, hogy igen, legyen 
úgy, ahogy az Isten várja tőlem. Máris indul és teszi. Lehet 
Betlehem istállója… lehet az egyiptomi menekülés… lehet, 
hogy a gyermekét elveszíti, és három napig keresi… És 
mindenféle híreket hall, hogy miket mondanak a 
farizeusok, írástudók… És lehet, hogy ott kell állni a 
kereszt tövében, és nézni az ő fiának vergődését, halálát 
meggyalázottságát, mikor ő meg van győződve róla, hogy 
az Istenfia… meg van győződve róla, hogy ártatlan. – 
Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve… 
Mária ennyi gyötrelem, ennyi nehézség ellenére nem 
veszíti el az istenképét. Az igaz Istennek engedelmeskedik 
Az igaz Istenben bízik. Jöhetnek próbák az életébe, nincs 
aki elszakítsa. 

 
És elnézem Jézust… – Tedd, hogy ezek a kövek kenyérré 
változzanak… Vesd le magad… Nézd, az egész világ az 
enyém, neked adom minden gazdagságát, pompáját, 
hatalmát. Egy picit kérek csak, hogy leborulva imádj 
engem. – Máriának a fia egy pillanatra meg nem alkuszik 
a bűnnel. Ismeri az Atyát. Benne bízik. Meginog? Nem. 
Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de azért 
ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd Atyám. 
Ez a végig való hűség, ez a végig való kitartás, ez a végig 
való bizalom, és el nem homályosulása ennek a valódi 
istenképnek. 
Itt már az örök élet dicsőségéig érkezésről van szó, a 
visszaszerzett örök életről, a mennyország kapujának a 
megnyitásáról. Fölmegy Jézus a mennybe. Ő mondta: 
Előremegyek, hogy helyet készítsek nektek. 
S az édesanya még itt marad, csodálatosan összefogja az 
apostolokat, és elindul az egyház élete, mint ahogy a 
szíve alatt elindult egyszer az ő Jézusának az  élete. Most 
ott van, és bábáskodik, hogy a tizenkét apostol jó irányba 
vigyen mindent. Emlékezteti őket, hogyan élt a fia, mit 
csinált… És egyszer csak érte is jön. – Azt akarom, hogy 
akiket az Atya nekem adott, ott legyenek, ahol én. – És 
fölvitetett magas mennyországba. Ott van a mennyei 
dicsőségben. Ahogy Jézusnak nem ártott a halál, neki is 
csak küszöb, amelyiken átlép a mennyei dicsőségbe. 
Tulajdonképpen ha most elnézem Teleki Pálnak az életét, 
akkor három olyan motívum van bennem, amelyik 
különféle dolgokban megnyilatkozik¸ de ez a három 
alapvető motívum végigkíséri az életét. 
Kettő nagyon összevág… a családi otthon, és jóval 
később – nem úgy, mint a többi fiatalnál – a cserkészet. 
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A családi otthon, ahol mélyen vallásos édesanya ott van, 
és a szívébe oltja azt a lelkiismeretességet, azt az igazi 
istenképet, amelyet végig nem veszít el.Amikor rátalál – 
jóval később, már nem is egészen fiatalon – a cserké-
szetre, megtalálja benne azt a csodálatos Isten-képet, 
amelyet Robert Baden-Powell odaállít a fiatalok, a gyere-
kek elé: Nézzétek, milyen boldogság becsületesnek len-
