
Kedves olvasónk! A Híradóért nem kell 
fizetni, de adományokat köszönettel 
fogadunk. 

A MONTHLY PUBLICATION OF THE      6. évf. 12. szám. 2000 július 
HUNGARIAN COMMUNITY CENTRE 

A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke  

Orbán Viktor látogatása: Örömmel 

tudatjuk honfitársainkkal, hogy Orbán Viktor, a Magyar 
Köztársaság miniszterlenöke elfogadta a melbournei Magyar 
Központ vezetőségének meghivását. A miniszterelnök úr 
szeptemberben a Sydneyben megrendezésre kerülő olimpiai 
játékokat fogja megtekinteni. Ebbe az időbe sikerült neki egy 
melbournei látogatást beiktatni szeptember 29-én, pénteken 
délutánra. A  műsorról és a nap részletesebb eseményeiről a 
következő Híradóban fogjuk tájékoztatni honfitársainkat. 

Az  Hungarofest első megbeszélése,  
szombaton, július 8.-án, du. 3.30 órakor a 
Szent István templom alatti társalgóban 

lesz. A Hungarofest Koordináló:  
Szadovszky Ferenc (tel: 9338 1835) 

Mindenkit szeretettel várunk! 

2001 HUNGAROFEST 
KALÁKA 

Jegyezze be naptárába az alábbi 
dátumokat a következő munka napo-

kra: 
Július 29 

Augusztus 12 
Szeptember 9 

Bővebb felvilágosítás Vető Tibornál a 
9754 8579 telefonszámon. 
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Vita az árakról! 
 
Örökös a vita, hogy mi mennyibe kerül. 
Manapság nehéz a háztartásra beosztani a 
pénzt úgy, hogy abból még szórakozásra is 
maradjon. A Magyar Központot is lehet úgy 
nézni mint egy nagy háztartást, a különmbség 
az hogy nincs rendszeres bevétel, a pénz a 
terembérkeből, bálakból, illetve ebédekből  
gyűlik össze. A kiadások viszont hasonlók 
mint a háztartásban, adó, villany, gáz, stb. Itt 
nem kis kiadásról van szó, hanem komoly 
pénzről. 
 
Ennek ellenére, többször hallják a igazgatók, 
hogy a belépő egy-egy rendezvényre drága. 
Erre példa az Arany és Ezüst bál, vagy a 
májusban rendezett Lehár-Kálmán (Déli 
Harangszó, 2000, június) koncert. Itt szeretnék 
egy kis összehasonlítást tenni: ha a kedves 
vendégek hasolnó rendezvényekre mennek el, 
mennyit kellene fizetni.  
 Az „Australian Ballet” Coppélia balett  

jegyek ára „A” Reserve – $78.50, „B” 
Reserve – $71.50, „C” Reserve – $58.25 

 A 3MBS-FM önkéntes rádió gála bálja -
$105.00. 

és lehetne folytatni. Ezekhez az előadásokhoz 
hasonlítva, nem is olyan drága a Központ 
rendezvényei!  
 
A kérdés felmerül hogy a Központ hogy tudja,  
kevés pénzért megrendezni a rendezvényeit? 
A válasz egyszerű, az önkéntes munka teszik 
ezt lehetővé. Az Igazgatók és Segitőik ingyen 
dolgoznak, terveznek és futtatják a Központot. 
A munka béreken lehet sporolni. Hadd 
mondjak egy példát. A Központnak is kell  
egy “Food Safety Plan”-t, összeállítani ami 
több hónapos munkát jelent az önkéntes 
csoportnak. Ezzel a bizottság kb. $5,000 spo-
rol a Központnak.  
 
Theát mielőtt drágának minősítjük a Központ 
rendezvényeit, nézzük meg mennyibe kerülne 
hasonló rendezvény máshol, és gondoljunk a 
munkaerőre akik ingyen adják tehetségüket és 
energiájukat. 

K.É. 

Tanácskozás a Központban. 
 
Június 17 a Központ igazgatói a csoportok 
képvislőivel sikeres tanácskozást tartottak. 
Az alábbi pontok lettek megtárgyalva: 
 
 Elsősegély tanfolyam  július 8.-án lesz 
 A Magyar Köztársaság min-

iszterelnöke, Orbán Viktor látogatsa a 
Központban. 

