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K öszönet a Vardos Triónak, valamint Huszár Jutkának és Bico Jánosnak a Gyöngyös-
bokréta Néptáncegyüttes tagajainak, hogy a Magyar 
népize és népitánc különlegességét és szépségét 
március 19.-én a Surrey Hills-i Fesztiválon Auszt-
rál közönségnek bemutatták. A nagy létszámu 
közönség élvezettel hallgatta és figyelte a közel 
egy órás előadást. 

„Emeld föl fejedet 
Nemzetem 
Lángoljon, lángoljon a világ- 
egyetem!” 

Juhász Ferenc: Himnusz-töredék 

 

 2005. március 13-án 
délután, az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
157. évfordulójára összegyűlt 
ünneplő közönség - ellentétben a 
korabeli esős idővel - nyári 
melegben ünnepelhetett. 
 A Magyar Központ 
vezetősége részéről Bakos 
János bevezető szavai után 
ünnepi beszédében Világos 
István, a Magyar Köztársaság 
tiszteletbeli konzulja az 
események történelmi össze-
függéseit világította meg. 
Nagyszerű összefoglalója után a 
Magyar Nyelviskola diákjai és 
szülői közössége, valamint a 
cserkészek, a Gyöngyösbokréta 
Táncegyüttes és a Magyar 
Központ Tánccsoportjának tagjai 
léptek színre. 
 A műsor versekkel, 
prózával, jelenettel, valalmint 
zenével, népdalok éneklésével és 
tánccal vezette végig a nézőket a 
forradalom kitörésétől a 
szabadságharc elbukásáig. A 
kivégzett 13 tábornokra, valamint 
Batthyány Lajosra, Magyarország 
első alkotmányos 
miniszterelnökére 14 gyertya 

► 
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meggyújtásával, és nevük felsorolásával 
emlékeztek. 
 A műsorban közreműködtek: 
Kónya Dóra, Szűcs Dóra, Ámon Ildi, 
Kovássy Éva, Kovássy István, Szállási 
Csaba, és Tóth Linda, Bakos János, 
Buda Alexander, Juhász Etelka és 
Juhász Géza, Bakos Krisztina, Ferencz 
József, Kisgyevi Csongor, Kismartoni 
Phillip, Schild Csilla, Schild Ágnes, 
Szabó Joshua, Tóth Ferenc és Tóth 
Mónika  
Csellón játszott: Kismartoni Phillip 
Néptáncot táncolt: Ámon Ildi, Juhász 
Péter, Miskei Tamás és Sipos-Őri 
Christa 
Énekkarban részt vett: Bakos Anikó, 
Ferencz Ildikó, Kovássy András, 
Kovássy Imre, Schild Csilla, Szilágyi 
Christopher és Tóth Zoltán. 
A műsort összeállította és rendezte: Kurtz 
Mária 
A hangosítás Nagy Gábor munkája volt. 
 A műsor után sokan gratuláltak a 

résztvevőknek a helyes, szép 
szövegmondásukért, az értékes műsorért, 
mely megerősíthet bennünket abban, hogy a 
fiataloknak az ünnepi műsorokban való 
részvétele fontos magyarságtudatuk 
megőrzésében, valamint nyelvi képességeik 
fejlesztésében.  

Több helyről érkezett olyan kérdés, 
hogy vajon az ünnepély kétnyelvű lesz-e, 
mert más anyanyelvű partnereket, barátokat 
szeretnének bekapcsolni a magyar 
közösség életébe. Ez a kérés feladatot ró 
valamennyiünkre. Ha szeretnénk megtartani 
a harmadik, negyedik generációs 
fiataljainkat, fel kell vállalnunk a magyar és 
angol nyelvű műsorok, események 
készítését. 

 
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: 

 
Április 3 
Április 24 
Május 29 
Június 26 
Július 31 

Augusztus 28 
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 

TÁRSALGÓ 

 

Április harmadikán a tudományok iránt 
érdeklődők újra találkozhatnak a  

Magyar Központban du. 1/2 3-kor a 
templom alatti teremben. 

