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HÍRADÓ 

HUNGARIAN COMMUNITY CENTRE’S MONTHLY NEWSLETTER  

760 BORONIA ROAD, WANTIRNA 3152:  PH: 98016408 
www.hungariancentre .org .au  

Kedves olvasóink! A Híradó 
ingyenes, de adományokat 
köszönettel fogadunk. 
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Multikultúrális tánc-
bemutató 

3 
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Futbal klub összejövetele 4 

“Hol volt, hol nem volt” 4 

Erdélyi Szövetség hirei 5 

Levél Zsombitól 5 

Munka napok beszámolója 6 

VMET gyűlése 6 

Tartalom: 

15. évf. 2007 június 

Kedves támogatók! 
A Hiradó továbbra is megrendelhető, azonban a pósta költség 
fedezésére, egy évi előfizetés júniustól 10 dollár. 
 
A megrendelési iv a Hiradó utolsó oldalán található. 

 
A Szerekesztőbizottság 

JEGYEZZE BE NAPTÁRÁBA!!!! 
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A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2007-ban: 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

 
Június 17 
Július 15 

Augusztus 19 
Szeptember 16 

Október 21 
November 18 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 

2007-ben a KÖVETKEZŐ 
MUNKANAPOK 

a Központban 
 

Június 2 
Július 7 

Augusztus 4 
Szeptember 1 

Október 6 
November 3 
December 1 

 
reggel 8 órától 

Szeretettel várjuk Önt és kedves 
barátait!! 

 
Bővebb felvilágositás Vető Tibornál a 

9754 8579 telefonszámon 

  

A TRIANON  TÁRSASÁG 
viktóriai  tagozata 

 
 2007. június 9.-én szombaton du. 2.30 órakor  

koszorúzás és emléktábla felavatása  a 
Trianon  Emlékfánál. (a hősi Emlékmű közelében) 

 
 A Magyar Központ Ifjúsági Termében 

( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 )  

 
 A  SZĺNVONALAS  MŰSOR  KEZDETE  

d.u. 3-óra  
 

 EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA  
 

 Közremüködik : Zenemühely 
 

 Szünetben tea,  kávé,  házi sütemények 

 
 Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezőség 
Belépődíj:  5 dollár, gyermekeknek  ingyenes 

 
Érdeklődni lehet : Szegedi Mihály (03) 9801 2043 

 

 IGAZSÁGOT  MAGYARORSZÁGNAK !  

Köszönetnyilvánitás! 
  
Köszönetüket fejezik ki Sárkány Sándornak, Grünfelder 
Józsefnek és Tóth Józsefnek az önzetlen, bérmentes 
munkájukért, mellyel a Társadalmi Szövetkezet helyiségeit 
szebbé varázsolták. 
  
A Magyar Társadalmi Szövetkezet Igazgatói 
  
u.i. 

 
 A Magyar Társadalmi Szövetkezet naptára: 

  
Júniusi ebédjén zenét a Székely Zenekar szolgáltat. 

 
Júliusban Disznótoros Ebéddel várják vendégeiket 
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2006 volt az 1956-os forradalom ötvenedik 

évfordulójának az emlék éve, melyre nagy  
szomorúsággal tekintettünk vissza. 1956-ban 
történtek mindannyiunk szivében mély sebet 
ütöttek, melyet az évek nem halványitottak el. 
A szülőföldet elhagyni, még akkor is ha feltalá-
ljuk magunkat az új környezetben, egy nagy 
megrázkódtatás mely lelkünkben maradandó 
nyomot hagy. 
 
 Sokan ebben ez évben édes-keserűen gondo-
lunk vissza arra a pillanatra amikor  Ausztrália 
partjait először megpillantottuk. Mind-
annyiunkban más-más emlék, benyomás 
született, úgy mint a kőkorszakból talált 
köveken, állatok/növények lenyomatai, 
mindegyik más-más és egyedi. 
 
 Ötven év távlatából, az óhazából hozott 
tarisznyánk, sokszinű emlékekkel van meg-
telve. A melbournei Magyar Központban, ma-

50 Elindultam Szép Hazámból 50 
 A Dunától a Yarra-ig 

gyar otthonunkban, 2007 október 14.-én, 
vasárnap, Diszebéddel egybekötött em-
léknapot tartunk annak emlékére, hogy egy új 
hazába érkeztünk, gyökereinket nem feledve, 
becsületes munkánkkal, kitartásunkkal Ausztrá-
liának is értékes állampolgárai lettünk. 
 