 Október 28-án Németh Zsolt, Külügyi 
Állam titkárt látja vendégül a Központ. 

 Társadalmi munka napok – július 29, 
augusztus 12, szeptember 9. Jelentkez-
ni lehet Vető Tibornál. 

 Hungarofest – az első gyűlés július 8-
án, du. 3.30 órakor lesz a társalgóban. 

 Jövőévi program– a következő ta-
nácskozáson lesz a jövőévi program 
tervezés a csoportoknak (nem előbb!). 

 Az ifjúság kezdeményezésére aláírást 
gyűjtenek a Tisza védelmére. 

 Idős magyarok gondozása 
 Erdélyi ebéd 
 “Társalgó” csoport fog akulni Jekler 

Irén vezetésével. 
 Arany és Ezüst bál szeptember 23-án. 
 Ifjúsági koordináló beszámolója 
 RIK discot rendez a Szent István bállal 

párhuzamosa. 
 
Következő gyűlés: 2000 október 14, du. 
2.30. 

K.É. 

ODD SPOT 
 

A  Budapest pensioner has lost his car in 
a car bomb explosion for the second time 
in two years and has sworn never to buy 
another. Endre Pasztor’s car was burnt 
out when a nearby car containing a bomb 
exploded in the city centre. 

 
The Age, June 26, 2000 
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MEGHÍVÓ 

A Magyar Központ 
vezetősége szeretettel hívja 

Önt és barátait az év 
kiemelkedő eseményére az   

ARANY ÉS EZÜST 
BÁLRA 

2000, szeptember 23-án este 7 órakor a  
Magyar  Központ Ifjúsági termében. 

 

A kitünő tánczenét, a  “Simplicity” zenekar 

szolgáltatja. 
 

A kedves vendégeket egy pohár  
pezsgővel  várjuk 

 
A belépőjegy három fogásos  

vacsorával 40 dollár. 
Teljes italengedély 

Megjelenés estélyi öltözetben 
 

Helyet csak előzetes bejelentésre tudunk  
biztosítani.  

Kérjük jelezze igényeit szeptember 15-ig az alábbi  
telefonszámok egyikén: 

Vető Olga – 9754  8579     Atyimás Erzsébet – 9802 7637 
Kövesdy András– 9846 2675 

MEGHÍVÓ 
 

A Magyar Social Club Ltd. 
vezetősége 

szeretettel hívja és várja kedves 
honfitársait és ismerőseitket a  

 

disznótoros  

ebédjére 
2000. augusztus 6.-án, 

vasárnap déli 12.30.kor. 
 

A kitünő ebédről a klub igazgatói  
gondoskodnak. 

A hangulatos zenét a Nefelejcs Duó 
szolgáltatja. 

 
Az ebéd ára 20 dollár 

 
Ebéd előtt kóstoló és forralt bor. 

 
Az érdeklődésre, valamint a 

szervezésre való tekintettel kérjük  
asztalrendelését szíveskedjék július 

végéig eszközölni! 
 

Aztalrendelés: 
Házy Irén: 9887 4118, 9707 1378 

Szabó Edith: 9560 1270 

Gratulálunk Svak Andreának 
és Lacinak a két kislányuk, 
Emili és Gabriella születése 
alaklmából. Sok boldogságot 

kivánunk az egész családnak. 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

MISKEI  
RÓZSÁVAL 

1.  Hol születtél?  

Kalocsán 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1972, május 21-én 

3. Hol volt  az első munkahelyed? 

Az OTP-ben intéző     

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Miske 

5.  Ki a kedvenc színészed?  

Haumann Péter  

6. Melyik a kedvenc filmed? 

Indul a bakter ház 

7. Ki a kedvelt íród/költőd? 

Wass Albert és Ady Endre  

8. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Funtinelli boszorkány 

9. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Mátyás királlyal 

10.  Mi a kedvelt foglalkozásod/időtöltésed? 

Olvasás és zene hallgatás  

11. Mi a kedvenc ételed?  

Lecsó 

12. Van-e kedvenc sport amit játszol vagy 

nézel? 