Történelemmel nem túl sokat 
foglalkoztunk eddig. Ez, s a Trianoni 
film adta az ötletet, nevezetesen azt 

hogy érdemes továbbgondolni  
múltunkat és jövendőnket. 

A XX.sz.-szerencsére-nemcsak 
történelmünk legtragikusabb ideje, de  
egyúttal a magunkra találás kezdete is 
volt. A szellemi élet legjava már ezidáig 

is nagyszerű bizonyitékait tárta  
elénk valódi származásunknak. 

Jekler Béla ebből a tallozásból mutat 
be két uttőrő jellegű művet: 

Mesterházy Zsolt : A Magyar Ókor, 
illetve Dr Heribert Illig: A kitalált  

középkor cimű munkáit. 
Természetesen a méltatás kapcsán-

vitainditóként-szeretné elmondani  
véleményét  a gondokról és teendökről. 

Várjuk szeretettel tagjainkat,s 
vendégeinket. 

                                                               
        Jekler Irén—9889-8370  

Magyar Központ honlapja 
 
Haladva a korral a Magyar Központ 
honlapot készit! 
Bitó Jason vezetésével az albizottságot 
Atyimás Erzsébet, Vető Olga, Burai 
Gyuszi, Pakai Imre és Kövesdy Éva 
alkotják . 

FIGYELEM 
A Magyar Központ Népitáncegyüttese 

a kicsiknek (2-5-évesig) 
vasárnaponként délután 4,30-tól   

5,30-ig tart táncpróbát  a Magyar 
Központban. 

 
További felvilágositásért hivja:  

Tóth Évát: 97264099 
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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 

“Kaláka”  

vagy amit akartok! 
 

 Aki még nem tapasztalta az nem is tudhatja, hogy 
milyen felemelő érzés közösségben dolgozni. Jó lenne 
ha többen, magyar érzésüket, kiváncsiságukat 
időnként, tettel cserélnék fel. Hogy miért?  
Elmondom. 
 Túl az óperencián……. Melbourneben-
Wantirnában, van egy elvarázsolt “Otthon”, ahol egy 
emigráns Magyar álom vált valóra. Mint minden álom 
után következik a valóság, mely szükség szerűen 
kényszeriti a halandót, különböző mindennapi 
teendőkre. Igy van ez a mi wantirnai otthonunkkal is. 
Úgy mint a mindennapi életünkben is több a 
hétköznap mint az ünnepnap igy a Melbournei Magyar 
Központban is vannak hétköznapok. A rendezvények 
jönnek mennek az ünnepnapok fogynak és a 
hétköznapok egyre szaporodnak. Mi ennek az oka? 
Hát kérem az, hogy nemcsak az ünnepek hanem a 
közösségi munkások is fogyóban vannak. 
 Időnként az Igazgatók, más néven a 
magyarságuk rabszolgái, munkanapot “Kalákát” 
hirdetnek és remélik, hogy a beütemezett munkát 
sikerül elegendő önkéntessel végrehajtani. Ám ez nem 
mindíg sikerül. 
 Most két alkalomról tartok beszámolót: 
február 12 és március 5. Mindkét megjelölt nap 
szombat. 
 
 2005 február 5 
 
  Az időjárás nem a legkedvezőbb, de ennek 
ellenére is megérkeznek az Önkéntesek Vető Tibor, 
Szabó Gyuri, Bakos János és Padányi Gyurka. Vető 
Tibor és Bakos János által kidolgozott tervszerint és 
irányitásával elkezdődik a napi teendő. Melynek 
eredménye, amint láttuk már az elmúlt piknikek 
alkalmával, a “MEGVÁG-LAK”. Ez a Lak, a 
tekepályának indult tető alatti helyiség végében foglal 
helyet és biztonságot nyújt az új fűvágó masinának. 
Inenn az elnevezés, melyet Vető Tibor mint 
épitőmester és egyben e Lak keresztapja adott. Tibor 
e munkanap után még sok napi munkaidőt beletett 
mire elkészült a fűvágó masina lakhelye. Mind az öt 
önkéntesnek köszönjük. 
 
