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2000 Július 1.-én szombat, 7 órától éjjel 1 óráíg a Magyar Központ Nagytermében 
RAGYOGÓ MŰSOR!  JÓ HANGULAT!  VENDÉGSZEREPLŐK! 

RÖVID NÉPTÁNCBEMUTATÓ 
 

TÁNC A SZÉKELY ZENEKAR ÉS AFTER DARK DUO KISERETÉBEN 
 

KITÜNŐ VACSORA – FINOM SÜTEMÉNYEK KAPHATÓ – TELJES BÁR VAGY B.Y.O. 
KÜLÖNLEGES TOMBOLA! 

 
Belépő: Felnőttek $15.00, Nyugdiajsok $12.00, Ifjúság $7.00 

Jegyrendelés: Oswald Erika: 9768 9038 vagy 041 1094711 telefonszámon este 6.30 után. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel, kérjük időben biztosítsa helyét erre a remek estére! 

Május 20-án az East Ringwoodi Kar-
ralyka Színházban egy felejthetetlen 
estnek voltunk szem és fültanúi. A műsor 
véget ért a hat hónapos előkészület és 
boldogan élvezhettük munkánk 
gyümölcsét, a számos közönséggel. 
  
7.30-kor a függöny szétnyilt, a nézőtéren 
a lámpák lassan kialudtak és a harminc 
tagu “Salon Rouge” zenekar Barty János 
karmester vezényletével Kodály Zoltán 
“Háry János” Intermezzojának első ak-
kordjával, a melódiák tündérkertjébe va-
rázsoltak mindannyiunkat. Ezek után 
mindenki sejtette, hogy ez egy különleges 
est lesz várakozáson felüli. Az is volt. 
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Az első szám véget ért és Kövess Károly az 
est műsorvezetője következett aki könnyed és 
humoros előadásával emelte a hangulatot. A 
Magyar Központ nevében köszöntötte a 
közönséget magyarul, majd angolul, mivel nem 
csak magyarok vettek részt, széleskörben 
hirdettük a műsort. Ezután bemutatta a 
zenekedvelők körében már jól ismert Biszák 
Júliát és a Budapestről érkezett, az 1999-ben a 
Budapesti Őszi Operett Fesztiválon az ’Év 
Bonvivánja’  dijat nyert vendégszereplőnket 
Jankovits Józsefet. Lehár és Kálmán szebbnél 
szebb melódiái szárnyán, elhagyva a 
mindennapi gondokat, egy más világban 
érezhettük magunkat egy rövid időre.  
 
Az est sikeréhez hozzájárult: a kulisszák 
mögötti feladatokhoz Svak László, mint 
színpad rendező, Atyimás Emil, a szinház 
technikusának nyújtott segitsége, Ámon 
Karolina és Csík Éva,  jegyszedő feladata, 
Jobbágy Sándor a szórólap tervezője, 
valamint a Magyar Központ Igazgatóiból 
alakult albizottság Kövesdy Éva vezetésével, 
aki Andrással a műsort megálmodta, Vető 

Olga, Vető Tibor, Szetey István, Faith 
Ferenc a pénzügy tisztelt kezelője és 
Atyimás Erzsébet.  
 
Az est befejezéséül a Koncert utáni 
fogadást, a Magyar Központ Ifjúsági 
épületének előcsarnokában, Erdős 
Rozikának, a finom falatok készitőjének, 
köszönhetjük.  
 
A közönség Koncert utáni lelkesedése 
megkivánja hasonló műsorok rendezését 
a jövőben.  
 
A Magyar Központ nevében köszönet a 
szereplőknek, a szervezőknek és a kedves 
közönségnek a felejthetetlen alkalomért. 

Atyimás Erzsébet. 
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A filmegyesűlet bemutatja június 

11-én az Kárpáti Zoltán 
cimű filmet (szinemaszkop) 
széles vásznon délután 3 órakor 
az Ifjúsági teremben. 
 
Szereplők: Várkonyi Zoltán, Farkas 
Ferenc, Latinovits Zoltán, Básty Lajos, 
Rutkay Éva, Vencle Vera, Halász Jutka, 
Sulyok Mária, Darvas Iván, Bárdi György, 
és sokan mások. 
 