Talajtorna 

13. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Akár mit ami kikapcsol 

14. Mit utálsz a legjobban? 

Képmutatást   

15. Van-e javaslatod vagy megjegyzésed a 

Központtal kapcsolatban. 

Nincs elég összetartás! 

 
 
 
 
 
 

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

Kisasszonynapi Bálon  
kérjük jelentkezzenek az  

Ifjúsági Szövetkezet igazgatójánál 
Vető Olgánál: 9754 8579 

Első táncpróba július 8-án,  
vasárnap, du. 5 órakor 

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

lesz elhelyezve. 

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. 

 

Boldog születés- 

napot kivánunk  

Vető Tibornak 

Gyors jobbulást kivánunk Koszó 
Rózsinak és reméljük hamarosan 

újra látjuk a Köpontban. 
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A 
 Melbournei Magyar 
Központ Igazgatósága 

1000 dollárt ajánlott fel az alábbi célra. 
Szeretnénk, ha más egyesületek, cégek, egyének 
is bekapcsolódnának és ezáltal legalább a követ-
kező tanév költségeit tudnánk biztosítani. 
 
Minden adományt nyugtázunk és egy kimutatást 
közlünk az összegyüjtött összegről. 
 
Az adományokat kérjük a következő címre: 
Hungarian Community Centre 
“Juhász Gyula Alapitvány” 
760 Boronia Road 
Wantirna 3152 
Tel: 03 9802 7637 Atyimás Erzsébet 
 

Köszönettel 
Atyimás Erzsébet 

 
Tisztelt Igazgatóság! 
 
 Ezúton szeretném segitségüket kérni a 
Melbourne-i Magyar Közösség Igazgatóságától 
abban az ügyben, hogy támogassák azokat az 
Erdélyi /Románia / és Felvidéki /Szlovákia/ mag-
yar származású főiskolai hallgatókat akik a sze-
gedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán nappali 
tagozaton folytatják tanulmányaikat. 
 Ezt a kérést Kovács Józsefné ezen hall-
gatók tanulmányi ügyeinek intézője kérem 
Önöktől, mint aki a minennapos találkozások 
során közelről ismerem körülményeiket úgy a 
magyaroszági mint a saját hazájukét. Az 
1999/2000. tanévtől sajnos a Közoktatási Min-
isztériumnak nem áll módjában támogatni őket 
ösztöndijjal, kizárólag önköltséges alapon foly-
tathatják tanulmányaikaikat. Többféle szakos 
hallgató 40,000-60,000 forintig terjedő összeget. 
Fizet félévente. Van akit a szülei egy kicsit 
támogatnak, de tankönyveket is kell vásárolniuk 
és a megélhetésről is saját maguknak kell gon-
doskodniuk mert kollégiumi ellátásban nem ré-
szesülhetnek.  
 Ezeket vállalva szabadidejükben munkát 
vállalnak diákirodák közvetitésével, söt éjszakai 
munkát is. A hétvégeket sem mindig kikapcso-
lodással vagy könyvtározással töltik, hanem a 
saját maguk gondoskodására forditják. 
 Ilyen nehézségek árán is vállalják a ma-
gyarországi tanulmányaikat, mert az ő területeik-
en sokszor nincs olyan szakos képzés, mint 
nálunk. A magyar nyelv ápolása részükről azért 
is fontos mert mindegyikük szépen beszéli a mag-
yar nyelvet és miután visszamennek országukba 
irodalmi szinten továbbadhatják tanári vég-
zettségüknél. 
 Vannak akik Angliából támogatnak, van-

nak akiket egyházi közösségek bizonyos összeggel 
ha nem is a teljessel, de még igy is vannak akik 
nem számíthatnak semmilyen támogatásra. 
Pályázatokat írnak, de ezek inkább szociális 
alapúak és nekik pénzben kell kifizetni a költsége-
ket. 
 Ezért gondoltam, hogy támogatásukat 
kérjem Önöktől a költségtéritési dij kifizetésében. 
 Segitségüket természetesen nem 
állandóságra gondoltam, mert ez az összeg igen 
magas 700,714 – forintra esik egy félévre amely 
5 hónapra vonatkozik. 
 Támogatásukat a főiskolán müködő 
Juhász Gyula Alapitvány részére lehetne küldeni 
és külön levélben kellene közölni, hogy a főis-
kolán tanuló magyar nemzetiségű külföldi hall-
gatók támogatására küldik. 
A pontos cím:  

Juhász Gyula Alapitvány 
6725. Szeged 
Boldogasszony sgt. 6. 