 2005 március 12    
 
  A “Kalákában” ez alkalommal már többen 
vettek részt. Név szerint: Bakos János, Finta Zoltán, 
Hende József, Rodek Antal (kis Tóni), Padányi 

Gyurka, Sülly Eta, Sülly Sándor, Damján János (Öcsi), 
Tóth Mihály (a Packenhami), Vető Olga, Vető Tibor.   
 Eta és Olga nagy munkába kezdtek korán 
reggel. Az Ifjúsági Szövetkezet épületének 
előcsarnokában szekrény és konyha tisztítást vittek 
véghez. Bakos János, Hende Józsi és Vető Tibor 
betonozták az új Lak padlóját. Bakos János nagy 
szakértelemmel simitotta a leöntött betont. Padányi 
Gyurka a bejáratnál az út melletti fákat szépitette, 
karcsusitotta. Rodek Tóni és Tóth Mihály, a 
templomkerben, a pálmák elszáradt ágait vágtak, amIg 
Koppán Lajos virágokat palántált. Finta Zoltán minden 
alkalommal, ott segit ahol szükség van rá, Ő tudja hol 
vannak a szerszámok és mi vár orvoslásra.  Damján 
János és Sülly Sándor az Ifjúsági épület tetejét és a 
csatornákat nagy szakértelemmel vizsgálták, e 
vizsgálatnak következménye a csatornák javítása, 
újjáépitése mely munkának Damján János lesz a 
kivitelezője. 
 A tető vizsgálatra nagy szükség volt mert az 
utolsó vihar alkalmával az Ifjúsági épület mennyezete 
beázott és megrongálta a mennyezet lapjait, 
függönyöket és a padlót. A mennyezet megrongálódott, 
átázott lapjait a vihar utáni napon Mártonhelyi Ferenc 
cserélte ki. Igy lehetett a termet használni a következő 
szombaton. A padlóról a vizet Finta Zoltán segítségével 

► 
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sikerült eltávolitani, de sajnos helyenként igen 
megrongálódott. Atyimás Emil az Ifjúsági épület földszinti 
férfi WC ajtaját javitotta, hegesztette, hogy nehogy 
valakire ráessen és bajt okozzon. Mivel a gond nem 
egyedül jár igy Szabó Gyuszinak is jutott bőven a 
munkából, melyet két nap alatt végzett el. Az Ifjúsági 
épület WC-i-ben a csapokat, víztartályokat, a konyhában 
a csapot cserélte ki, javította meg. Simity László a 
szinpad elejét és a teremre nyiló ajtó félfát hozta rendbe. 
 A lelkes munkának van pihenője is. Az ebéd, 
melyet együtt fogyasztanak, megtöri a nehéz napot és 
alkalmat ad a már véghezvitt munka kiértékelésére. Egy-
egy anekdóta, vicc, finom ebéd, pohár bor felfrissíti a 
résztvevőt és serkenti a feladat további kivitelezésére.   
 A nap kinek-kinek máskor fejeződik be, de azt 
hiszem minden személy felemelő érzéssel, ha néha 
fáradtan is, tér haza és örül, hogy önzetlenűl, dijmentesen 
idejét és erejét adta a “Kalákában” vagy egyedül véghez 
vitt munkálatokban.  Igazán nem tudom hány személy 
szükséges a “Kalákához” (aki tudja kérem tudósitson), de 
ha már két ember összefog az már egy-egynek csak fele 
munka. Aki még e felemelő érzést nem tapasztalta, avagy 
csak jó társaságban jól szeretné érezni magát, kérem 
jelentkezzen a következő munkanapra, vagy bármikor 
amikor az ideje megengedi.  
 A Magyar Központ nevében köszönet 
minazoknak akik a fenti munkálatokat elvégezték. 
  Ugye mennyi minden történt egy hónap alatt?   
 És én ezt honnan tudom? – hát, részt vettem 
benne. 