ni… milyen jó szókimondónak lenni… milyen jó „résen” 
lenni, fölfigyelni mindenre, ahol csak segíteni lehet. Minden 
cserkészt cserkésztestvérnek tekinteni, minden kereszt-
ényt keresztény testvérnek tekinteni… minden embert 
felebarátnak tekinteni, akin segíteni kell. 
Ennek a kettőnek az összecsengése az életében, valami 
csodálatos elindítás. 
Beköszön a másik oldalról, az édesapa oldaláról – ahogy 
életrajzírói megemlékeznek – egy kis liberális szellem. A 
kor beköszönése azért ezt nem tudja elhalványítani, de 
legalább ezen a földön két lábbal él. Nem valami misztikus 
homályba vész az istenképe, hanem tudja, hogy az 
emberek különféleképpen gondolkoznak, és neki azt kell 
tennie, amit a lelkiismerete mond. Meg kell maradnia 
figyelve mindenre, ki kell használni minden időt arra a jó 
célra, amit az Isten vár tőle, s ebben maradéktalanul 
megtenni mindent, ami csak rajta áll. 
Milyen csodálatos az isteni gondviselés! Vajon amikor ott 
van a Trianoni Szerződéskötés előtti szakasz, nem ő az, 
aki a legreálisabb képet mutatja Versailles-ban? Itt épp 
ennyi ilyen nemzetiség, itt annyi ilyen nemzetiség… itt 
ennyi magyar, itt ennyi román, itt ennyi szláv van… Ott van 
mindenütt, hogy itt ekkora terület… mit… mikor… 
hogyan… Ha már darabolni kellett ezt az országot, akkor 
ott a térkép alapján reális képet lehetne… S az ő 
geográfiai, földrajzi ismerete az egész világra kiterjedően 
ott van a fejében, és ott van a rajzaiban. Ki veszi 
figyelembe? 
És mégis, milyen csodálatos megemlékezés később róla, 
hogy igen, ennek az egynek volt áttekintése erről az egész 
vidékről, világról. Senki másnak, még a tárgyaló 
partnereknek sem. Csak ösztönös vágyuk volt minél többet 
kapni. Sőt, legyen ez a határ, legyen az a határ… a Maros, 
vagy Tisza, vagy egyéb. Ő tényekkel áll elő… a 
későbbiekben is tényekkel áll elő. 
Milyen érdekes, éppen ráesik a választás, amikor akár az 
egyik, akár a másik, akár a harmadik területről van szó. A 
’39-, ’40-es években rendezni próbáljuk akár a szlovákok, 
akár Erdély vonalán… vagy éppen ő indítványozza a 
kárpátaljai részt. Milyen döbbenetes megint csak az a 
reális látása – legalábbis az első kettőnél – hol is van más. 
Ne akarjunk több nemzetiségit, amivel nem fogunk majd 
megbirkózni, hanem valahol itt kell… legalábbis a 
tárgyalások során kialakul, hol kell meghúzni a határt. Még 
nem is ott van, amikor ajánl, de sokkal reálisabb, mint amit 
akkor – mondjuk – az erdélyiek kívánnak. Egy tapodt földet 
sem, hanem tessék elhozni a magyarokat ide, a 
megmaradt kis Magyarországba, és a románokat vigyék 
át. Cserékkel minden megoldható. 
Ő hogy tiltakozik, hogy nem lehet a szülőföldjéről, a családi 
otthonából kimozdítani. Mennyire reálisan érzi az emberek 
értelmét és érzésvilágát, a szülőföldhöz kötődését, de 