Számlaszám: 1199800602600620-01470200 
Szeged, 2000. június 15 
Fáradozásukat előre is köszönöm 

Kovács Józsefné, tanár 

MEGHÍVÓ 
2000. augusztus 15.-én szombat este 7.30-tól  

éjjle 1 óráig 

A Magyar Központ nagytermében 
A kellemes hangulathoz, a kitűnő zenét szolgáltatja a 

SZÉKELY ZENEKAR 
A konyhán vacsora, kávé, sütemény, a Klubteremben 

italok vásárolhatók. 
 

Jegyek rendelhetők az alábbi telefonszámok egyikén: 
Faith Ferenc: 9762 9135 

Rényes Endre: 9509 3383 
 

Minden Melbourne-i magyart szeretettel vár a  
rendezőség, a Magyar Központ vezetősége és a  

Regnum Marianum Egyházközség. 
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Úgy vélem akik soha nem csináltak rendezvényeket 
valamilyen formában, elsem tudják képzelni, hogy men-
nyi munka, telefonálás, levélírás, koordinálás, buzditás, 
sürgetés és nem utolsó sorban mennyi fejfájás jár egy 
sikeres ebéd, vacsora vagy bármilyen rendezvény előké-
szítésével. Nem is próbálom ezt ecsetelni mert ez oldala-
kat  venne igénybe. 
 
Ez mellett olyas valami ez, mintha próbálnánk valakinek 
megmagyarázni milyen is az éhség érzete, olyannak aki 
soha sem volt éhes, nem élte át ezt a érzést. (Van ilyen 
is?) 
 
Több hónapi készülődés után, szombat reggel az Erdélyi 
Szövetség kis gárdája lelkesen látott neki a nehéz fizikai 
munkának, hogy előkészítse a Magyar Központ Ifjúsági 
termét hagyományos évi ebédjére. 
 
Vasárnap, a sok hideg szeles és esős napok után 
gyönyörű szép, napos téli reggelre ébredtünk. A kon-
yhában már kora hajnaltól szorgalmaskodott Kocsis An-
na és kiscsapata. A Szövetség rendező gárdája is korán 
megjelent az utolsó simitások elvégzésére. 
 
Vendégeink tizenkét óra előtt kezdtek megérkezni, s 
nem tartott sokáig, hogy megteljen a szépen feldiszített 
terem. Pelle Lajos mint elnök üdvözölte a több mint 
kétszázötven vendéget, s megnyitó beszédében 
hangsúlyozta, hogy az Erdélyi Szövetség kötelességének 
és feladatának tartja a Trianon által elszakított területek 
vég-váraiban túlérésért harcolok csoportjait támogatását. 
Az Szövetség maga szerény módján próbál segíteni, 
hogy az ott élő magyarság megmaradjon nyelvében, 
hagyományaiban és kultúrájában magyarnak. Mint mon-
dotta a nemzetgondozás a cél és főleg az ifjúságra kell 
összepontosítani a figyelmet, hisz a jövő generáció sorsa 
az Ő kezükben lesz letéve, s az Ő feladatuk lesz a tulélés 
fáklyájának tovább vitele. 
 
Úgyszintén kiemelte azt is, hogy adományaink nem csak 
a szeretett Erdélybe nemmek, hanem például a Dé-
lvidékre-Szent László falu felépitéséhez, Kárpátalján az 
ungvári gimnázium támogatására, valamint a Felvidékre. 
 
