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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2012-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

Június 24 

Július 22 

Augusztus 26 

Szeptember 23 

Október 28 

November 25 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Ebéd csak előzetes bejelentésre: 

Szabó Edit: 9560 1270 

Kedves „Hiradó” előfizetők 
vagy akik előfizetők szeretnének lenni, kérjük a csekket HUNGARIAN COMMUNITY COOPERATIVE 
ASSOCIATION Ltd-re kiállitani és a Központba, 760 Boronia Road, Wantirna 3152-cimre, az előfizető 
cédulával együtt, elküldeni. Ha készpénzzel szeretne fizetni, kérjük a pénzt az előfiztő cédulával együtt a 
fenti cimen, a gondnokéknál, Finta házaspárnál hagyni. A nevet és cimet olvasható nagybetükkel kérjük 
kitölteni.  
A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  
Szerkesztőség 

Könyvtári órák minden pénteken du. 1-3-ig és minden második kedden, a 

Knox-i Idős Magyarok összejövetelén de.10-du.3-ig. 
Szeretnénk a könyvtárat más napokon is nyitvatartani, ha lenne önkéntes vállalkozó. Kérjük 
jelentkezzen : Szeverényi Lászlónál (03) 9879 8203, vagy Szegedi Erikánál (03) 9801 2043  

63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 54 sz Hunor és Magyar Cscs 2012-es  

Munkaterve – június 

 Június 2:   Összejövetel  cserkészcsaládi est   Június 3 :  Hősök napja Koszorúzás  
Június 16:  Összejövetel      Június 30:  Összejövetel, Raj kirándulás 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
MUNKANAPOK a Központban 2012–
ben a hónap első szombatján reggel 

8 órától 
 

Június 2 
Július 7 

Augusztus 4 
Szeptember 1 

Október 6 
November 3 
December 1 

 

Május 5.-én az alábbiszemélyek vettek részt a Munka-
napon: Tóth János, Fogarassy Ferenc, Koppán Lajos, 
Szabó Gyuri, Bakos János, Szabó Gyuszi, Zanáti Karcsi, 
Vető Tibor és Olga 

Az esős idő beálltával sajnos az egérállomány nagyon 
elszaporodott és háborút indítottunk ellenük egy halom 
egérméreg elhejezését alkalmazva. Az általános ker-
tészkedésen kívűl az Ifjusági épület konyhájába zuhany 
csapok lettek felszerelve, a templom és Ifj. épület közö-
tti vaskorlátok újrafestésére is sor került. 

Ebédet Vető Olga készítette, a finom süteményt Szabó 
Edit 

 Köszönet az önkéntesek áldozatos munkájáért. A követ-
kező Munkanap június 2-án szombaton lesz, ez alkalom-
mal is minden segítséget örömmel fogadunk.  
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A TRIANON  TÁRSASÁG 

Viktóriai  Tagozata 

 

2012. június 3-án vasárnap du. 2-kor 
koszorúzást  és Trianon emléktábla 

 avatást tart a hősi Emlékműnél, 
 

Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény. 
 

A  SZĺNVONALAS  MŰSOR  KEZDETE d.u. 3-óra 
 

A Magyar Központ Ifjúsági Termében 
760 Boronia Road, Wantirna, 3152 

 

EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA 
92 éve történt Magyarország tragikus 

szétdarabolása. 
 

Nemzeti dalainkat előadja: Zeneműhely együttes 
 

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

Érdeklődni lehet : Szegedi Mihály (03) 9801 2043 
 

IGAZSÁGOT  
MAGYARORSZÁGNAK ! 

Az Ifjúsági épületben kezdettől fogva 
raktárhiányban szenvedtünk. Már ugyan 
a konyhafelujítás alkalmával valamelyest 
segítettünk a problémán, de időmúltával 
rájövünk a hiányosságokra, ami a bár 
körül mutatkozott. A poharak elhejezése 
okozott gondot, mindenhol poharat 
találtunk és mindég ott, ahol 
útbanvolt.  Egy alkalommal elmondtuk 
Szabó Gézának dilémánkat, hogy a bárba 
szeretnénk egy faliszekrényt, a poharak 
elhejezésére. Géza el is készítette 
számunkra díjtalanul, még a felhasznált 
anyagot is ajándékba adta, ami a 
multhéten a falra is került. 

Ezúton az Ifjusági Szövetkezet Igazgatói 
szeretnék hálás köszönetüket 
kifejezni  Gézának  

Vető Olga  
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► 

Köztárságielnök választas Otthon 

 

Mint a Viktória-i Magyar Tanács elnöke az a kimagasló 
megtiszteltetés ért, hogy meghívást kaptam az 
elnökválasztásra.  