mennyire akarja megőrizni a saját nemzetiségében az 
ittlevőket is. 
A kolozsvári választásoknál nem értik meg. Már egyetlen 
egy szem román maradt, aki mindig magyar barát volt, 
ezt is a szavazásokon elvetik. Nem értik meg a 
gondolkozását, nem tudnak együtthaladni vele, és 
fölmérni azt, amit ő nagyon reálisan, sok éjszakát 
beleáldozva, beleimádkozva hoz magában döntést, és 
próbálja keresztülvinni. 
Döbbenetes a szókimondása. Sem politikusként, sem a 
családban férj, vagy apaként, sem bármi más 
vonatkozásában nem lehet hazugságon fogni. Nem lehet 
soha megfogni, hogy valamiféle olyan pénzhez tapad a 
keze, amelyikért nem dolgozott meg, hanem ami 
hivatalából, egyebekből való. Nem lehet megvesztegetni. 
De maga végiggondolja, és a tudásán keresztül – 
nyelvtudása is, amellyel mindenkivel érintkezni tud – 
valahol realizálja a dolgokat, s ehhez azután 
maradéktalan hűséggel ragaszkodik. 
Olyan megdöbbentő, amikor éppen a nagy Német 
Birodalom a kis lengyelt meg akarja szállni… Igen, hát az 
elfoglalt Kárpátalján keresztül más oldalról is meg lehet 
fogni őket, kérünk átvonulási engedélyt itt a magyar 
földön. A külügyminiszter és Teleki világosan beszél, 
hogy nem! Románia felé nem! Később, a tragikus órák 
előtt Jugoszlávia felé nem! 
Mennyire érzi és tudja, hogy nem lehet a nemzet kiszol-
gáltatott. Legyőzött lehet, de önként rabságba hajtani 
nem óhajtja a fejét. 
Milyen levelet ír, amikor a szovjet megindul a finnek felé! 
Egész Európa fölfigyel rá. Egy pirinkó kis nemzetnek a 
vezetője, s egyszer csak telekiabálja a világot, hogy 
milyen igazságtalanság történik. 
„Légy résen”… 
Megtalálja mindenütt azt, ahol szólni kell. Megtalálja 
mindenütt, ahol tárgyalni kell. Megtalálja a 
védekezéseket. Ott van a román határ mellett a két nagy 
hadtest fölsorakoztatva biztonságban. Nem akar 
támadni. Ő a tárgyalásoknak, és nem a harcoknak, nem 
az öldökléseknek az embere. 
És a vége… Sokat tanulmányoztam az orvosi jelentést. 
Nem eredetiben, hanem amit először adtak ki 
nyomtatásban, és azután később közöltek. Nagyon 
disszonáns dolgok vannak benne. Nem szeretnék a 
történelemmel szembeszállni, de az én hitem és 
meggyőződésem, hogy a nagy ellenállásban valakinek – 
valakiknek – nem tetszett, és úgy küldték át a túlsó 
partokra. 
A maga vergődésében, három napos lelkigyakorlat után, 
a cserkészek másnapi közös áldozására való 
készülésben nehéz elképzelni azt az évekkel később 
megtalált búcsúlevelet is, és mindazt, ami körülötte forrt. 
Úgy érzem, hogy az egyik: a családi életre való 
nevelés… és a másik: a cserkészet, amibe szívét-lelkét 
beleadta. 
Együtt mászott fel a hegyekre a fiatalokkal. Majdnem azt 
mondom, versenyt futva velük, ott volt a táborokban, 
összegyűjtötte őket. Csodálatos volt az angol jamboree, 
s amit oly nagyszerűen megtervezett: a gödöllői 
jamboree hatalmas cserkésztábora, tömege. 
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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 

