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Az fij klubszoba 6pit6it6l egy pir sz6
A szoba 6pit6se 15 h6ttel ezel6tt
kezd6dott. A tervek elfogadiAsa ut{n, az
anyag beszerz6s kovetkezel, 6s a munka
megkezd6dott. El6szor a megl6v6 terem
falakat kellett lebontani, ami mdr maga
nagy munka volt, a fal lemezek nagys6ga
6s sulya miatt. Ezeket a fal lemezeket ujra
haszn6ltuk a megnagyobbitott szoba
falaihoz. A kovetkez6 nagyobb l6p6s az
ablakok megnagyobbitdsa volt. Ehhez egy
k0lon v6g6 g6pet b6reltunk ami a t6gla
falat v6gja, 6s ugyanakkor a kis konyha
falait is ki kellett v6gni, mert, a konyha
rSsz is nagyobb lesz. Miut6n a fav6z k6sz
fell, a villanyszerel5k az elektromos
droioz6sl megcsinAltdk. Jelenleg a
falburkolaton dolgozunk, valamint a b6r
befejezSs6n. Mig a belsd munkik folynak,
a kerti munka is halad. A terv az volt, hogy
ez a szaba m6g ebben az 6vben k6sz lesz.
Ez jelenleg ugy lSiszik, hogy nem fog
sikerulni, k6t okb6l: p6nz 6s munkaerd
hi6ny miatl. Szeretn6nk tobb segits6get 6s
munkaer6t, hogy az 6pitkez6s gyorsabban
haladjon. Minden szombat reggel m6r 8
6rAt6l lehet dolgozni. Sajnos a mdsik ok
ami fe fog lassitani az a penz hi6ny. A
kezdd kassz6ban $zz,00o voll. Eddigi
koltsSgek $13,sOO amihez a mennyezet
megcsin6l6sa jon $z,soo. Osszesen
$21,0o0 kiadisunk volt, tehAt a p6nz
nagyj6bbSl kifogyott. Meg hdtra van a
szoba befejezes6hez az ait5k, fest6s,
lakkoz6s, fafalburkolSt, szonyeg, asztalok,
sz6kek, f(t6s, konyha felszerel6s, linoleum,
h[rt6szekr6ny, k6 utburkolat 6s a kert.
Tdmogat6st: p6nz, vagy munkaerd
formdjdban k5rji1k.

Kovesdy Andrds

Gratuldiunk Hende Jiskdnuk 6s Rigd
Anclredna.k akik oktdber 22-in hdzassfigot
kiitiittek. Sok iiriimet tds boldogsdgot
kivrtnank!

I smeretterj esztS e I 6adis
Kedden december 13-6n, I Srai
kezdettel: Csepelyi Rudolf 6s Lugosi
Gyiirgy - 6s t6rt6neti t6nyez6kr6l
A szervez6k mindenkit szivesen v6rnak!

GYASZ JELENTES
Elb0csuzlunk Hitzy J6nos Jen6t6l, kil
Halolak Napjdn sz6litott magdhoz
teremt6je. Otthonilban, csal6di korben,
rovid szenved5s ut6n t6vozott t6lunk.
Szentmis6t Kis J6nos atya mondolt 6rte,
csalddja 6s kozeli bardtai kis5rt6k utols6
uij6ra. A Magyar Tdrsadalmi Szovetkezet
vezet6sQ; nev6ben Sszinte r6szv6tunket
tolm6csoljuk igazgal6 kollegSnknak:
lr6nnek 6s csal6djAnak.

A rrm-AD6 s,z€'tr;K:eSZ?:;$I
K€LL€{T)€S rAprit=o*"t
gNNepeKec €s eo|-Doq
ulevec ruvAN rDfNDeN

g1yA.SdNN(
LEGKOZELEBBI KIADASUI'IX
FEBRUARBAN JELENIK MEG!



