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Meghivó 
A Regnum Szövetkezet vezetősége 
szeretettel hivja és várja honfitársait 
2005. szeptember 182005. szeptember 18--án vasárnapán vasárnap 

déli 1 órakor Magyar Központ 
nagytermében rendzett 
 

 
 
 
 
 

11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
 

◙ Izletes ebéd 
 ◙ Házi sütemény 
  ◙ Gazdag tombola 

Ital a helyszinen kapható 
Jegyek ára: 20 dollár, 

Kedvezményes: 18 dollár, családi 50 
dollár (két felnőtt, gyermekek) 

megrendelhetők az alábbi 
telefonszámokon:  

Fogarassy Marika: 9833 3235 
Pál Zsuzsa: 9873 1508 

 
 

 MEGHIVÓ  
A melbournei Magyar Cserkészek  

szeretettel   meghivnak mindenkit  a  
2005.  szeptember  10-én  szombaton  

délután  2 órai kezdettel tartandó   

APÁKNAPI   
ÜNNEPSÉGRE 

Szeretettel   várunk  mindenkit,  
minden kedves  édesapát,  

nagyapát  és   dédnagyapát  
 

Az   ünnepség a  Magyar Központ 
Ifjúsági termében  lesz    

 
*Izletes  ebéd , sütemény, kávé és ital  

kapható kedvezményes áron  
 

Bővebb felvilágositás: Tóth Zsuzsánál: 
9459 7757  

 
54 sz. Hunor és Magyar 

Cserkészcsapat  és  63 sz. Tormay 
Cecil Leánycserkészcsapat 

Fenntartó Testülete  

 

 
  

 
Magyar Központ honlapja készülőben! 
 
Cim: www.hungariancentre.org.au 
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► 

Magyar Központ kapuja!Magyar Központ kapuja!Magyar Központ kapuja!   
 
A Magyar Központ vezetősége örömmel közli, 
hogy új bejáratikapu épitésének terve 
megkezdődőtt. Simon Endre és Kiss Aranka 
vállalták az anyagi megteremtését. Ehhez a 
pénzgyűjtéshez a vezetőség 5000 dollárt 
ajánlott fel. A kapu épitése nem kis összeget 
igényel. Ahhoz, hogy a kapu megvalósuljon a 
vállalkozó két személynek 2006. március végére 
40,000 dollár kezdőpénzt kell gyűjtenie. Abban a 
helyzetben, ha a kezdőösszeg nem jön össze, a 
Központ vezetősége a befizetett összeget 
visszatériti. Természetesen a tervek kivitelezése, 
valamint a hatóságokkal való tárgyalás, 
engedélykérés a Központ vezetőségének lesz 
feladata.  
 
Kérjük szives támogatásukat, hogy e terv valóra 
váljon és hamarosan egy szép kapu diszitse a 
Központ bejáratát, a melbournei magyarok 
otthonában. 
 
Bővebb felvilágositásért hivja Simon Endrét: 
93251809 vagy Kiss Arankát: 9706 2616 

Mottó: Csak azt lehet becsülni és szeretni, 

            amiről tudunk. 

 
 ISMETETTERJESZTŐ KIÁLLÍTÁS 

angol és magyar nyelven 
 a melbourne-i Magyar Konzulátus 

tanácstermében 
 

 A HONFOGLALÓ VEZÉREK 
 JÓZSA JUDIT keramikus művész 

  

 MAGYAR NOBEL-DÍJASOK, 
TUDÓSOK ÉS ALKOTÓK 
 A Magyar Tudóslexikon anyagából 

  
  

 Cím: 121-123 St Georges Road, North Fitzroy 
 

 Nyitvatartás: 2005. szeptember 20-ig 
vasárnaponként 12 – 16 óráig 

„Magyarnak lenni, tudod mit jelent? 
...Féltőn leborulni minden magyar rögre, 
S hozzátapadni örökkön – örökre!” 
(Sajó Sándor: Magyarnak lenni) 

 
  A Melbourne-i Magyar Központ Szent 
István napi ünnepségének mottójául, s első 
verséül választotta a műsorszerkesztési- és 
szervezési tehetséggel is megáldott Bagin 
Lívia Sajó Sándor versét. 
  