És mint ahogy jellemző ránk, hogy “sirva vigad 
a Magyar” a fenti dátumon ez alkalommal is 
notázás és könnyek között megoszthatjuk 
tarisznyák sokszinű tartalmát és egyben jó al-
kalom olyanokkal is találkozni akiket az elmúlt 
évek során ritkán, vagy egyáltalán nem láttunk. 
 
 Kérjük jegyezzék fel a fenti dátumot és kisérjék 
figyelemmel hirdetéseinket, hogy ezen az em-
léknapon is sirva vigadjunk együtt. 
 
 Atyimás Erzsébet 

A MAGYAR KÖZPONT NÉPTÁNCCSOPORT RENDEZÉSÉBEN 

 MULTIKULTÚRÁLIS TÁNC BEMUTATÓ 

 
 2007. július 7.-én, szombat este 7 órai kezdettel 

a melbournei Magyar Központban 
 

 Fellép a tánccsoportunk, valamint a Tivoli Német tánckar, 
Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes 
és egy Latintánc bemutató is lesz. 

 
A jó hangulatot Justin Tamás és a Névtelen Banda biztositja 

 
Vacsora  -  Hüsitők  - Sütemények  

GAZDAG TOMBOLA! 
 

 Belépődij 18 dollár 
Nyugdijasoknak és diákoknak 12 dollár 

16 éven aluliaknak ingyenes belépő 
 
  

 Jegyek rendelhetők 
Pál Zsuzsa: 9873 1508/ 0414 988125 

Hegedűs József: 9878 8296/ 0418 335 327  
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MELBOURNE HUNGARIA SOCCER CLUB 
Szeretettel hivja minden volt játékosát, vezetőt, edzőt, klubtagot, minden volt 

szurkolót és focibarátot 
2007. június 16.-án, szombaton du. 5 órától éjfélig tartó 

EMLÉKEZZÜNK 
BESZÉLGESSÜNK 
Rendezvényre a Magyar Központban 

 
Osszuk meg régi szép emlékeinket barátainkkal. 

Jelen lesznek többek között Abonyi Attila, Bleskány István, Szabó József, Alistair 
Scott, Kontra Koppány, Náday Béla. 

Kérjük, mindenki hozzon magával valamilyen emléktárgyat. Az est folyamán 
lesznek előadások, filmbemutató, szerencsés belépőjegy szám, néptánc 

bemutató és tübb más meglepetés. 
Gazdag tombola—BYO 

Belépőjegy vacsorával felnőtteknek 30 dollár, 15 éven aluliaknak 15 dollár,  
5 éven aluli gyerekeknek dijmentes. 

 
Kérjük asztalát legkésőbb május 31-ig megrendelni és a belépődiját kifizetni. 
A csekket vagy pénzküldeményt MHSC 50, c/o Box 48, Noble Park VIC 3174 

cimre kérjük. 
 

További felvilágositás: 
Charles Varga: 9585 8595   Joe Hegedűs: 0418 335 327 
Alistair Scott: 9781 5619  Mike Legyel: 0411 590 764 

Joe Szalay: 9752 9889  Joe Kiss: 0425 817 616 

“Hol volt, hol nem volt……” 
 
 Harmadik, negyedik nemzedék a szinpadon. 
 
 Pirosbetűs ünnep, 2007 szeptember 16.-án, 
vasárnap délután tartandó,  “Hol volt, hol nem 
volt…” cimű gyermek előadás. 
 
A műsoron keresztűl, melyet Biszák Júlia álmodott 
meg és melyhez Risztics István zene 
összeállitásban, Papp Jutka diszlet tervezésben és 
az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet igazgatói az 
általános rendezésben nyújtanak segitséget, 
gyermek és felnőtt egyaránt, a Meseország zenés 
birodálmába látogathat el. Az előkészületek már 
megkezdődtek. Biszák Júlia az apróktól a 
serdülőkorban levő fiatalokat, a különböző 
szerepekre, nagy szakértelemmel késziti elő. 
 
 Szeretettel hivunk mindenkit e kivételes 
előadásra. Kérjük a kedves szülőket és 
nagyszülőket, hogy öltöztessék jelmezbe a 

gyerekeket (a mesebirodalomnak sok-sok szép 
jelmeze van). Adjanak lehetőséget a 
gyerekeknek, már otthon jelmezt öltve beleélni 
magukat, hogy meseországba mennek és 
miután elfoglalják helyüket a szinpad előtt, úgy 
mint az ausztrál gyerekműsorokon, ők is 
bekapcsolódjanak a szinpadon történő 
énekekbe, táncokba. 
 