Belépődíj 6 dollár, nyugdijasoknak  
5 dollár, húsz éven aluliaknak ingyenes. 

AZ ERDÉLYI SZÖVETSÉG 
HÍREI 

 
Valahogy úgy veszem észre, ahogy “fiatalodok” az 
évek egyre gyorsabban és gyorsabban peregnek. 
Jóformán észre sem vettem, és ismét elérkezett a 
hagyományos Erdélyi Ebéd ideje. 
 
A Szövetség kis csoportjának tagjai nagy ké-
szülődésben vannak, hogy minden súrlódás nél-kül 
menjen, hisz annyi mindenre kell gondolni, s 
mindíg akadnak olyan dolgok amiről 
megfeledkezik az ember, vagy az utolsó pillanat-
ban jönnek a napvilágra. 
 
Ez úton szeretném szívböljövő meghivásunkat 
tolmácsolni mindenki felé aki szivén viseli az el-
szakított teröleteken élő magyarság sorsát, hogy 
jöjjön el és támogassa Szövetségünket vasárnap, 
június 25-én rendezett ebédünkön. Sütemény 
adományokat szivesen veszünk. 
 
A rendezvény tiszta bevétele erdélyi testvéreink 
megsegítésére lesz fordítva. Iskolák, árva ot-
thonok, szorványi területen élő szegény családok 
gyermekeinek ösztöndijja van a listánkon, s 
támogatjuk rendezvényeink bevételéből. 
 
Jelen pillanatban egy 400 dolláros segítség van 
útban a kárpátaljai DAJKA GÁBOR középiskola 
bővitésének támogatására. A gimnázium harminc 
négy osztályával az UNG-vidék legnagyobb számú 
magyar iskolája, s az ukrán hivatalos szervektől 
nem kapnak támogatást. Azonban ez az iskola csak 
egy a sok rászorulok közül a várólistán. 
 
Remélem, hogy látni fogjuk barátainkat és 
támogatóinkat az Erdélyi Ebéden. 
 
Segíts, hogy segíthessünk. 
 

Pelle Lajos 
elnök 

Az Erdélyi Szövetség 
szeretettel meghívja Önt,  

kedves családját és barátait 
2000 június 25.-én 

vasárnap 12.30 órától 
a Magyar Központ Ifjúsági termében 

rendezendő 
 

ERDÉLYI 
EBÉDRE 

 
Belépődíj $15, nyugdi-

jasoknak $13 
 

A rendezvény tiszta bevételét erdélyi  
testvéreink megsegítségére fordítjuk. 

 
Előzetes bejelentéseiket kérjük: 

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!! 

Pelle Lajos 9846 3670 

Keresztesi F. László 9894 3837 

Fazakas Sándor 9877 9598 

Galló Géza 9893 4810 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

SVAK  
LÁSZLÓVAL 

1.  Hol születtél?  

Gödöllön 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1986-ban 

3. Hol volt  az első munkahelyed? 

Gumtips Restaurant Dingley-ben     

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Szeged 

5.  Ki a kedvenc színészed?  

Mel Gibson  

6. Melyik a kedvenc filmed? 

The English Patient 

7. Ki a kedvelt íród/költőd? 

Arany János és Mikszáth Kálmán  

8. Ki a kedvenc énekesed? 

Ella Fitzgerald és Edith Piaf 

9. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Rákóczi Ferenccel 

10.  Mi a kedvelt foglalkozasod/időtöltésed? 

Kertészkedés  

11. Mi a kedvenc ételed?  

Édesanyám paradicsom levese 

12. Van-e kedvenc éttermed? 

Az Asztoria Budapesten 

13. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Kertészkedni  

14. Mit utálsz a legjobban? 

Hazugságot   

15. Van-e javaslatod vagy megjegyzésed a 

Központtal kapcsolatban. 

Több fizikai és gondolat befektetés és 

kevesebb beszéd! 

Dátum változás! 