Ennek a kérdésnek a feltevése mindig, 
minden időben fontos az emigrációban élő 
közösségek számára, ahol folyamatosan 
gondoskodnunk kell a magyarságtudatunk 
megtartásáról és továbbadásáról a fiatalabb 
nemzedéknek. 
  
Az ünnepi műsor további műsorszámai, 
valamint a nemzedékek együtt szereplése 
mutatta, hogy Bagin Lívia ezt a feladatot is  
magáénak tudja. Ahogy István király 
igyekezett a magyar államiságot 
megteremteni és megtartani, hasonlóképpen 
kell az emigrációban élőknek utat mutatni, 
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TÁRSALGÓ 
  

Szeptember 4.-én du. 1/2 3-kor 
találkozunk a Szt.Istvántemplom alatti 

teremben. 
 

Vendégünk lesz Zahorán Gabriella az 
SBS rádió magyarnyelvű adásának 

melbournei műsorszerkesztő-vezetője. 
Érdekes beszélgetésekre nyilik 

lehetőségünk. Gabitól megtudhatjuk, hogy 
hogyan készül a műsor, hogyan működik 
egy stúdió, Ő pedig megismerkedhet a mi 

csoportunkkal. 
 

Szeretettel várunk mindenkit erre a 
nagyon kellemesnek igérkező délutánra. 
                         Jekler Irén /9889-8370/ 

hogy „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!” 
  
A műsor összekötő szövegei, a versek, prózák, a 
kórus éneklése, az ének és zeneszámok mind 
erről a felelősségtudatról szóltak, s egyben 
történelmi visszatekintést is adtak az István királyt 
megelőző korról, valamint István király 
uralkodásának idejéről. 
  
A szereplők mindegyike, kicsi és nagy, idősebb és 
fiatalabb, sőt a legfiatalabb is csodálatosan állt 
helyt. Mély átérzéssel mondták szövegeiket, 
énekelték dalaikat. A színpad szinte kicsinek 
bizonyult a szereplők sokaságához képest. 
  
A Melbourne-i Magyar Baptista Énekkar ifj. 
Balla Ferenc vezetésével énekelt. Tagjai: Balla 
Erika, id. Balla Ferenc, Balla Julianna, Kovács 
Eszter, Kovács Imre, Kulcsár Mária, Mátyássi 
Stephanie, Novák Rózsika, Szlovák Ági, 
Szlovák Tibor, Szűcs Erzsébet, Szűcs Jenő, 
Swarcz Klára és Tóth Lea. 
  
A műsor szöveges részében közreműködtek: 
Ámon Ildikó, Bakos János, Bakos Krisztina, 
Bronson Zoltán, Bujdosó Réka, Csatári Lajos, 
ifj. Csernátonyi László, Harris Ádám, Harris 
Mónika, Juhász Géza, Kovássy Éva, ifj. 
Kőhegyi László, Maróti Eszterke, Nagy Zoltán, 
Papp Etelka, Papp Ferenc, Orbán Attila, Orbán 
Enikő, Orbán István és Ugrai Zsolt. 
  
A Zeneműhely szolgáltatta zenét és az ének 
betéteket: Ifj. Csernátony László, Hegedűs 
Crystal, Hegedűs József, Hilóczki Lajos, Papp 
Ferenc és Szász Melinda. 
  
A Magyar Központ Középső Tánccsoportja, 
nyújtotta a szemet gyönyörködtető táncbetétet 
tudásuk legjavát mutatva be. 
  
Az egész nagyszerű ünnepi műsor, melyen 
Magyaország nagykövete Fodor Lajos is részt 
vett, bizonyította a szereplőknek és a 
közönségnek, hogy „Magyarnak lenni nagy szent 
akarat”. 

Kurtz Mária 
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A Melbourne-i Magyar Központ  
1997-2003 könyv megjelent. 

Ára: 15 dollár 
Megrendelhető  

Kövesdy Andrásnál: 9846 2675  

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2005-ben: 

 
Szeptember 25 

Október 30 
November 27 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 
Szabó Edit: 9560 1270 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 
2005. január 3.-tól megkezdte 

működését. 
 

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 

Sakk hirek ! 
 