Az Országházba való belépés gondolom nem csak 
engem  nyűgöz le, hanem akárki mást is, járjon ott az 
ember akárhányszor. 

Nemcsak mint építészeti remekmű (mert az is), hanem 
mint Hazánk „központja”, ott születtek a döntések, amik 
hol előre, hol hátra mozdították hazánkat a történelem 
folyamán, ez a tudat kísértett mikor beléptem. 

Egy nagyon előkelő helyre ültettek minket, a nyugati 
magyarság képviselőit. Egy első emeleten lévő  páholyba 
kaptunk helyett, ami  pont szembe volt a házelnökkel, 
igy minden eseményt a legjobb rálátással tudtunk 
szemlélni. 

Lezsák Sándor, mint házelnök miután elmondta, hogy 
csak egy jelölt van, bemutatta Dr Áder Jánost az 
Országháznak, ami után egy órás szünetet jelentett be a 
választásra. 

Szünet után történt meg az eredményhirdetés ami, 
lévén csak egy jelölt, nem volt meglepő. 

Miután a házelnök engedélyt adott a díszőrség 
parancsnokának, harsonaszó mellett behozták 
Magyarország történelmi zászlait. Miután elénekeltük a 
Himnuszt, ami rám mindég döbbenetes hatással van, de 
ott és akkor, azok az érzések, még hatványazóttak is. 

Utána az eskütétel és az ujonnan megválasztott 
köztársasági elnök beszéde, melyben megbékélésre 
szólította fel a Magyarságot, és ami számomra talán a 
legmeghatób volt, közvetlen elődeinek méltatása és 
egyenkénti kihangsúlyozása érdemeiknek. 

Ezzel lassan véget is ért az elnökválasztás és a Szózat 
után a Székely Himnusz is el lett énekelve, 
befejezésként. 

Az egész nem tartott továb mint három óra, de egy 
életreszóló élmény volt. 

 

Fodor Sándor 

Szövetkezetek hirei!  

      
2012. április 29 
 Nem csak nyelvében , hanem hitében is él a 
nemzet. 
  A Regnum rendezvények még mindig olyan 
alkalmak, melyeken olyan személyek is résztvesznek 
akik más rendezvényre nem jönnek el. Valószinű en-
nek az a magyarázata, hogy a vallás mélyebben 
lakozik bennünk, mint gondolnánk.  
 A Regnum Szövetkezet április 29.-én tartott 
ebédjén közel kétszáz vendég foglalt helyet a 
Kövess György és Magyar Károly által adományozott 
virágokkal diszitett asztalok mellett, melyek előké-
szitéséhez Varga Emő és Koppán Lajos nyujtott se-
gitséget. Az ebéd, társaságokon belűl, vidám 
beszélgetések közepette zajlott. Jól esett a 
beszélgetés mivel ez alkalommal  nem szólt zene és 
igy jobban megértették egymást a beszélőfelek. A 
fiatalabb nemzedék, Pál Cassie, Ferencz József és 
Kovassy István, vállalta, a Koppán Éva és Fogarassy 
Marika felügyelete mellett készült, finom étkek fel-
szolgálását. Az italmérést  Fogarassy Ferenc vállalta  
és mint mindig, feladatát nagy türelemmel és szakér-
telemmel teljesitette. Továbbá köszönetet érdemel-
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Kövesdy Éva fényképe 

Szent Urunk, Istenünk, ki a mennyekben vagy, 
Látod éltünk veszélye nélküled mily nagy. 
Tudod, hogy néped mikor, miként fogad, 
Hallgat, enged, követ, tisztel és imád Téged. 
Hisz , ismeri örök hatalmadat és bölcsességed, 
Látta nyíltan sokszor nagy műveid csodáit. 
Újból bízva, hittel ismét kér és Reád számít.  
 