A MAGYAR KOZPONT
TORTENETE (folytat6s)

"H iszek akaratban, erdben, szeretetben "
A nagyterem 6s a Social Club falainak
fel6pit6se 6s a tet6 elk6szit6se utAn
mdsfSl6ves szunet All be az 6pitkez6s
menet6ben. Ennek kuldnbozd okai vannak:
az ifjusdgi 6pulet kicsire sikerult
konyhi{jiinak tapasztalatai alapjdn, a
klubhelys6g konyh6jdnak m6reteit
nagyobbra tervezik, ami maga utdn vonja
a klub bels6 r6sz6nek, az eredeti tervekhez
k6pest leljes Atalakit6s6l 6s ezeknek
elfogadtatAsdt a hat6s6gokkal. Ez
term6szetesen hosszrl h6napokat vesz
ig6nybe. A mdsik ok p6nz0gyi: az eddigi
gyorsan halad6 6pitkez6s kovetkezt6ben
csak csek6ly osszeg 6ll rendelkezdsre a
bels6 mukAlatok elv6gz6s6re. A t6rs-
szovetkezetek 6s r6szv6nyesek kolcso-
noket ajAnlanak fel, melyek osszege
egytittesen $84,ooo-t tesz ki 1986 v6g6n.
lgy ujra megindulhat az 6pitkez6s. Tobb-
h6napos munkdval elk6szul a villany-
szerel6s 6s a mennyezet a nagyteremben
6s a klubban, k6s6bb a vizvezet6k a
konyhAban 6s a toiletekben.
A fenti munk6val pArhuzamosan az
alagsorban a sporlol6k is elk6szitik az
oltozoket 6s zuhanyokat, majd a R6k6czi
Egyesulel szobdja a konyvtdrral 6s 1990
elej6n v6gre befejezddik a gondnoki lakils
6pit6se is.
A nagyterem 6s a klubhelys6g 6pit6se
$436,000-ba kerilt 6s tobb mint 6tven

Kardcsony a D6lviddken
A kar6csonyi unnepek 6s az azl megel6zd
hetek eml6kei visszavisznek a harmincas
6vekre vagyis a kedves gyermekkorra. Az
el6k6szuletek Andr6s napjdn kezd6dtek,
amikor is az a mondds i6rta, hogY az
"Andrds zArja a hegediit", vagyis az
Advent kezdete 6s a mulatozdsi tilalom. A
Betlehemet jAr6 fiuknak meg m6g annAl is
el6bb. A betlehemes fi0k maguk
k6szitettek deszkdb6l egy kis hordozhat6
kdpolndt, amit belulrdl sz6pen fel-
diszitettek, kis J6zus, Sziiz M6ria 6s a
pdszotorok szobraival. Az Advenl ideje
alatt, vagyis n6gy h6t kardcsony el6tt, az

onk6nles dolgoz6 velt r6szt a lobb 6vig
tart6 munkAban. A fent emlitett $84,000
utols6 r6szlet6nek visszafizet6se 1994-ben
tort6nt meg.
Egy6bk6nt az 6pitkez6si 16z valahogy nem
akar elmulni. Az ifjusdgi 6s a nagytermet
elv6laszt6 harm6nika-ajt6 kieg6szit6sek6nt
otletes megoldAssal, konnyen leszerelhet6
hangfog6 fal k6sztjl, melY meg-
akadillyazza, hogy a k6t terem egyideju
haszndlata alkalmdval, a zenekarok 6ltal
okozott zaj zavaria a szomsz6d lerem
kozons6g6t.
(folytat6s a kovetkezd sz6mban)

Faith Ferenc

A victoriai l6gpuska bajnoks6gon a RICK
c6llovS klub el6rt erdem6nyei:
6 arany, 4 eziist 5s 1 victoriai "junior king".
A RICK 1-es csapata els6 lett, valamint a

RICK 2-es csapata mdsodik helyen fejezte
be a bajnoksSgot.
Egy6ni ndi arany6rmes RostAs Mo6mi, mig
a t6rti egy6niben eziist 6rmet nyert Gortva
Atlila.
A RICK C6llov6 Klub tovSbbra is
szeretettel vdr minden 6rdelkod6t szerda
est6nk6nt 7 6r1t6l a MagYar Hhz
el6csarnok6ban tartand6 lov6szetre.
Erdeklodni lehet: Rostds No6mi 753 0238
telefonon.

ugynevezett "betlehemet' jArt6k. Est6nk6nt
jAdek az ulc6kal, (minden esle mdsikat)
bekopogtak 6s megk6rdezt6k, hogy been-
gedik-e a betlehemeseket. Ha a vAlasz
igen volt, akkor bementek, el6nekeltek egy
pdr kardcsonyi 6neket, a "munk6juk6rt"
kaptak egy csek6ly kis ajAnd6kot 6s
mentek a kovelkez6 hhzhaz. Az igazi
kardcsonyi hangulala Mit reggellel
kezd6dStt, amikor minden hAzban
kinyitotldk a mdr el6re elk6sz(tetl m6zes
pdlinkds uveget. Ha valaki jott a h6zhoz
ak6rmilyen iigyben is, az els6 fogad6 sz6 a
hAzigazda r6sz6r6l az volt, hogy igyon meg
egy fily6ka pAlinkAt. Ugyanfgy ha a