 Az újra aktiv Budapest Sakk Egyesület,  
szeretettel várja a sakk-barátokat a 
Magyar Központban, péntek esténként  
6 óra 30 –kor kezdődő összejöveteleire. 
(Helyszin : a Könyvtár ill. a Magyar Iskola 
melletti terem.)  
 A találkozók időpontja tehát 
megváltozik. Visszatérünk a régen bevált 
időponthoz, a péntek esti találkozókhoz, a 
vasárnapiak helyett .  
 A szervezők tisztelettel és 
szeretettel hivják a sakkozást kedvelőket, 
kicsiket –nagyokat, kezdőket és haladókat 
egyaránt a versenyzési lehetőséget, 
szinvonalas szórakozást kináló 
együttletekre.     
 Érdeklödő telefonhivásaikat 
tisztelettel várják : 
  Ficker Antal     9874 6501 és 

Simon Endre:  9325 1809  

AZ ERDÉLYI SZÖVETSÉG EBÉDJE  - 
MEGHÍVÓ 

 
Az Erdélyi Szövetség október 9-én 12.30-
órai kezdettel, a Magyar Központ Ifjusági 

termében fogja megtartani a mindig 
népszerű  

ERDÉLYI EBÉDJÉT 
Garantáljuk a nagyszerű ebédet, melyet 

Erdősi Rózika a Korona étterem volt  
tulajdonosa és az erdélyi töltött káposzt-

ájáról híres Szabó Edith (a két profi) 
fognak elkészíteni.  

  
Talákozzon barátaival, ismerőseivel a  

mindig jóhangulatú ebédünkön! 
  

Kérjük már most jegyezzék támogatóink be 
naptárjukba a fenti napot. 

  
Szeretettel várjuk Melbourne, Geelong és 
más rejtéjes helyek magyarságát rendez-

vényünkön. 
pelle lajos – elnök. 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK 

KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi Hollóházi Hollóházi 
porcelántporcelántporcelánt         
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 

K É R É S !!! 

  

Szövetségünk nagy örömmel vette 
tudomásúl, hogy az itt élő magyarság 
nagyszerű  támogatásával  felkarolta és 
magáévá tette a tervezett rekecsini 
csángó-magyar  iskola épitésének az 
elgondolását, melyet a közismert és 
szeretett  Böjte Csaba -Ferences rendi 
szerzetes inditott el. 
 
 Ezen a szorvány területen nem létezik 
magyar iskola és házaknál, kis 
termekben folyik a fiatalok 
magyarnyelvű tanitása. 
A nagy hiány pótlására van tervbe véve 
az iskola megépitése, melynek 
alapkövét Pünkösdkor tették le. 

Az elgondolásról és tervekröl a Magyar 
Élet hasábjain már több alkalommal és 
bövebben beszámoltunk, de 
érdeklődőknek szivesen szolgál további 
részleteket Szövetségünk. Minden 
adományt, szivesen veszünk, 
továbbitunk és  nyugtázunk, legyen az 
kicsi vagy nagy, hisz sok kicsi sokra 
megy. Eddig az iskola megvaló-
sitásának céljára összejött adományok, 
beleszámitva a  6oo dollárt, melyet 
Adelaide magyarsága külön továbbitott 
Böjte Csaba testvérnek 11,818 dollár. 
Ezt az utobbi pár héten bejött 3,000 
dollár kivételével már továbbitottuk 
Erdélybe. Az akciót szándékunkban van 
folytatni az év végéig és reméljük, 
hogy sikerül összegyüjtenünk a 15 000 
dollárt, hogy egy osztály felett ott 
legyen egy kis ausztrál zászló a 
kisérő sorokkal, hogy az az 
ausztráliai magyarság 
adományaiból lett megvalósitva.  
Nem elérhetetlen cél, ha összefogunk 
és mindenki hozzásegit ennek a 
nagyszerű  célnak az eléréséhez, hisz 
mint fentebb emlitettem, SOK KICSI 
SOKRA MEGY !!! Ez mellett szerintem 
az erkölcsi támogatás, hogy vannak 
magyarok, akik közel 20,000 kilométer 
távolságból, a távoli Ausztráliából is 
gondolnak rájuk és törödnek 
magyarnak való megmaradásukkal, 
abban, hogy gyermekeik magyar 
nyelven tanulhatnak egy magyar 
iskolában,melyre jelen pillanatban 
nincsen meg a lehetőségük, az felér 
még külön egy millió dollárral. 

Segits, hogy segithessünk.                   