Ezt követően az Elnök a Gyergyószentmiklósról itt 
tartozkodó lelkész, Nt. Biró Sándort kérte fel, hogy 
gyújtson meg, a szinpadon elhelyezett kopjafa alatt 
nemzeti-szalaggal feldiszített gyertyát erdélyi 
testvéreink nevében. Szorjon fényt ez a gyertya a megje-
lentek között, mondotta és hívja  fel figyelmüket a nehéz 
körülmények alatt ott élő magyar testvérekre. Majd 
megkérte a tiszteletes urat, hogy vigye haza magával ezt 
a szerény szimbolumot és gyújtsa meg ismét tem-
plomában, hogy emlékeztesse ott élő véreinket, hogy 
velük vagyunk, velük érzünk, hogy féltve aggodunk 
értük. 
 
A Székely-himnusz eléneklése után vendégünk 
elmondta az asztali áldást és mindenki jó étvággyal 
fogott neki az izletes ebéd elfogyasztásához. 
 

A szünetben Nt. Biró Sándor rövid beszédet mondott. 
Ez a szerény józan gondolkodásu falusi lelkész 
elmondta, hogy milyen örömmel jött közénk a “világ 
végére”, s hogy milyen nagy élmény számára az itteni 
magyarsággal találkozni, a barátság szálait szőni és a 
vendégszeretetet magához ölelni. Bezáróként az erdélyi 
ételről, emberekről, problémáikról beszélt. 
 
Ebéd után jött a várva várt tombola. Bizonyára a gaz-
dag és nagyszámu tárgyak keltették fel a nagy 
érdeklődést, de valahonnan megint előbújt a 
Szövetséget üldöző “manó”, mivel kiszaladtunk ez al-
kalommal a tombola jegyekből. Szetey Ági 
festőmüvésznő által ajándékozott gyönyörű olaj fest-
mény volt a főnyeremény. 
 
Ezt követett  egy gyors gyüjtés, amely 350 dollárt 
hozott össze a jószivű ajándékozoktól, melyet az Er-
délyi Szövetség  meg egy 100 dolláros alap adománn-
yal nyuitott a gyergyószentmiklosi ifjúság felka-
rolására. 
 
A vendég sereg jóval öt óra után kezdett haza indulni, 
vagy át sétálni a Social Clubban tartott irodalmi 
előadásra. Úgy láttuk, hogy mindenki jól érezte magát 
és szép számmal láttunk új arcokat a megszokott baráti 
arcok között. Jöttek minannyian Segíteni, hogy 
Segíthessünk. 
 
Majd jött a fárasztó munka, az asztalok, székek, edé-
nyek elrakása, a terem kitakarítása. Az amúgy is fáradt 
tagoknak ez már nagy erőfeszítést jelentett. 
 
Köszönet mindenkinek aki segített – sütemény vagy 
tombola tárgyak ajándékozásával, munka hozzá se-
gitéssel és számtalan uton-modon, hogy a rendezvény 
sikeres legyen. Nem is  próbálkozom a neveket fel-
sorolni mert félek, hogy valakit véletlen kihagynék, de 
Ők tudnifogják, hogy róluk van szó. 
 
Csaba királyfi nagyon köszönjük, hogy ismét 
győzelemre vezettél bennünket egy sikeres rendezvény 
útján. 
 
Ezen sorok krónikása este félkilencre ért haza, hulla 
fáradtan ugyan, de egy jól eső nagyszerű érzéssel. 

Pelle Lajos 

SEGÍTETTEK – HOGY SEGÍTHESSÜNK 

AZ ERDÉLYI SZÖVETSÉG EBÉDJE – JÚNIUS 25 
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THE HUNGARIAN  
LEVANT STEAM  

SHIP CO. 
 
Having its spiritual foundations 
in the exhortations of the two 
great reformers, Széchenyi and 
Kossuth, who called on Hun-
garians to find a new destiny 
on the high seas, and its materi-
al background in the widening 
trade pattern of the liberal-
capitalist age, the Hungarian 
Levant Steam Ship Company 
was formed in 23 August 1897 
at Budapest, with a capital 
share issue of 1,600,000 
Crowns and bonds to the value 
of 1,000,000 Crowns. The 
company was originally 
formed to ply ships between 
Constanza and the Levant ports 
and in 1898 it received a subsi-
dy on its operations from the 
Hungarian Government. 
 