Minden nevelésében, minden emberformálásában, minden iskola-
alapításában, ahol a tanítók és tanárok nevelésével kezdte el, hogy 
formálják a magyarokat, valami nagyszerű átlátása annak, hogy a 
jövőt ezzel a becsületességgel, ezzel a hittel lehet komolyan venni. És 
ahogy a nyilasok, ezek-azok előjöttek, mindig előhozta a 
cserkésztiszteket, akikben meg tudott bízni. Különféle föladatokkal, 
gyűjtésekkel, táborba szólításokkal, vagy propaganda eszközök 
szórásával bízta meg őket, mert tudta, hogy bennük megbízhat. Nem 
képmutatók, nem a saját hasznukat keresik, önzetlenek, akik fölnőttek 
világnézetben, emberségben, kötelességteljesítésben, és egy igazi 
istenképpel. 
Úgy gondolom, az első emberpárnál az igazi istenképpel baj volt. Baj 
volt az ő kortársaiban is, és baj van a XXI. század kezdeténél is. 
Különféle Isten-képünk van, de nem az igazi, akiről a Biblia beszél. 
Kimagyarázzuk, a saját képünkre akarjuk megteremteni, hogy mi 
uralkodjunk fölötte, és a mi törvényeink erősebb legyen, mint az 
Istennek kimondott törvénye… legyen az élet, halál, vagy bármi. 
Milyen nagyszerű példák vannak Jézus Krisztusban, Máriában, de 
természetesen a szentjeinkben is, akik nem hamis istenképpel, 
hanem igazival éltek. Erre építették egész életüket, s ez adta meg 
értékét életüknek, cselekvésviláguknak, gondolkozásuknak. Ez adta 
lelkiismeretességüket, s ez tette az életüket igazán értékké a többi 
számára is. 
Kalkuttai Teréz anyára hivatkozzam? Hát mennyi értéke volt az ő 
életének… - bocsánat, hogy így fejezem ki magamat - egy töpörödött 
öregasszony?… Mégis hány millió ember köszönheti, hogy 
betegségében, nehézségében, leprájában, elesettségében, bűneiben, 
utcára kitaszítottságában ő, és a társai segítettek rajta. Valaki, aki 
érzékeny arra és résen van, hogy ,mit vár tőlem az Isten’… 
Én azt hiszem, akár a Szűzanya, akár Jézus, akár bárki másnak a 
példája – Teleki Pálé is – itt lehet előttünk. Ha ez a becsületesség, ez 
a tiszta istenkép, és az emberi életnek, s az emberségnek az 
értékelése ott van a szívünkbe, akkor egy más Magyarországot, egy 
Teleki által elképzelt új Magyarországot tudunk mi is nem csak 
elképzelni, de a munkánkon, életünkön, életpéldánkon keresztül 
végrehajtani. Én hiszem, hogy ez lehetséges, csak mindnyájunknak 
nézni kell őseinket, Szent Istvántól kezdve végig, sőt, Krisztustól 
kezdve végig. Ha kicsit fölnézünk rájuk, és megkívánjuk az ő életüket, 
szenvedések és nehézségek közepette is sokat tudunk használni. 
Előrébb tudjuk vinni ennek az országnak is a dolgait, talán még az 
egész világot is egy kicsit szebbé, békességesebbé… de a 
szomszédainknak, a családunknak az életét egészen biztos szebbé, 
boldogabbá tudjuk tenni. 
Kérjük a mennybe fölvett Szent Szűzet, segítsen, hogy egy kicsit 
hasonlítson a mi istenképünk az övéhez. Legyen a hűségünk egy 
kicsit olyan, mint az övé… és reméljük, hogy Jézus – aki előrement, 
helyet készíteni – eljön értünk is majd, hogy fölvigyen a magas 
mennyországba, és ott lehetünk az Atya, a Szentlélek, és Jézus 
mellett, a Szűzanya mellett, a magyar szentek között az örök élet 
boldogságában. 

 
    Úgy legyen 

Bakos Isván 
Budapest 
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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 
A Társalgó összejövetelei  a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom 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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október 7. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11 órakor Református Istentisztelet 
    Nagy Dénes professzor előadása 

október 13. szombat Arany és Ezüst bál 
október 14. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    Mozi 
október 20. szombat Táncház 
október 21. vasárnap 11 órakor Református Istentisztelet 
    du. 2-kor Szentmise 
    Októberi Emlékünnepély 
október 27. szombat Pataky Attila koncertje 
október 28. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

    Magyar Társadalmi klubnap 
    Irodalom és Zenebarátok Körének műsora 

 
NOVEMBERI  NAPTÁR 

november 4. vasárnap Szent István templom bucsú 
november 11. vasárnap Mozi 
november 18. vasárnap MHTV piknik 
november 24. szombat Katalin Bál 
november 27-től december 7-ig Népitánctanfolyam a Honvéd Együttes két tagjával 
  

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 október 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. 

OKTÓBERI NAPTÁR 