szomsz6dok a keritdsen kereszlul

KARACSONYI EMLEKEK



megl6ttek egym6st, azonnal el6kerult a kis
pdlinkds uveg. A f6nypontja az 0nnepnek
estefel6 kezd6d6tt, amikor az unnepi
asztal al6 egy k6ve szalmAt helyeztek 6s
az ott maradt eg6szen vizkeresztig. Ez
szimboliz6lta a Kis J6zus Agy|l. Az
asztalra igen sok finom 6tel kerult. A
vacsordl im6dsAg majd esetleg egy
kar6csonyi 6nek el6zte meg. Majd a
csal6df6 sz6tv6gott egy almdt annyi
szeletre, ah6ny tagja voll a csalSdnak, 6s
minden lag az 6 r6sz6l m6zbe mirlotta 6s
elfogyasztotta. Ezl kovette az annyira
kedvelt bableves, ami sokkal jobb volt mint
mAskor mert mivel hogy karAcsony b6jtje
volt, igy vajjal rAntottdk be. Ezt kovette az
igen sokat emlegetett mAkos guba, ami
mlzzel volt megszorva, majd m6zes di6,
stb. Mivel, hogy a karAcsonyi tinnepeknek
nem az aj6nd6kok, hanem inkAbb a J6zus
szulet6s€nek a megeml6kez6se volt a
f6nypontja, igy aki csak tehette, elment a
lempolmba. A legn6pszeriibb volt az 6jf6li
mise. Vacsora ulAn a fiatalok nagy r6sze
(fiuk, l6nyok) osszejottek egy-egy h{zn{l
6s besz6lgettek, vagy kdrtyAzlak 11 6r6ig.
Akkor csoportosan mentek a templomba.
Mivel, hogy leginkAbb akkorra mAr a h6 is
le hullt, a menetel6s ann6l is 6rdekesebb
volt, mert kozben volt egy-egy kis
h6labd6zAs is. A mise ul6n, ami m{r
legink6bb k6t 6ra korul fejez6dott be,
mindenki igyekezett haza, mert minden
megbesz6l6s n6lkul a fiatalok tudt6k, hogy
kar6csony napjdn d6lel6tt ism6l taldlkozni
fognak a 1o 6rai nagymis6n. Kardcsony
mAsnapjAn, Szent lstvdn napjdn 6s az azl
kovet6 Szent JAnos napon, a zen6szek
tudtak minden lstvAnt, 6s Jdnost, hogy hol
lakik 6s mentek a hAzakhoz ndvnapot
koszonteni. llyenkor kar6csony koriil,
feldobog a szivem, amikor arra gondolok,
hogy sokszor szfikosen jutott keny6r az
asztalra 6s m6gis milyen sz6p volt az 6let,
tele ambici6val.

MAKOS BOBAJKA (GUBA)
Rendes, j6 6leszt6s, kaliicst6sztdt
csin6lunk, s ebb6l krumplinudli m6djiira
apr6 hengerk6ket sodrunk, amelyeket
lisztbe megforgatunk. Ki nem kent tepsibe
megsutjrik jobban mondva megsz6riiiuk
Sket sz6p r6zsasziniire. A siit6b6l kiv6ve
lorr6 vizzel letorrilzzuk. Ugyeljunk arra,
hogy a l6szta, bfr megpuhul, de sz6t ne
menjen. Lesz0rve r6la a vizet, keves forr6

zsirba helyezzuk 6s azl6n elkeverjuk
mlzzel6s tejjel megf5it m6kkal.

Szugyi Szilveszter.