In 1911 and  1912 new tempo-
rary agreements were signed by 
the Minister of Commerce and 
the company. These agree-
ments envisaged a considerable 
extension of the company’s 
operations, and provided a gov-
ernment subsidy of 125,000 
Crowns for each turn from Fiu-
me and specified Australian 
ports. 
 
The company’s ships were at 
stage by no means large, and 
the voyages appeared to have 
been of an exploratory charac-
ter. They were to be undertaken 
by ships of the company’s fleet 
which consisted of the follow-

ing eleven steam vessels: 
Attila 

 Captain G. Mikocs 
Auguszta Főhercegnő   

Captain G. Mikocs 
Erdély 

Captain P. Kehrer 
Gróf Tisza István 

Captain G. Thurzo 
József Ágost Főherceg 
Captain R. Udvardy 

Hieronimy 
Captain A. Pezely 

Kelet 
Captain F. Gellitich 

Kossuth 
G.S. Williams 

Orsova 
Captain R. Banes 

Turul 
Captain R. Kehrer 

 
The Hungarian Levant 
Steam Ship Co. through their 
agents, Birt & Co. Ltd., of 
Sydney, announced in March 
1912: 
Inauguration of regular ser-
vice to Mediterranean and 
Adriatic ports. Hungarian 
Levant Steamship Company 
Ltd. Direct to Colombo, Fiu-
me, Trieste and Venice (via 
Suez Canal). The Fast 
Steamer “Attila”, leaving 
Sydney March 19, 1912. To 
be followed by S.S. Turul, 
about middle April, and at 
regular intervals thereafter. 
Taking Wool and General 
Cargo at lowest current 
rates of freight … 
Similar arrangements were 
made in Melbourne and oth-
er Australian ports. The op-
eration of the line, which 

was mainly justified by 
Hungarian exports 
(especially those by Ganz 
and Co.) to Australia on the 
one hand and exports of 
Australian wool on the oth-
er, was a success. In 1914, at 
the expiration of the previ-
ous agreements, a new con-
tract was made between the 
Hungarian Government and 
the Shipping Company, 
which was intended to put 
the Hungarian Levant Steam 
Ship Company on a compet-
itive footing with other ship-
ping companies thus extend-
ing Hungarian commerce 
and exports as well as in-
creasing the income of the 
port of Fiume. 
 
The Agreement, incorpo-
rated in the Acts of the Hun-
garian Parliament, provided 
a detailed blueprint for ship-
ping development. 
 

Egon F. Kunz 
Blood and Gold 

F.W. Cheshire Publishing Pty. Ltd. 
1969 

folytatás a múlt hónapról 
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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   

The 1904 Olympic 
Games 

 

“A brawl broke out between 1st and 
2nd placegetters in the men’s 50 and 
100 yards freestlye race after the 
judges awarded first place to Ame-
rica’s J. Scott Leary when Hungary’s 
Zoltán Halmay was certain he’d won. 
In the absence of a replay mechanism, 
the judges ordered the race be re-
contested with Halmay winning the 
second time around.” 
 

The Age 
Friday, June 23, 2000 
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Július 1. szombat  „Cabaret” 
Július 2. vasárnap  de. 8.30 órakor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
Július 9. vasárnap   de. 8.30 órakor szentmise 
    Mozi  
    du. 5 órakor elsőbálozóknak táncpróba 
Július 16. vasárnap de. 8.30 órakor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    du. 5 órakor elsőbálozóknak táncpróba 
Július 22. szombat „Anna” Cserkész bál 
Július 23. vasárnap de. 8.30 órakor Katolikus szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    du. 5 órakor elsőbálozóknak táncpróba 
Július 29. szombat reggel 9 órakor munka nap 
Július 30. vasárnap de. 8.30 órakor Katolikus szentmise 

 
AUGUSZTUSI  ESEMÉNYEK 

Augusztus 6. vasárnap Disznótoros ebéd  
Augusztus 12. szombat Munka nap 
Augusztus 13. vasárnap Mozi 
Augusztus 19. szombat Szent István Bál 
Augusztus 27. vasárnap Szent István ünnepély 

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 július 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. 

JÚLIUSI NAPTÁR  