Láttad Urunk, hogy holtig védtük kis hazánk, 
Mig kényszerrel és orvul vad ármány tört reánk. 
Ifjaink vére hullt el gyakran, majdnem hiába, 

A Magyar Iskola tanulói felköszöntötték az 
Anyukákat, Nagymamákat 

 
A Magyar Központban működő Magyar Iskola tanulói 
május 19-én felköszöntötték az Árpád Otthon lakóit 
Anyák Napja alkalmából. Háromévesektől a 13 
évesekig rövid műsorral kedveskedtek a „mamák-
nak” illetve a „nagymamáknak”. A műsort Balázs 
Delinke állitotta össze és a gyerekek ő segitségével 
verseket, énekeket és játékokat adtak elő. A nagyobb 
tanulók Vidács Ilona vezetésével szép anyáknapi 
verseket, többek között Petőfi Sándortól, fejből 
szavaltak el. Az Anyáknapi köszöntő befejeződött, 
úgy, hogy minden hölgy kapott egy szál virágot és a 
gyerekek által készitett üdvözlőlapot.  Az otthon lakói 
nagyon értékelték a gyerekek műsorát és nagy 
tapssal jutalmazták. Köszönet a szülöknek, 
tanároknak és Szabó Marika igazgatónak, hogy igy 
kedveskedtek az Árpád Otthon lakóinak. 
 Ezentúl a Árpád Otthon bizottsága szeretné 
megköszönni mindazoknak akik résztvettek a május 
12-i süteményvásáron és akik sütemény adománnyal 
hozzájárultak a sikeres rendezvényhez. 
 

Az Árpád Otthon bizottság nevében 
Kövesdy Éva 

IMA HŐSÖK NAPJÁN 

nek a következő személyek Galambos Imola, 
Bartha Isolda, Ferencz Ildikó, Hadarics Gertrude, 
Pál Zsuzsanna, Szondy Katalin, kiknek lelkes 
hozzájárulásával egy kellemes napra emléke-
zhet vissza a megjelent vendégsereg. 
 
2012. május 27 
A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet május 
27-én, vasárnap, tartotta a szokásos ebédjét kel-
lemes zeneszó mellett. Ezen alkalmak azok ahol 
évfordulókat, születésnapokat vagy bármilyen 
ünneplést, majdnemhogy családi körben lehet 
ünnepelni. Otthonias hangulat, finom ebéd, jó 
társaság. Mi kell még a mindennapi gondok hát-
térbe szoritására?  Ahhoz, hogy a vendégek me-
gelégedve hagyják el az ebéd szinhelyét a min-
denkori felelősségteljes munkát Szabó Edit, 
Szabó Gyula vállalja és teljesiti, ez alkalommal 
Gergely Klára segitségével.   
 
A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet rész-
vényesei, május 27-én d.u. három órakor  meg-
beszélést tartottak, A megbeszélés témájáról a 
közeljövőben lesz tudósitás. 

 
A tánccsoportok lelkesen készülnek a június 2-
án tartandó “ÉLETFORDULÓK” cimű műsorra. 
Ezen a műsoron mutatják be a táncosok Gémesi 
Zoltán által tanitott táncokat.  A táncpróbák meg-
sokszorozódtak, nagy az izgalom és remélik, 
hogy a közönség is hasonló izgalommal várja 
bemutatójukat.   
Jegyet még lehet kapni! 
 
Június 1-től a Melbourne-i Magyar Központ 
termeinek kiadásáért felelős személy Whit-
tington Anna. A termek igénylésével 
kapcsolatos kérdéseikkel kérjük forduljonak 
Annához a következő telefonszámon: 9801 
6408  

Atyimás Erzsébet 

Szülők és testvérek vesztére és fájdalmára. 
Értük most, mi itt hála imát mondunk -- 
Benned bízva kérünk, hogy Te viseld el a gondunk. 
A Te Szent fiad, Jézus Krisztus érdeméért 
Hallgasd meg most szerény esdeklésünk! 
Segíts, hogy rövid életünkben Néked éljünk! 
S egyszer Eléd állva, együtt dicsben valljuk, 
Hogy Te vagy az élő, igaz Isten és hívásodat halljuk! 
Ámen. 
 
Antal Péter 
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Pityu és Ági 
Legtapasztaltabb duo az országban. 

 
Vállaljuk 

Lakodalmak, bálok névnap, szülinap, keresztelők és 
minden rendezvényt, ahol szükség van a színvonalas 

zeneszolgáltatásra. 
 