 
 
 
 
 
 

Azok a fiatalok akik elsőbálozok  
szeretnének lenni – szeptember 2-án a  

Kisasszonynapi Bálon  
kérjük jelentkezzenek az  

Ifjúsági Szövetkezet  
Vető Olgánál: 9754 8579 

Első táncpróba július 4-én,  
vasárnap, du. 5 órakor 

A táncoktatás ingyenes és a bálon készült  
csoport kép az épület előcsarnokában  

lesz helyezve. 

HA SZERETI A NÉPTÁNCOT…….. 
 

de eddig csak gyönyörködhetett benne, 
mert megérte már 30 – 40 vagy akár több 

nyarat,  
akkor jó hírünk van! 

Megindult a Magyar Központ “veterán” 
tánccsoportja Svak László és Babinszky 

István vezetésével. 
Próbák minden csütörtök este 7.30 órakor 

a  
Magyar Központ Ifjúsági termében. 

 

Az alábbi rendevény időpontja 
megváltozott, az új dátum: 

Arany és Ezüst Bál 
Szeptember 23  

Boldog születés napot kivánunk Szetey 

Istvánnak aki júniusban ünnepli ezt a 

nevezetes napot! 
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Május 27-én reggel nyolc órától érkeztek a 
lelkes segitő kezek, természetesen a test 
többi részével, hogy rendet teremtsenek a 
Magyar Központ területén. Egy ilyen közös 
munkanap előzményekkel is jár. E napnak a 
teendőit a Csúcs gyűlésen beszéltük meg. 
Mint minden más, ma nem egy embertől 
függ, ez a nap is kiszámíthatatlan volt. 
 
Az értesítés nem került a csoportokhoz, sem 
irásban, sem időben. Vető Olga telefon 
hívásaira jött össze a szorgalmas munkaerő. 
Vető Tibor megrendelte az óriási szemetes 
ládát, mely a nap kezdetén óriásinak tünt, de  
a végén nem is lett elég. Így hamarosan egy 
másik napot kell kijelölni és az elkezdett 
munkálatokat befejezni. 
 
A Központunkkal szemben van egy kertészet 
ahol sok szép növényt lehet látni és 
vásárolni. A tulajdonosok nagyon kedvesek 
és segitőkészek és ezt a tényt az is igazolja, 
hogy megajándékozták a Magyar Központot 
csemete fákkal és tujákkal. Ezek az ajándék 
növények kerültek elültetésre. Már most is 
lehet látni a nagy külömbséget és eltudom 
képzelni milyen szép lesz ha majd mind 
megnőnek. 
 
Jandó Gyula és Juliska megelőzőtt bennünket 
egy pár hónappal és az autó parkolók közötti 
sávon fákat ültettek még az akkori nagy 
melegben. Köszönjük Jandóéknak és a 
Wantirnai Kertészetnek, hogy hozzájárultak 
a parkosításhoz. A szombati ügyeskedőket a 
munka hevülete melegítette, ellentétben a 
Jandó házaspárral, mivel rosszabb időjárás 
csak hóesés esetén lehetett volna. Ennek 
ellenére sok minden elvégződőtt, de amint 
említettem e napot ismételni kell. 
 
Jó lenne ha kialakulna több segítő csoport és 
felváltva viselnénk gondját a Magyar 
Otthonunknak. 
 
Kérjük a jelentkezőket hívják a Magyar 
Központ ’Híradó’ szereksztőinek egyikét. 
 
A Magyar Központ Önkéntes Kényszer-
munkásai nevében köszönet az alábbi szemé-

lyeknek. 
És ezen sorok irója Atyimás Erzsébet 

KALÁKA 

Főkertész Polgár Lajos 

Főszakács Strangarics Károly 

Idős Magyarok Klubja 
(Magyar Központ) 

Berger József, Boros Emil, 
Kovács György, Mezei 
Zoltán, Miholecz Gyula, 
Suta József 

Gondnok Finta Zoltán 

Gyöngyösbokréta 
Tánccsoport 

Bakos János, Juhász Etel-
ka 

Magyar Központ 
Tánccsoport 

Hegedűs József 

Igazgatók Házy Irén, Kleman  
Hajnal, Wright Ilona, Vető 
Tibor, Kövesdy  András, 
Fogarassy Ferenc 
(helyettes) Szetey István 

TANÁCSKOZÁS 
 
A következő Tanácskozás, június  
17-én, szombat délután 2.30 órakor lesz 
a Szent István Templom alatti 
társalgóban. A tárgysorozathoz javasla-
tokat kérjük eljuttatni Baranyai 
Imolához vagy Kövesdy Andráshoz. 
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G 
ANZ AND CO. 
 