Világszövetség Erdélyi Társasága közleménye 
 

Hontalan magyarok Lettországban 
 
 A balti államokban élő mintegy 700 magyar 
közül háromszázan Lettország területén 
laknak. Magyarországi lakhely hiányában nem 
lehetnek magyar állampolgárok, így közülük 
200 fő hontalan státuszú, azaz lett 
állampolgársággal sem rendelkezik, ennek 
minden rendkívüli hátrányával. 
  Megpróbálták lehetetlen helyzetükre 
felhívni a magyar kormányok és politika 
figyelmét, ám a válasz nem a gondjuk 
megoldását jelentette, hanem azt ecsetelte, 
hogy miért nem lehet segíteni. Még ahhoz is a 
szomszédos országba kell utazniuk, hogy 
érdemben elindíthassák vízumkérelmeiket. 
Helyzetük jól példázza azt, hogy az EU sem 
megoldás a megoldatlan nemzeti kérdésekre, 
hiszen Lettország és Magyarország egyaránt 
teljes jogú uniós államok. 
  „Ezt a hontalansági diszkriminációs 

státust velünk együtt még 700.000 
úgynevezett >>oroszul beszélő<< lakos kapta, 
miután Lettország kivált a volt SZU 
kötelékéből.” – tájékoztatott Molnár Sándor, a 
Lettországi Magyarok „Balaton” Társaságának 
elnöke. 
  A nagyrészt Kárpátaljáról 
Lettországba települt magyar közösség ma 
emberileg elfogadhatatlan helyzetben él! 
A Magyar Köztársaság valóban alkotmányos 
"felelősséget érez a határain kívül élő 
magyarok sorsáért"?! 
 

 Budapest, 2005. március 17. 
 MVSz Sajtószolgálat 

Világszövetség Erdélyi Társasága közleménye 
 

Az Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar 
Szövetség rendkívüli tanácsülése 

 Március 5-én és 6-án Sydneyben tartja rendkívüli 
tanácsülését az Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar 
Szövetség, a Magyarok Világszövetsége Ausztráliai 
Országos Tanácsa. A Tanács összehívását Dél-
Ausztrália kérte és Victoria állam támogatta.  
Karasszon Attila elnök az alábbi napirendet javasolta: 
  
Magyar Hitvallás 
1. Megnyitó 
2. Szavazatképesség megállapitása 
3. A tárgysorozat elfogadása 
4. A Magyarok Világszövetsége OT delegátusainak 

beszámolói, MVSZ OT küldötekkel kapcsolatos 
ügyek megtárgyalása, tisztázása. 

5. Elnöki és társelnöki hatáskörben, a korábbi ülésen 
elmaradt hivatalos iratok átadása, átvétele. 
Beszámolók. 

6. Pénzügyi beszámoló: átadás, átvétel 
7. A 13. Magyar Kultúrális Találkozóval kapcsolatos 

államok közötti szükséges egyeztetések. 
8. Alapszabályi kérdések 
9. A szervezeti ügyrendre vonatkozó javaslatok 
10. Egyéb ügyek 
Magyar Hitvallás 

 Budapest, 2005. március 3. 
 MVSz Sajtószolgálat 

Megjegyzés a fenti tudósitáshoz: Furcsa, hogy az 
Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar Szövetség 
tevékenységéről a Világszövetség Erdélyi Társasága 
közleményéből kell értesülni. 
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Csúcs gyülés jegyzetei 
 

2005. február 7.-i  Csúcs gyűlés 
jegyzőkönyve 

Jelen: Vető O, Vető T, Faith F, Fogarassy 
M, Bartha I, Galambos I, Hadarics T, 
Padányi G, Pakai I,  Szetey I, Sülly E, 
Atyimás E, Kövesdy A, Szabó E,  Bakos J, 
Burai G, Házy I, Hende J 
Kimentések: Sülly S, Polonyi M,  
Titkár: Kövesdy E 
Vendégek: Jani Ildikó, Szeverényi László 
Levelek:  
 Lezsák Sándortól,  
 Chris Pearce-től,  
 Határon Túli Magyarok Világ 
Szövetségétől, 
 VIMIVIKI-től,  
 Ausztrál Magyar Baráti Körtől. 
 