Fergeteges mulatós zene, régi és új nosztalgia,  
nemzetközi világslágerek,  

régi és új örökzöldek, 

 

 

 

 

 

 
Elérhetőség: 
Tel. (03) 9796 0608            Mobil. 0424 331 135   

e-mail:  istvanr@bigpond .com 

Néptánc próbák  

GÉMESI ZOLTÁNNAL  a 

 Magyar Központban 

Magyar Központ Néptánccsoport 

3 évestől  10 évesig—kedd este 6-tól 8 

óráig 

10 évestől 18 évesig péntek este 6.30-tól 

9-ig 

Érdeklődni: Jobbágy Simona 0411 486 242 

Gyöngyösbokréta két csoportja  

Hétfő 6,30-tól 10-ig; Szerda 6,30-tól 10-ig 

Fiú tánc tanitás: csütörtök 6,30-tól 8-ig 

Érdeklődni: Huszár Jutka 0412 809 793 

Horthy Miklós Társaság 
2012  május 12-én, vasárnap 12 órakor  volt a 
katona barátok diszebédje, a Melbourne-i Horthy 
Miklós Társaság rendezésében. Az előzetesen 
kiküldött meghivókra szép számban jöttek a 
vendégek. Külön kell megemlitenünk messzebbről 
jött vendégeinket, 
Canberrából hárman 
és Sheppartonból 
ketten. Az ebéd a 
Korona Csárdában 
volt, ahol szépen 
teritett asztaloknál 
foglaltunk helyet. Az 
ebéd a Hiszekeggyel 
kezdődött, majd egy 
perces néma 
felállással emlékeztünk 
a Hazánkért és 
szabadságunkért halt 
hőseinkre. 
 Ezután egy rövid 
beszámoló következett 
az elmúlt év 
eseményeiről. A Társaság levélben kérte a 
Honvédelmi Minisztérium Nemzeti emlékhelyek és 
hadisirokat gondozó Osztály vezetőjét, Dr.Töll László 
alezredest, hogy az 1921-ben felállitott Trianon 
Emlék-szoborcsoport az eredeti helyére kerüljön 
vissza. A válasz is megérkezett, melyben közlik, bár 
nem utasitják el, de jelenleg ez a kérés nem 

megoldható. Ezután következett Bálint Kálmán 
taggá avatása.  Majd a magyarországi Horthy 
Miklós Társaság alelnöke v.Kocsis Sándor 
levélben küldött üdvözlete következett. Ezt 
követően egy 20 perces rövid filmet láttunk a 
magyarországi megemlékezésekről, amit Bálint 

Kálmán állitott 
össze. 
Köszönjük a 
munkáját, 
valamint 
köszönjük a 
finom ebédet 
előállitó 
személyzet 
munkáját is.  
Az ebéd 
befejezte után a 
vendégek még 
sokáig 
beszélgettek a 
réglátott 
barátokkal és 
ismerősökkel. A 

téma többnyire a múltról szólt, de egy 
boldogabb, szebb jővő reményében váltunk el.  
Itt szeretném megköszönni a vendégeink 
nagyleküségét, a Trianon Emléktábla 
felállitására nyújtott anyagi támogatást és 
jelenlétükkel hozzájárultak az ebéd sikeréhez. 

DF 
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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 Központ Igazgatósága 
kéri az igénylőket, hogy az eljárásiszabályokat 
vegyék figyelembe a terem használat előtt és 
alatt.Teremhasználat előtt igényeiket beszéljék 
meg a megfelelő személlyel a teremkiadásért 

felelős igazgatók egyikével: 

 Szent István templom alatti társalgó:  

Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  

Vető Olga – 9754 8579 

 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 igazgatói 

Ha hivatalos ügyintézésre van 
szüksége forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

and Associates Barristers and 
Solictors.  
Level 4,  

227 Collins Street,    
Melbourne Vic 3000 

Telefon: 03 9650 7574  

email cim:  

enquiries@msandor.com 

 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa  

Világos István tb. Konzul 
vezetésével működik. 

Félfogadás 

Kedden és szerdán de. 10 és  

du 3 óra között. 

Cim: 123 St. Georges Road,  

North Fitzroy, Vic 3068 

Telefon: (03) 9486 3397    

Fax:(03) 9830 0952 

Dr Kapantzia n Artú r  
Ü gyvé d - Barristér & Solicitor 

Mobil: 0422 524 206 
arthúr.kapantzian@alr.com.aú 

 
Kinek ajánlatos végrendeletet késziteni? 

 
 Akinek 50,000 dollárnál magasabb értékű vagyona 

van, 
 Akinek gyermekei különböző házas(élet) társi 

kapcsolatból származnak,  
 Aki a vagyonát nem egyenlően kivánja elosztani, 

vagy 
 Aki az elhalálozása esetére szeretne jótékonysági 

vagy ajándékozási rendelkezést tenni 
 

Mit eredményezhet egy érvényes végrendelet? 
 

 Bizonyosságot a kedvezményezett személyeket 
illetően, 

 Gyors és egyszerű hagyatéki eljárást, 
 Csökkentett hagyatéki költséget, 
 Elkerülhetővé teheti az esetleges hagyatéki vitákat. 