Adományokat a Magyar Központ 
gondnokánál lehet hagyni vagy postán 
760 Boronia Rd. Wantirna, 3152 cimre 
eljuttatni. Kérjük a csekket a Australian 
Hungarians from Transylvania  névre 
kiállitani.  

Előlegezett 
köszönettel......................Pelle Lajos,  
elnök. 

 
  

Gratulálunk Szász Melindának és Toldi 
Biancának, az ez évi Táncdalfesztivál 

nyerteseinek. 
 

Bővebb beszámoló a Hiradó következő 
számában. 
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► 

Cserkészbál  2005  

Az   idei   cserkészbálunk   
ismét  különleges  volt 

 
Nagyon örültünk hogy ez évben   
elsőbálozóink is voltak, ami mint mindig 
egy  egyedeülálló értéket adott az egész  
estének és  bálunknak. 
   
Az előkészületek részletesen  
megtörténtek már hónapokkal a bál 
elött, úgy az elsöbálozók mint a 
cserkészek részéről.  
  
A cserkészülőknek akik valahányan 
maguk is valamikor cserkészek voltak   
vagy még most is cserkészkednek,   
szinte mondható rutinszerűen ment  a 
munka, már mindenki tudta kérdés 
nélkül mi a feladata. Az érézés ilyen 
csapattal dolgozni nagyszerű. 
  
Öröm volt nézni a vendégek érkezését, 
később a telt termet, a hangulat 
kialakulását percről percre, amit  máshol 
nem lehet  érezni, csak a cserkészbálon. 
  
A  finom vacsorát mindenki dicsérte, 
sokan azt mondták hogy alig tudták 
elfogyasztani. Hát igen, mi cserkészek  
úgy tálaltuk  az adagokat mintha  „nagy” 
munkára kellene menni, szokásainkhoz  
hiven. A finom magyar, házi készitésű  
sütemények pedig még otthoniassabbá 
teremtették a  hangulatot. 
  
A bevezető beszédeket  Bakos Erika és 
Kőhegyi Laci mondták, ezután 
elhangzott a Himnusz, és felcsendült az 
Ave Maria, a terem elsötétedett, majd  
meggyulladtak a reflektorlámpák és  
megjelent az első pár az ünnepi 
ruhában, lassú, szinkronikus, koordinált  
mozdulatokkal lépkedve, mint valami 
filmsztárok, majd következett a  
második, harmadik, negyedik, ötödik 
pár... 
  
A 31 csatorna TV kamerái figyelmesen 
megörökitettek minden mozdulatot, a 
közönség pedig kihasznált minden 
pillanatot hogy egy fényképet 
csinálhasson a fiatal kedvenc párról, akik  
keringőjét vastapssal jutalmazták. 
  

Liptai Zsuzsa és Kovássy István 

Bartha Rebeka, Kovássy Imre, Liptai Zsuzsi, Kovássy István,  
Bródy Kati, Máte Tamás, Tamás Breanna 

Cserkész legények  
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Majd a gyönyörű bálanya, Bartha 
Annamária, kisérőjével Pálos István  
bával megnyitották a bálat. 
  
Gratulákunk elsöbálozóinknak, akik a 
következö sorrendben jöttek be: 
 
Liptai Zsuzsanna kisérte Kovássy 
István 
Bródy Kati kisérte Máté Tamás 
Szőlősi Zsuzsa kisérte Papp Ferenc 
Tamás Breanna kisérte Miskei Tamás 
Bartha Rebeka kisérte Kovássy Imre 
    

Az est közepe felé, meglepetésként az 
elsőbálozók mégegyszer visszatértek 
egy tangóval, amiért ismét nagy  tapsot 
kaptak. 
  
A bál jó hangulatát szokás szerint az Új 
Hullám zenekar biztositotta. 
  
A tombola mint mindig is rendkivül 
gazdag volt. A kihúzott számok  
nyerteseit ovációval fogadta az 
asztalaiknál ülő barátikör, a nyertesek  
pedig örömmel vitték haza az értékes 
ajándékokat.  
  
Pontosan 1 órakor megalakult a 
szeretetkör és ezzel bezárult a bál. 
  
Örülünk annak, hogy hagyományainkhoz 
hiven, a hit, és a szeretet nevében 
vendégeinknek egy  kellemes estét,  
elsőbálozóinknak egy életre szóló 
felejthetetlen emléket tudtunk nyújtani. 
 