 Remélve, hogy e leendő műsort széles körben 
elfogadják/várják, kérjük további hirdetéseinket 
kisérjék figyelemmel. 
 
 Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet Igazgatói 
nevében 
 
 Atyimás Erzsébet 
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Sziasztok! 

Megérkezett postán a dvd és a könyvecske. Köszönjük 

szépen! Nagyon szép és színvonalas műsort sikerült 

megszerveznetek. Köszönjük mindenkinek a könyvben 

lévő jókívánságokat, aláírásokat, képeket és verset. 

Megígérjük és bízunk benne, ha sikerül egyszer talpra 

állnunk, akkor el fogunk menni Ausztráliába. Ha a 

Melbourn-i magyarok közül bárki Magyarországon 

jár, akkor szívesen látjuk otthonunkban.  

Üdvözlettel: Bodzai család 

 

Küldünk fotót Zsombi jó pillanatai közül, mert most 

már sokkal több ilyen pillanat a van 

Az Erdélyi Szövetség  
HIREI  

 
 Olyan szép és sokszor elgondolkoztató, hogy 
ahány személy, megannyi más és más ember. 
Mást kedvelünk és szeretünk, legyen az 
szinház, zene, öltözködési stilus, szinek, tájak 
vagy ételek csak, hogy egy párat emlitsek a sok  
közül. 
 
Igy is van ez jól, mivel amennyiben mindenki 
egyforma lenne, egyfajtát szeretne, akkot 
mindenki töltött káposztát enne és Párizst 
csodálná.  A fincsi bécsiszelet senkinek sem 
kellene, a  Grand Canyont senki sem látogatná, 
mindannyian  sárga inget hordanánk és cugos 
cipőt !!! 
 
Azonban van sok egyforma  „szeretetünk”,   sok 
amiben egyet értünk a különbözőségek dacára. 
Ezek egyike  a hir hallás otthonról, a távolból, 
azoktól akit és arról amit szeretünk, amiért 
aggodunk és akit – vagy amit szivünkhöz közel 
állónak tekintünk és ott hordunk.  
Igy is szép és jó  a dolog. 
 
Az Erdélyi Szövetség igy van a kincses kertből 
érkező hirekkel.  
 
Az utobbi időben több levelet, hiradást kaptunk 
onnan.  A „keresztszülőségi „ program által 
támogatott diákok tudatták velünk, hogy 
közeledik a vizsgák ideje, tanulnak 
szorgalmasan, hogy jó eredményt tudjanak 
felmutatni, elkönyvelni. (Jelen pillanatban négy 
egyetemistát és három középiskolást 
sponzorálunk.) 
 
Hirt kaptunk az E .M. I.-től is, hogy a Wass 
Albert könyv akció, mely a Kárpát-medence 
magyar iskoláinak juttat el  könyv csomagokat 
nagyszerűen működik. Levelet kaptunk több 
iskola igazgatójától, melyben köszönetüket 
tolmácsolják az Erdélyi Szövetségnek és az itt 
élő magyarságnak a rájuk gondolásért, a 
törödésért. - Eddig negyven könyvcsomagra 
tudtunk pénzt továbbitani, köszönet az itt élő 
honfitársaink segitőkészségének !!! 
 
Mint azt már annyiszor mondtuk, a tény hogy 
20,ooo kilométerről is gondolnak rájuk, érdekli 
az ittélőket az elszakitott területek 
magyarságának  sorsa - talán még többet is 
jelent mint az adomány,  a támogatás maga. 
Hisz emlékszünk a december 5.-ei otthoni 
népszavazás sikertelenségére a magyar 
állampolgársággal kapcsolatosan, arra a keserű 
szájízre, amit ez hagyott az anyaországon kivűl 
élő magyarság körében. Ezért fontos a mi  oda 
adásunk és támogatásunk, ellensúlyozni a 
többrétegű otthoni közömbösséget, 

elfásultságot. 
Sok támogatást kaptunk Ausztrália  különböző 
részeiről a csikszeredai öt gyerkes Szabó-család 
házának kibővitésére, melyet Boros Károly 
főesperes és Pál Ödön - a plébánia egyház 
tanácsosa  intéz. Erre a célra  $ 850-et tudtunk 
továbbitani. 
 