 
Anthony Raso and Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Vic 3179 

Telefon: (03) 9763 6399 

mailto:enquiries@msandor.com
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A honlapra érkezett  

Iam looking for my cousin and his family. They 
immigrated to Australia in the sixties his name is 
Sasadi Gyula or Julius. His original name was Sersli 
Gyula. He is two years younger than his brother 
Ferenc. Ferenc returned to Hungary from WWII with 
one leg missing. Ferenc later married but had no 
children. He died at the age of sixty two. Both Ferenc 
and Gyula changed their old family name to Sasadi, 
Gyula returned home from WWII POW camp from 
Russia physically and mentally sick.  

He later married and had son and daughters. He 
wasn’t very communicative so I don’t really know 
when he and his family left Hungary. Because he 
change his name before he emigrated by then in1956, 
I was already living in the US and had lost contact.  

If you could help me to locate either Gyula or his 
children I would be very grateful  

  

Thank you.  

Andras Zaborski 

zaborskirs@msn.com  

A Vöröskereszt keresi az alanti személyeket: 

Pap vagy Papp János- Case No. 80082 

Nyisztor Péter Pál-Case No.70582  

 

Vöröskereszt telefon száma: 1800 131 701 

(free call) 

I'm from Hungary and would like to find my rela-

tives in Australia. My aunt Bözsi and her husband 

went there in 1956. They had a daughter, Joli, 

who married Imre Szőke. Their eldest daughter 

Aniko, came to Hungary with her aunt in the '70-s 

when my aunt and her husband held their golden 

wedding anniversary in Miskolc. I would be glad 

to have contact with anyone of them. So much 

time has passed and we don't know of each 

other, and yet we're cousins. 

 

Thank you 

László Balogh 

b-laci1@hotmail.com> 

Jo Napot! 
 

My mother would like to sell a cimbalon. We 
think it is worth about $3,500. If you are 
interested we can negotiate.  

Yours Sincerely  

John Garamszegi  

Tel: 0425 731 292  AH: 9822 5348  

Értesités azon személyeknek akik 

Magyarországra mennek, nem iskolai 

szezonban(tehát Július Augusztus) és jutányos 

áron szeretnének lakáshoz jutni. 

Ez a bevétel sokat segit az Iskolák 

fenntartásában. A Kollégiumok örömmel 

fogadják a nyári vendégeket: 

 

Szent Imre Szakkollégium 

6724 Szeged London Krt 13 

Tel 06 62 426 327  

 

Magyarországról keresik Feigler Emilt. Ha valaki 
ismeri akkor hivja 0418 553 193 számot  

mailto:zaborskirs@msn.com
mailto:b-laci1@hotmail.com
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429  

email: balintkalman@hotmail.com 

Gyűlések: Minden hónap első hétfőjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 

 

 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
   Huszár Jutka 
tel:    0412 809 793 
email: jutka@aapt.net.au 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 6,30 
órai kezdettel a Magyar Központ Ifjúsági 
termében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök:    Gruber Tibor 

tel: 5968 9939 es  0409 802 115  

 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
elnök:  Szeverényi László 
tel:   9879 8203 
email: kisujsag@netlink.com.au 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 

 

Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   : 0409 434 417 
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:  Jobbágy Simona   
tel:   9727 2898  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
MHTV 
Elnök: Polónyi Sándor 
tel:  9762 2875 
 
email: spolonyi@bigpond.net.au 
 

 

Trianon Társaság 

Elnök: Papp Etelka     tel: 97960780 
email. epszarka@bigpond.com 
 
Célunk : Kutatni és a világ nyilvánossága 
elé tárni az 1920-as Trianoni Bé-
kediktátum igazságtalan, történelmileg 
hibás döntéseit.  
 

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
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június 2. szombat Munkanap 
    “ÉLETFORDULÚK” Néptánc Gála Műsor 
 
június 3. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Emlékezzünk Trianonra 
 
június  10.  vasárnap 8.30 Szentmise 
     
június 17. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
  
június 24. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet  
    Klub ebéd        
  
 

Júliusi  naptár  
 
július 7. szombat  Táncház 
július 21. szombat  Anna Bál  
július 22. vasárnap  Klub Ebéd   

    

  
 
     
 

RENDELÉSI ÍV 

Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $12.00 (a 

postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $12-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 

COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (postacím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  

3152) 

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

tel/fax 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com, atyem@bigpond.com vagy  
Kövesdy Évának, 79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy Éva. 

Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 

szerkesztőbizottsághoz. 

JÚNIUSI NAPTÁR 