 Jó munkát , 
Kovács Róbert  

FT Elnöke 
 
  
  

FELKÉRÉS 
 
Lakatos Krisztina, a Magyar Értelmi Fogya-
tékosok Sportszövetsége (MÉS) nevében, az alá-
bbi ügyben kért segítséget a nagykövetségtõl. 
 
Az Értelmi Fogyatékosok Nemzetközi Sport-
szövetsége (INAS-FID) 2005. szeptember 25-e és 
október elseje között világbajnokságot rendez 
Canberrában. A magyar szövetség 8 sportolót és 3 
kísérõt szeretett volna kiküldeni, de eddig - 
elégséges anyagi források hiányában - csak 4 fõ 
részvétele biztosított. 
 
Lakatos Krisztina olyan magyar szervezetekkel, 
közösségekkel szeretne kapcsolatba lépni, amelyek 
segítséget tudnának nyújtani a magyar 
szövetségnek. 
 
Ha valaki ebben az ügyben segítséget tud nyújtani, 
akkor kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot Lakatos 
Krisztinával. 
 
Lakatos Krisztina elérhetõsége: 
Hungarian Sports Federation for Persons with ID 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Telefon: 36-1-460-6975, Fax: 36-1-460-6976 
e-mail: mes@fonesz.hu 
 
Szíves segítségedet elõre is köszönöm! 
Üdvözlettel: 
Bozsik Béla 
ideiglenes ügyvivõ 

Dear Friends and Colleagues, 
 
 I am happy to announce that the nominations for 
Victoria's Awards for Excellence in Multicultural Affairs are now 
open. 
 Please examine the nomination form and put for-
ward your nomination. 
 We have added a new category this year that recog-
nises the work and achievements of local government, so if 
you consider your local government of being worthy of special 
mention or commendation, please put their nomination for-
ward. 
 For the nomination form and guidelines and you can 
view them on the VMC website.  For further information you 
can call 9208 3184. 
 I look forward to your communities response to this 
important initiative in 2005. 

 Yours sincerely 
George Lekakis 

Chairperson, 
Victorian Multicultural Commission 

mailto:mes@fonesz.hu


HÍRADÓ, 2005  szeptember 
 8 

Nyújtsunk magyar élményeket 
gyermekeinknek. 

 

MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, 
magyar énekek és mesék  

0-5 éves gyermekek számára 
minden szerdán de. 10-től 12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és hozzátok 
el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 
Erika: 9700 2446 

 

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 Bozsán Ildikót 
a 9801 8071 telefonszámon. 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 

 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

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 

BALASSI BÁLINT INSTITUTE 
 Hungarian Studies / Research 
 Teaching of Hungarian as a foreign language 
 Teaching and mediation of Hungarian studies 
 Scientific and cultural lectures 
 Cultural events and programs 
 Issues of Hungarian studies 

www.bbi.hu 

Olcsó hivás világszerte 
 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TE-
LEFON KÁRTYÁVAL 

 

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

 
 Bővebb felvilágositásért és a  

különböző országok dijszabásáért hivja 
 

 Jutkát: 9840 6551 

 

 

 

Nyitva: Szerdától—vasárnapig 
Nagyszerű ízek, olcsó árak! 
Élő zene minden szombaton 
 

 

760 Boronia Road Wantirna 
Licensed or BYO Wine 

PH: 9800 4544 
www.korona.com.au 

KORONA 
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szeptember 4. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 
    du 2.30-kor Irodalom és Zenebarátok Körének   
    összejövetele 
  
szeptember 10. szombat Apáknapi ebéd—Cserkészek rendezésében 
szeptember 11. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise. 
         
szeptember 18. vasárnap de. 11.0 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
    Regnum Szövetkezet ebédje 
      
   
szeptember 25. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    Klub Nap   
          

 
OKTÓBERI NAPTÁR  

  
október  1. szombat  Gyöngyösbkréta Népitáncegyüttes rendezvénye  
október 9. vasárnap  Erdélyi Szövetség ebédje 
október 23. vasárnap  Októberi megemlékezés  
október 29. szombat  Magyar Központ Népitáncegyüttes rendezvénye 
október 30. vasárnap  Klub Nap 
     
 
 
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $8-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE 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@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

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

Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 
Szerkesztőbizottsághoz. 

SZEPTEMBERI NAPTÁR 