The origin of Ganz 

and Co. goes back to Abraham 
Ganz, a native of Switzerland, 
who in 1841 came to Hungary 
to work on the installation of 
the roller mills at Pest. After 
working on this project, he had 
become well known throughout 
Hungary during the 1842 In-
dustrial Exhibition and had 
earned the enthusiastic praise 
of Lajos Kossuth. In 1844 
Ganz left the roller mills and 
established his own foundry at 
Buda. For the first fifteen years 
the company concentrated on 
the local market, and it was 
only after 1854, when Ganz 
succeeded in developing a new 
method of casting railway 
wheels, that the company sud-
denly expanded and began sell-
ing its products in the German 
States and Russia. Although 
the name Ganz became world 
famous after the firm’s suc-
cesses at the Exhibition  of 
1855 (Paris), 1862 (London) 
and 1867 (Paris), they only 
began to enter the world mar-
ket after the death of Abraham 
Ganz in 1867, the year of the 
Compromise which brought 
with it the political-economic 
climate needed for such large-
scale activities. During this 
year Ganz and Co. returned to 
the original product of Abra-
ham Ganz. Using an ingenious 
method of casting devised by 
its leading engineer, András 

Mechwart, the company per-
fected the system of roller 
mills, so that flour could be 
milled to exact specifications 
an impossible achievement 
up till then. The production 
of the new mills began in 
1875, and by 1878 agencies 
and workshops all over Eu-
rope were producing and 
selling the newly patented 
mills. In 1879 Ganz and Co. 
opened its first agency in the 
United States of America. 
 
The products of Ganz and 
Co. first came to Australia in 
1879 when at the Sydney 
International Exhibition the 
company exhibited its prod-
ucts through its Ratibor 
(Upper Silesia) plant.  The 
report of the Exhibition gave 
the following description of 
the machinery: 
 
Flour Roller Mills. First de-
gree of Merit. Special. Three 
pairs roller mills of chilled 
iron for the manufacture of 
flour on the Hungarian  sys-
tem, producing a superior 
article, but at a higher cost 
than by millstones, the sys-
tem being more expensive 
and intricate. These mills are 
fitted with angular gears, 
work without noise, together 
with a mechanical design for 
relieving pressure on the 
bearings which is deserving 
of notice. The design, the 
proportions, the workman-
ship of these chilled iron 
roller mills are first-class 
and worthy of the attention 

of our colonial millers. 
 
The company also exhibited 
another set of roller mills, 
receiving for these the sec-
ond prize. In another class 
Krupp’s Shot and Shell ex-
hibited by Ganz won first 
award. 
 
In the following year Ganz 
and Co., direct from its head 
offices in Buda, participated 
in the Melbourne Interna-
tional Exhibition of 1880 
and every machine exhibited 
was sold. After the termina-
tion of the exhibition an 
agent was appointed to ar-
range further contracts, but 
business had soon so in-
creased that the company 
decided to establish a branch 
in Melbourne. 
 

Egon F. Kunz 
Blood and Gold 

F.W. Cheshire Publishing Pty. Ltd. 
1969 

folytatás a múlt hónapról 
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K ét kiemelkedő vendég 
látogatott a Központunkba 

május 7-én. Gerald Murnane, 
melbournei iró, aki magyarul 
tartott előadást, valamint 
Professzor John Ridland, a 
Santa Barbara egyetem 
professzora aki először fordi-
totta – verses alakban – angol 
nyelvre a János Vitézt. 

▲Gerald Murnane tanitójával, 
Kulcsár Józseffel 

► 
Gerald Murnane és  
Professzor John Ridland 

C AN WE LEARN FROM GEESE? 
 