1. Szinház Műhely: Szinházi Műhely  Jani 
Ildikó vezetésével megalakult. 
Összejövetelek minden hétfőn este, 7:30-tól 
az Ifjúsági teremben. 
 
2, Szeverényi László a Számitógép Klub 
újabb terveitismertette . 
 
3. Vető Olga és Atyimás Erzsi biztositással 
kapcsolatos intézkedéseikről számoltak be. 
 
4. A sikeres Vajdaszentiványi 
Néptánctáborról: tudósitás Kövesdy András. 
 
5. Gulyás és Halászlé főzési verseny sikeres 
volt, csak túl korán volt ez évben, igy nem 
volt eleget hirdetve. 
 
6, Vető Tibor a Központ részére új fűvágó 
gépet vásárolt. 
  
7, Bakos János ismertette a Március15.-i 
ünnepély terveit. 
 
8, Húsvéti bál—megbeszélés. 
 
9, 2010: Magyar Központ jövője– első 
,egbeszélés. 
 
10, Egyéb: 
 Következő munka napok—március 5 és 

12. Szervező Vető Tibor. 
 A Magyar Központban dr. Tanka László 

az újonan megjelent könyvét február 12.-

Csúcs igazgatók beszámolója 

én  ismerteti. a Központot. Faith Ferenc 
képviseli.  

 

Csúcs gyülés jegyzetei 
 

2005. március 16.-i  Csúcs gyűlés 
jegyzőkönyve 

Jelen: Vető O, Vető T, Faith F, Polonyi M,  
Galambos I, Pakai I,  Szetey I, Atyimás E, 
Kövesdy A, Szabó E,  Bakos J, Burai G,  
Kimentések: Sülly S, Sülly E,  Fogarassy M, 
Bartha I, Hadarics T, Házy I 
Titkár: Kövesdy E 
Vendégek: Erdősi Rozi 
Levelek:  
 MHTV-től,  
 Castlemain-i Buda Történelmi otthontól, 
 Erdélyi Szövetségtől. 
 
1, Erdősi Rozi a Szinház Műhely terveiről 
számolt be, valamint a társulat részére raktár 
helységet kért . 
 
2, Biztositással kapcsolatos ügyek 
megbeszélése. 
 
3, Fűtés a gondnoki lakásban 
 
4, Húsvéti bál—részletes rendezése.  
 
5. Ital engedély az év rendezvényeire—intézi 
Galambos Imola 
 
5, A honlap készülő  terveiről Vető Olga és 
Kövesdy Éva számolt be.  
 
6, A Március 15.-i ünnepély kiértékelése 
 
7, Vető Tibor felsorolta a kivitelezésre váró  
munkákat. 
 
8, Egyéb: 
 Telefon/fax gép vásárlása 

 Kaczor Ferenc koncert– részletes 
megbeszélés március 30. 

 Trianoni tüntetés szervezése 

 lesz-e Hungarofest 2006—határozat április 
4.-én. 
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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 

 

 

 

Jókat lehet enni anélkül, hogy nagyon  
figyelni kellene a pénztárcát 

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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április 3. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise  
    de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 
    Klub Nap 
    du 2.30-kor Irodalom és Zenebarátok Körének   
    összejövetele 
    
április 10. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
       
     
április 17. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11.0 órakor Református Istentisztelet 
     
április 24. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    Kulb Nap 
     
  
     
     

MÁJUSI NAPTÁR  
  
május 21. vasárnap  Trivia Night—Magyar Iskola rendezvénye   
május 29. 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 április 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. 

ÁPRILSI NAPTÁR 


