Sorszám:

Jelentkezési lap – Application form
Nyugat-Ausztráliai Magyar Egyesület
Hungarian Association of WA Inc
Return to: enquiries@hungarianswa.com.au or
Secretary: Mary Vajda, 84 Allen St, East Fremantle 6158
Név ____________________________________________________________________
Name

(családnév, keresztnév) (Family name, given names)

Lakcím ________________________________________________________________
Address
___________________________________ Postai irányítószám _____________
.
Postcode
Telephone szám
Phone Number
E-mail cím
E-mail address
Kérem a Nyugat-Ausztráliai Magyar Egyesületbe való felvételemet. (tagdíj információ a túloldalon)
Csatalom a $3.00 beiratkozási díjat, valamint $ _______________________ évi tagdíjat.

I wish to become a member of the above Association and enclose my first year membership fee. (PTO for
membership fee information)
Nyilatkozat / Declaration
Aláírásommal igazolom, hogy tisztában vagyok a Magyar Egyesület célkitűzéseivel,
továbbá az egyesületi tagságommal és közreműködésemmel az Egyesület
célkitűzéseit és munkáját fogom támogatni.
With my signature I declare that I am familiar with the objects of the Australian
Hungarian Association of WA Incorporated and through my membership I endorse
and support the objects and work of the Association.
Perth, Nyugat-Ausztrália

Perth, West Australia

Dátum: ________év _____ hó _____ nap
Date:
year
month
day

Tagjelölt Aláírása _________________________________________________________
Signature of applicant

Ajánljó tag neve (nyomtatva) ___________________ ___________________________
Sponsor’s name (print)
Ajánljó tag aláírása ___________________________ ___________________________
Sponsor’s signature
Office Use Only
Átv. nyugta szám ______________

Választmányi gyűlés elfogadta _____ / ____ /

Elnök, vagy Titkár aláírása ____________________________________________________

Információ a tagjelöltek részére
Information for membership nominees

Az Egyesület célja (az Egyesület Alapszabályából)
Objects of the Association(from the Rules of the Association)
3. (1) Az Egyesület a következő célokért működik:
a. A Magyar Otthont használó különböző magyar szervezetek programjainak
egyeztetése, az egyesületi vagyon használata és különböző programok és
rendezvények szervezése a magyar közösség tagjai és vendégei számára.
b. A jóakarat és barátságos társadalmi kapcsolat terjesztése az Ausztráliában
élő magyarság körében.
c. A jóakarat és barátságos társadalmi kapcsolat terjesztése az Ausztráliában
élő magyarság és az ausztrál közösség között.
d. Lehetőséget nyújtani társadalmi-, kulturális-, tanulási-, sport-, és szórakozási
tevékenységekre az Egyesület tagjainak és vendégeinek az Egyesület által
fenntartott épületben.
e. A tagok közötti barátság, társadalmi kapcsolatok és együttműködés fejlesztése,
továbbá a segítségre szorulók és az azokat segítő szervezetek támogatása.
f. Az ausztráliai magyarság nyelvi és kulturális hagyományának a fenntartása
Nyugat-Ausztráliában és annak az ausztrál társadalommal való megosztása.
(2) Az Egyesület vagyona és jövedelme kizárólag a fent említett célokra fordítható, és azokat nem
szabad a tagok között elosztani, vagy azoknak juttatni egyéb, mint a fenti célok érdekében.
3.

(1) The objects of the Association shall be:
a. To provide a coordinating role for the various Hungarian organisations that use the
premises of the Association, and make the resources and programs of the
Association available to affiliated groups, Association members and their guests.
b. To foster goodwill and harmonious social interaction within the Hungarian
Community of Western Australia.
c. To promote goodwill and harmonious social interaction between people of
Hungarian ancestry and the citizens of Western Australia.
d. To facilitate the conduct of social, cultural, educational, sporting, and recreational
activities for the members of the Association and their guests on the premises of the
Association.
e. To promote good fellowship, harmonious social interaction and unity among the
members and to assist needy members and charitable institutions.
f. To facilitate the maintenance of the linguistic and cultural heritage of people of
Hungarian ancestry in Western Australia in order to share this heritage with the wider
Australian community.
(2) The property and income of the Association shall be applied solely towards the
promotion of the objects of the Association and no part of that property or income may be
paid or otherwise distributed, directly or indirectly, to members, except in good faith in the
promotion of those objects.

Tagdíj (beleszámolva a PMH-t postán $30. 00, vagy emailen $10. 00)
Dolgozó házaspár:
$85. 00, vagy $65.00
Munkanélküli házaspár: $65. 00, vagy $45. 00

Dolgozó egyén:
$70. 00, vagy $50. 00
Munkanélküli egyén: $55. 00, vagy $35.00

Membership fee (including PMH Newsletter by post $30.00, or by email $10.00)
Employed couple:
Pensioner couple:

$85. 00, or $65.00,
$65. 00, or $45. 00

Employed single:
Unemployed single:

$70. 00, or $50. 00
$55. 00, or $35.00

Bank befizetés / Payment to the following bank account:
„Hungarian Association of WA” BSB: 306 010, Account No: 415 1680