Kardcsony a Hargi#n
A December mind6g egy kis szorong6st
tartogat r6szemre, hisz m6g frissek az
eml6kek. A m6sf6l 6vtized nagyon kev6s
id6 ahhoz, hogy elmos6djanak 6s inkAbb
tal6n 6lesen megmaradnak a kar6csonyi
eml6kek a szivemben.
Nagy a surg6s{orgAs az uzletekben m6r
december negyedik6n hisz oiodik6n
6rkezik a "Mikulds"-b6csi. A gyerekek
ilyenkor nagy cipdpucol6sban vannak, hisz
ki kell rakni az elSszobdba, vagy falun a
tornAcra a cip6ket 6s hatodikdn reggel
minden gyerek Erdeme szerint kapja a
MikulAsbdcsit6l az 6dess6get, na meg a
hosszu "virg6csct" amit az Edesanya
eg6sz 6ven keresztul hasznAl, ha nem
fogad sz6t a gyerek. Legtdbb esetben csak
a fiuk kapnak "virg6csot".
A Mikul6s eltelt6vel mAr lassan a
kardcsony eldk6sziiletek is megkezdddnek.
Attaleban a Sz6kelyfoldon {Csik,
Udvarhely, Gyergy6) m6r december elei6n
20-30 centimAteres h6 esik 6s akkor
kezd6dnek a diszn6vAgAsok. Olyan hAz
tal6n nem is volt Csk megy6ben, hogY
kardcsonyra diszn6t ne vdgtak volna.
Erkeztek a k6stol6k egyik hdzt6l a mdsikig,
rokonnak, bardtnak. Ez a gyerekek dolga
volt amit szivesen csindltak. Kozben a

nagytakariids is megvolt 6s mAr
6rkez6f6lben is a Szent este. A di6s-mfkos
beigli mAr 23-6n megvolt sutve. A sok
finom diszn6 dolgok, na meg az elmarad-
hatatlan toltott kdposzta, ami 24-6n
d6lutdn mir fdlt 6s az inycsiklandoz6
szaga dtj6rta az eg6sz hlzal a friss feny6
illattal vegyulve. Huszonnegyedik6n
d6lut6n a gyerekek szdnkozni, korcsolydzni
mentek a Nagymamdval, Nagylaldval vagy
mds id6sebb testu6rrel. Gyonyorfi feny6fAk
n6ttek a Hargit6n, minden hdzba jutott
egy-egy beloluk. Mire a gYerekek
hazakerultek mdr az Angyal elhozta a

kardcsonyfft tele szaloncukorral, ezust-
arany di6kkal. Olt pompdzott az igazi
karAcsonyfa. Alatta meg az ajAnddkok.
Nem volt szabad azonnal kibontani, mert
az Angyalvissza jon 6s elviszi, mind addig
amig a Csiksomly6i Szijz AnYa

kegytemplomban 6hitattal vArtuk a kis
J6zus szulet6s6t. A templomb6l a hazAig



tarl6 ut igazi gyonyor volt. NagY
pelyhekben hullt a h6 az emberek
egymAsnak adjdk a Kardcsonyi
j6kiv6nsdgokat. M6g hazafel6 id6sebb
rokont-barAtot akik a hideg miatt nem
tudtak az 6jf6li-szentmis6re elmenni, k6t-
hArom csalAddal egyutt megleptuk
kar6csonyi 6nekekke..
Eml6kek! - eml6kek!! Nagyon sz6p
eml6kezni a szorong6s mellett megtelik
szeretetiel szivunk 6s m6g kozben konnyes
a szemunk az eml6k tdvolat6bol.
Kegyelemteljes
Mindenkinek!

Szenl Kardcsonvl

Seb6k Gizella

Mikut6s, Karicsony, Siev - Eml6kek!
A sok rohanAs kozepette nem 6runk rA mbr
semmire ebben a modern vilSgban, m6g
arra sem, hogy n6ha,n6ha megAlliunk, 6s
az 6v esem6nyein, tetteinken elgon-
dolkozunk.
Az rij6vi Szentmis6n ha nem is hangos
szavakban, de magunkban felhalmozzuk-
megfogadjuk {legal6bbis 6n), hogy
mostant6l kezdve megvdltozunk. Az uj6v
folyamAn t6bb id6t forditunk szuleinkre,
testv6reinkre, nagyszuleinkre, rokonsdgra
6s bardtainkra. Alig mf Inak el az
iinnepnapok 6s minden i6szSnd6kunk
ellen5re lassan visszat6runk a 169i

ker6kv6g6sba. Mire felocs0dunk mAr ism6t
kozelegnek az 0nnepnapok, "Mikul6s",
"Lucanapja"," Kardcsony", "Szi lveszter",
"016v" - ljra azelhat6roz6sok.......
Hova lettek a gyerekkori "Karicsonyok" -