 
Geese fly together in groups. As each 

goose flaps its wings, it creates an “uplift” for 
the birds that follow. By flying in a V for-
mation, the whole flock adds 71% extra flying 
range. 
This means…… People who share a sense of 
community can help each other get where they 
are going more easily…… because they are 
travelling on the trust of one another. 
 
When a goose falls out of formation, it sudden-
ly feels the drag and resistance of flying alone. 
It quickly moves back to take advantage of the 
lifting power of the birds in front. 
This means….. If we have as much sense as 
geese do, we stay in formation with those head-
ed where we want to go. We are willing to ac-
cept their help and give our help to others. 
 
When the lead goose tires, it drops back into 
the formation and another goose flies to the 
point position. 

This means……. It pays to take turns doing the 
hard tasks. We should respect and protect each 
other’s unique arrangement of skills, capabili-
ties, talents and resources. 
 
The geese flying in formation honk to encour-
age those up front to keep up their speed. 
This means…… We need to make sure our 
honking is encouraging. In groups where there 
is encouragement, production is much greater. 
Individual empowerment results from quality 
honking. 
 
When a goose gets sick, two geese drop out of 
the formation and follow it down to help and 
protect it. 
This means…. If we have as much sense as 
geese do, we stand by each other in difficult 
times, as well as when we are strong. 
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Segítsünk egymásnak magyar élményt 
létrehozni 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, hozzátok el a 
gyermekeket! 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA  
presso-bárban 

 
(teljes italengedély) 

és  a változatos étlapból 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 

 

 

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 felvilágosítást kaphat:  

Ittak Magdinál: 9544 7162,   

 A Magyar Központ Számítógép és 
Internet Klubja 

 
Összejövetel a hónap első szerdáján 7.30 - 

kor a Magyar Központban. További 
felvilágosításért forduljon  

Barna Szilárdhoz  9560 9918   

Érdekesség 
 
Excerpt from  
Libretto, June/July, 2000 
(Bi-monthly Magazine for 3MBS-FM) 

 
“On July 1, pianist Michael Kieran Harvey will give the sec-
ond of three concerts to celebrate 25 years of fine music 
broadcasting on 3MBS-FM.  
 
Michael Kieran Harvey , looking well and relaxed, is talking 
to me at the Black Cat Café, Fitzroy. The café-lattes keep 
flowing, as does the conversation…...Composers; pianos and 
the playing thereof …. touring  in Europe….contemporary 
Australian composers for piano…...some exciting plans for 
America. 
 
Having just written some notes for Leslie Howard’s all Liszt 
recitals in Australia, Michael mentions that composer early 
in the conversation. He sees the great Hungarian as the lynch-
pin for all the harmonic experimentation/directions in the 
20th century, including Schonberg, the Debussy/Ravel 
“sound”, and Messaien. Michael Kieran Harvey spent 1984-87 
in Hungary completing postgraduate studies under the direc-
tion fo Professor Sándor Falvai, Director of the Liszt Ferenc 
Academy fo Music.” 
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Június 4. vasárnap de. 8.30 órakor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    du. 5 órakor elsőbálozóknak táncpróba 
Június 11. vasárnap Pünkösd – de. 8.30 órakor szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Mozi  
    du. 5 órakor elsőbálozóknak táncpróba 
Június 17. szombat du. 2.30 Magyar Központ Tanácskozás 
Június 18. vasárnap de. 8.30 órakor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Disznotóros ebéd 
    du. 5 órakor elsőbálozóknak táncpróba 
Június 25. vasárnap de. 8.30 órakor Katolikus szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    Erdélyi Szövetség ebédje 
    du. 5 órakor elsőbálozóknak táncpróba 

 
JÚLIUSI  ESEMÉNYEK 

Július 1. szombat  “Cabaret” Műsor  
Július 9. vasárnap  Mozi 
Július 22. szombat  Cserkész Bál 

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 június 20-ig  
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@telstra.easymail.com.au vagy Kövesdy Évának, 

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106 címre eljutattnia. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva  

Bármi kérdéssel, megjegyzéssel vagy hozzászólással forduljanak a Szerkesztõbizottsághoz. 

JÚNIUSI NAPTÁR  