Böjte Csaba árváinak is küldtünk pénzt, hisz Ő 
több mint hétszáz árvának, tizenkét otthonban ad 
hajlékot és ellátást. Nagy szükségük van minden 
fillére. 
 
Köszönjük mindenkinek a messzemenő felkarolását 
a különböző projektoknak, melyeket folytatni 
szándékozunk a jövőben is és amelyek segítő és 
áldozat kész adakozók nélkül megvalósíthatatlan 
lenne.  
 
Amennyiben valakinek szándékában van bár 
melyikhez hozzájárulni, teheti ezt a Hungarian 
Community Center; -  760 Boronia Road –
WANTIRNA – 3152 - címre küldött csekkel vagy 
Money Orderrel, mely az Australian Transylvani-
an Association névre van kiállitva. 
 
Várjuk a velünk érző honfitársaink leveleit és 
támogatásait munkánk folytatásához !!!  
Jelszavunk változatlanul :-Segits, hogy Se-
githessünk.   ------  Pelle Lajos  
 
NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK !!!! 
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A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa Világos István tb. Konzul 

vezetésével működik. 
Félfogadás 

Hétfő du. 1 és 5 között 
Szerda és csütörtök de. 10 és du 2 óra 

között. 
 

Cim: 123 St. Georges Road,  
North Fitzroy, Vic 3068 

  Telefon: (03) 9486 3397    
  Fax:(03) 9830 0952 

Munkanap—április 
 
 Amint tudjuk a házkörüli munka nem fogy el soha 
és ez így van a Központban is. Ez alkalommal a 
szokásos tisztogatás, kertészkedésen kívül 
többek közt, az elavult asztallábak lettek újakra 
kicserélve. Elkezdődött a néhai futbal klub öltöző 
kitakarítása, ami a tervek szerint át lesz alakítva, 
felfrissítve a fiatalok használatára. 
 
A finom ebédet Atyimás Erzsi főzte. 
 
A munkálatokat munkásgárda: 
Sülly Eta és Sándor, Zanáti Károly, Hegedűs  
József, Bakos János, Fogarassy Marika, Révész 
Attila, Juhász Eta és Géza, Pelle Lajos, Faith 
Ferenc, Vető Tibor, Atyimás Erzsi . 
 
 A márciusi munkásgárda : 
Barna Attila, Bakos János, Zanáti Károly, Sülly 
Eta és Sándor, Atyimás Erzsébet, Kovács Robert, 
Koppán Lajos, Sárkány Sándor, Zágon Lajos, 
dr.Harold Éva, Vető Tibor. 
 
Ebédet Vető Olga készitette. 
 
Ha bárki megkérdezné, hogy ezeknek a szemé-
lyeknek mi a fizetése? A jólvégzett munka ered-
ménye és az együttlét öröme. 
 
Viszont látásra a következõ munkanapon, júniusi 
3.-án. 
 

Vető Olga 

Tisztelt olvasók! 
Nincs önök közt bronzkori tárgyakat 
gyűjtő egyén? Szeretném a 
kontaktust felvenni vele. 
 
Tisztelettel 
Madár Miklós 
miklosmadar@feemail.hu 

KERESTETIK 
 
 Tisztelt Uram/Hölgyem! 
 
 Segitségüket kérném a következő ügyben. 
Rokonaimat keresem, akik Melbourne-ben élnek. 
Sajnos elvesztettem az új cimüket, 
telefonszámukat, stb. Az illetők a Czuczor Lajos 
és Czuczor Andrea (házassági neve Florey vagy 
Flory) 
Czuczor Lajos a nagybátyám, Andrea az 
unokatestvérem. 
Ha véletlenűl ismerik őket, adják meg adataimat 
nekik, hogy ők keressenek. Elakarom kerülni a 
gyanút, hogy én kérek adatokat. 
 