Innepek melyekre oly j6 visszaeml6kezni.
December olodik6n nagy szorgalommal
tisztitotiuk mi gyerekek a cip6nket, hogy
kitehessuk az ablakba. A turelmetlen
v6rakoz6s, vajjon mit hoz a Mikul6sbdcsi?
- hogy or0ltunk a cukork6nak, de m6€ a
virg6csnak is, kaptunk valamit.
Lucanapj6n, december 13-6n a
"Lucapog6esa" inycsiklandozd szaga 5s
vajjon mennyi p6nzt talSlunk majd a
pogdcsdkban?
A Karfcsnoyi nagytakaril6s utAn szinle
lehetett 6rezni, hogy az unnep kozeleg.
Miutin kornyezetunk 6s a h6zn6pe is
unnepl6t oltott, mi gyerekek t0relmetlenul
v6rtuk a csengdt, ami jelezte, hogy az
Angyalok meghozt6k a Kar6csonyfAt. - Ha
behunyom a szemem, m5g most is magam
elStt lStom a "Karicsonyf6t" tele

szaloncukorral, eziist di6val, gyerty6kkal,
angyalhajjal 6s 6rzem a feny6illatot mely a
meleg szobiban terjengett. Mennyire
orultunk az a15nd6knak, b6rmilyen csek6ly
is volt (harisnya, egy narancs vagy amire
6ppen szuks6gunk volt), a J6zuska hozla.
A titokban, 5vatosan kibontott szalon-
cukrok janudr hatodikAra m6r csak sz6p
papir burkolatok maradtak a karAcsonyf6n.
Szenteste a vacsora bableves, mdkos vagy
di6st6szta m6zzel (micsoda rinnep). N6ha
a Nagymam6nk is velunk toltotte a

Kardcsonyt 6s olyankor vacsora kozben 6s
ul6na mes6lt nekunk, hogY az 6
gyerekkor6ban mik voltak a szokAsok 6s
hogy - mint unnepeltek.
Lucanapjdn szakajt6t, szalm6val 6s egy
baltdt tettek az asztal al6 6s ezen a napon
kezdt6k k6sziteni a Lucaszdket, melyre az
Elt6timisen ha rd6lll aki k6szitetle, az
megl6tta a boszorkdnyokal. - Az elad6
sorban l6v6 lSnyok olmol dntoltek, hogy
megtudjdk, hogy f6rjhezmennek-e 6s
kihez. - Di6t, fokhagym6t 6s almdt ettek
m6zzel, hogy az uj6vben eg6szsdgessek
legyenek. Az elsd di6t amit megtortek
vArlAk, hogy j6 legyen mert a rossz di6
belegs6get jelentell. - Szentesle vacsor6ra
Mam66k is bablevesl, de t6szta helyet
"Mdkosgub6l" ettek, ezl mi csak az
elbesz6l6sbdl ismertirk. A teln6ttek, 6s mi
is miut6n nagyobbak lettCtnk, kSrtydztunk,
di6ra amig elj6tt az id6, hogy induljunk az
Eif6timis6re.
Kem6nyre fagyott ulakon, vagy ha
szerencs6sek vollunk, ropogoll a frissen
hullott h6 a lAbunk alall 6s ez is emelle az
unnepi hangulaiot. A lemPlomban a
kardcsonyfa illala, a jAszol, az Ahilalos
emberek 6neke, a J6zus sztilet6s6nek
unnepe. A szertart6s utdn a karfcsnyi
j6kiv6nsdgok 6tad5sa, az a felejlhetetlen,
leirhatatlan hangulat {az az 6rz6s, hogy
mindenki orul6s szereti egym6st).
A szeg6nys6gunk 6s az elnyomds ellen6re
is a magyarorszdgon toltolt "Kardcsonyok"
eml6ke j6 6rz6ssel tolt el. Az unnepek
kozeledt6vel szeretn6m ezt a hangulatol,
szeretetet visszavardzsolni 6s a
gyerekeimmel 6s mindenkivel megoszlani.
Lehet, hogy most is iti ilyen sz6pek a
kar6csonyok 6s unnepek, csak m6r nem
azokkal a szemekkel l6lok 6s 6rz6kkel
6rzek. - milyen kdr!
Kellemes Kar6csonyi unnepeket 6s Boldog
6;6vet kivfnok mindenkinek.

Atuim6s Erzs6bet



janudr 21, szombat

febru6r 2-5ig

febru5r 12, vas6rnap

febru6r 18, szombat

m6rcius 5, vas6rnap

m6rcius 12, vas6rnap

m6rcius 19, vasSrnap

m6rcius 25, szombat

6prilis 8, szombat

6prilis 16, vasSrnap

Sprilis 29, szombat

6prilis 30, vas6ranp

m6jus 6, szombat

mdjus 14, vas6rnap

mdjus 28, vasiirnap
jtinius 4, vas6rnap
jfinius 17-18
jrilius 9, vasdrnap
jrllius 22, szombat

augusztus 19, szombat

augusztus 27, vas6rnap

szeptember 3, vas6rnap

szeptember 9, szombat

szeptember 17 , vas6rnap

okt6ber 8, vasdranp

okt6ber 29, vas6rnap

november 5, vas6rnap

november 18, szombat

december 3, vas6rnap

december 23, szombat

december 31 , vasdrnap

Est a sorkertben

Folkfest - Hungarofest

Erd6lyi SzovetsSg piknikje

Farsangi BAI

Magyar Kozpont piknik

Mdrciusi unnep6ly

56 -os Szabadsdgharcosok piknikje

Arany 6s Ez0st BAI

lfjusdgi kabare

Husv6ti BAI

TSnchSz

Korvi na cserk5szcsapat eb6d je

Regnum Co-op G6la Bdlja

Anydknapi eb6d

Regnum Eb6d

Trianoni megeml6kez6s

Diszn6toros h6tv6ge

Erd6lyi Szovets6g eb6dje

CserkSsz b6l

Szent lstvdn Bril

Szent lstv6n Unnep6ly

Apdknapi eb6d

Kisasszonyi 85l

Regnum eb6d

Erd6lyi Szovets6g mfisoros d6lut6nja

Okt6beri unnep6ly

Regnum Bfcsti
Katalin 86l

Mikul6s

Kar6csony esl

Szilveszteri 86l



d.e. 11 6rakor ReformAtus lstentisztelet
d.u. Mozi

december 18, vas6rnap d.e. 9.30 orakor szentimise
d.e. 11 6rakor Reform6tus lstentisztelet
Gyertyaft*nyes karScsonyi est

december 27,vasfurnap d.e. 9.30 6rakor Evang6likus lstentisztelet
d.e. 11 5rakor Reformiltus lstentisztelet
d.u. 6 orakor szentmise

december 31, szombat Szilveszteri b5l
Ha a mise rend megv6ltozik a nyomtates 6ta, k6rjiik kis6rj6k f igyelemmel az 4yh6zak k<lzl6seit

december 4, vas6rnap

december 13, kedd
deeember "l1, vas6rnap

janu6r 21, szombat
februAr 2, csutortok
febru6r 3, p6nlek
febru6r 4, szombal
febru6r 5, vasArnap
febru6r 12, vasArnap
febru6r 18, szombat

DECEMBERI NAPTAR

d.e. 11 6rakor szentmise
MikulSs piknik
I smeretterj eszt6 e !6ad6s
d.e. 9.30 6rakor szentimise

JANUAR/FEBRUARI ESEMENYEK
Est a Sorkertben
Folkfest/Hungarofest
FolkfestlHungarofest
Folkfest/Hungarofest
Folkfest/Hungarofest
Erd6lyi Szovets6g piknikje
Farsanqi BAI

A kiivetkezf kiaddshoz, kdriiik a cikket vagy hirdetdst legk6s6bb

janUdf 20-ig fax-on 802 2697, telefonon 846 2675, vagy Ktivesdy Eva, 79 Detltietd
Drive Templestowe 3f06 eimre eliutattni.

SzerkesztSbizottsdg:
Atyimds Erzsi: 802 7637, lacsa Ndra: 850 6210 Kiivesdy Andrds: 846 2675

Kdvesdy Eva:8462675, Koppin Kati:350 1078

Adomdnyokat a H1RADO kiaddsdra hdl6s kiisziinettel fogadunk!
Birmi k6rd6ssel megiegyzdssel vagy hozzdszdl1ssal fordulianak a

RENDELESI IV
Szeretn6m a Magyar Kdzpont havi HiRAn6-jat megrendelni '12 h5napra. Ara
$12.00
rurv:
CiM:
MELLEKELEK $12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUN]TY ASSOCIATION
lNC.(posta c(m: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)



NAGYszneAsU

SZILVESZTERI MULATSAG
A Magyar Kozpontban

december 31-6n, szombaton T 616161 k6s6ig!

A io hangulatrol Magyar 6s Latin zenekar gondoskodik

Jegy 6ra: $20

Jegy rendel6s: Faith Ferencn6l:VGZ 9135

A jegyeket mhr a Mikul6s pikniken 6Wehet6k ugy
szint6n a Kar6csonyi gyertyaf6nyes tinnep6lyen.