 Köszönöm. 
 Adataim: Mátraházi Zoltán 
  9 Tallowood Way 
  Sunnybrook Hills 
  Qld, 4109 
  Tel: 07 3272 8124  
  Mob: 04 0116 8936 
  Email: 
zmatrahazi@optusnet.com.au 
 
 Tisztelettel, 
 
 Mátraházi 

VICTÓRIAI MAGYAR EGYEZTETŐ TANÁCS 
 

 Tárgysorozat 
 

 A VMET következő gyűlése szerda, június 13, este 
7,30-kor a Melbourne-i Magyar Központ Szent István 

templom alatti társalgóban lesz 
 
1.Kimentések 
2.Az április 14.-i gyűlés jegyzőkönyvének elfogadása 
3.Múlt jegyzőkönyvből eredő ügyek 
4.Ifjúsági nap szervezésének beszámolója – Barna 

Szilárd 
5.Más emlitett programok 
6.Csoportok/szervezetek rövid beszámolója 
7.Ünnepélyek koordinálása 
8.További tervek 
9.Következő gyűlés dátum és helyszin 

mailto:miklosmadar@feemail.hu
mailto:zmatrahazi@optusnet.com.au
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Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség  
 
Elnök: Pelle Lajos  
tel:   9846 3670:  
email: loupelle@alphalink.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 
órai kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
- Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Szilágy 
Piroska. tel: 9752 1481 vagy  0438 454 704  
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens 
Club Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 
 
 
 
Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      

tel:   9870 8768:  
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Hegedűs József   
tel:   9878 8296  
email: crosscom@iprimus.com.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: ttoth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hólnap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
Victoria-i Magyar Emberjogi Alap 
(VMEA) 
elnök:  Fliszár Petronella   
tel:   9758 4620 
 
Gyűlések: Minden hónap második 
keddjén este 7.30-kor az iskolai termek 
egyikében. 

A Magyar Központban működő csoportok 
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SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, VAGY 

CSAK KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi porcelántHollóházi porcelántHollóházi porcelánt         
Nagy választékban megrendelhető színes 

katalógusból 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
állatfigurák már 26 dollártól 

 Megtekinthető az Ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Éredeklődni: 

Vető Olgánál: 9754 8579  

TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    

KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Magyar Központ termei a különböző 

csoportok rendelkezésére állnak. A felelős 

igazgatók kérik az igénylőket, hogy az 

eljárásszabályokat vegyék figyelembe a 

terem használat előtt és alatt. 

Ha egy csoport szeretne egy termet használni, 

tudassa a felelős igazgatóval mielőtt használja. 

A felelős igazgatók: 

Szent István templom alatti társalgó:  

Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

 Magyar Ház 

Vető Tibor—9754 8579 

Social Klub terme 

Szabó Edit – 9560 1270 

A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, 

miután az igazgatók továbbitották az igényeket. 

Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatók 

Olcsó hivás világszerte 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TELEFON 
KÁRTYÁVAL 

 Pl. Magyarország 8 ¢-ért percenként  24 
órában, kapcsolási dij nélkül hivható 

 Bővebb felvilágositásért és a  
különböző országok dijszabásáért hivja 

 Erikát - 9803 0531 vagy 
Marika-9762 2875  

KATALIN ENISZ 

 

Bi-lingual Counselling Services 
(angol/magyar) 

Services Offered: 

 Adjustment problems 

 Personal and relationship issues 

 Women’s issues 

 Stress management 

 Depression and grief 

 Anger management 

 Anxiety problems 

 Assertiveness training 

 Midlife crisis 

 Sexual difficulties 

 Relaxation treatment 

 Addiction treatment (alcohol, drug, 

eating disorder) 
 

All Enquiries: 03 9534 1701 

 

FELHÍVÁS 

Az Árpád Otthon vezetősége azzal a 

kéréssel fordul Melbourne magyar 

közösségéhez, hogy jelentkezzenek 

önkéntes segítőnek idős lakóink 

mindennapi tevékenységének  

könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 

További felvilágosításért hívják 

Krisztinát a 9801 0855 telefonszámon: 

email: kriszti@arpadhostel.com.au 
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június 2. szombat Takaritó nap 
     
június 3. vasárnap 11-kor Ökumenikus Istentisztelet 
    Regnum Szövetkezet ebédje 
 
június 9. szombat Trianoni megemlékezés    
     
június 10. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
                                       
június 17. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
    Klub Ebéd - zenét a Székely Zenekar szolgáltat 
 
június 24. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 

 

 
Júliusi naptár 

 
július 7. vasárnap  Magyar Központ néptáncegyüttes bálja 
július 21. szombat  Anna bál 
július 15. vasárnap  Klub Disznotótos ebéd 
      
    

RENDELÉSI ÍV 

Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $10.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $10-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

 

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

fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  
79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 

Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva. 

JÚNIUSI NAPTÁR 


