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1997. december 7- 6n, vasdrnap a Magyar Kcizpont Lajos ligetdben

Szentmise 11 drakor a Szent Istv6n templomban

A sz6rakostat6 zen€t a Nefelejts Du6 szolg6ltat

12 drdtdl izletes ebdd: rostdlyos - gulyds - b6csi szelet - hfuzi siitemdnyek -
2 6ra utdn L{neos

A nap folyamdn a KORVINA CSERKESZCSApA,T
trirsasj Stdkckkal szdrakoztatj a a gyerekeket.

D6lut6n a Mikul6s aj6nd6kot oszt.
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E Bel€pds dijralan.

E tanyett, evdeszkcizt, kerti *"dk"t kdrjiik mindenki hozzamagdval.
E

fi O"r ,6s kedves bardtait szeretettel vdria az lfiusdgi Sziivetkezet

l*l igazgat6sdga.
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Segitsunk egym6snak magyar 6lm6nyt l6trehozni
gyermekeinknek.

cnAqYA,F- fACseocsopoF-c
Erdekes foglalkozdsok, korjdt6kok, magyar

Enekek 6s mes6k
0-5 6ves gyermekek sz6mdta

minden szerddn de. '!0-12 6raig a
Magyar K6zpontban az ifjus6gi terem

el6csarnokdban.
Szildk €s nagysztildk, hozzdtok ela

gyermekeket!
B6vebb felvilaqosilas:

Szilvia: 9754 8175
Edit: 9576 9921
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6rahnr o Sz.ent Jstudn templom olaft lzvii

ta.rsal66bm. &Lndn"nl"l hozza mog&vel s*i'11

kezimur&ajdt ; himzs" sben, u a* *sb a* ingynzsen

haphat tan at s ol szahidbtiil.

9l*vonlrb'l egg dal*'A* egfttl eltdlue -

h"llemes kiimyezzlben - szeretzttel ud.ranh'

minlpn Adzltli;dUt.

'{au,nbb i f eluil,ig o sila sl h*fhaL

3ual" &{agdi"dt: 9544 7162,

'BWd, &l,agd,iroll' I874 5242

MEGHiT'O

Szeretettel litunk mindenkit aki
irodalom 6s zenekedveld

IRODALMI
OxxnpzOrOntiNKBEN

A kOvetkezd dsszejdveteliink
vas6rnap, 1998 mfcius 1 -6n, d.u.3

6rakor lesz a Magyar Kozpont Erddlyi
szob6jiban

Erdekl6dni lehet Jekler Irdnndl a

9889 83 70 telefonszfrnon
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Yas6rnap reggel 7 6rakor magyar
hirek az SBS televisi6 illomison.

,9, ]Lt adnLavAkezii szd.ma

f ehru|.rb an ylent'h. neg'

Elvezze a kellemes l€gkort a

KO&CINe

PEEggO-84&8eF{
(teljes italenged6ly)

a vdltozatos 6tlapb61 vdlaszthat izletes
eb6det/vacsor6t.

NYITVATARTASI 6NAT:
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SZOMBATON
este 6 6rdtdl 11 ig

VASARNAP
d.e. 11-t51d.u 5-ig

Bdvebb felvildgositfs vagy
asztalfoglalds : 9800 4544
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Eyutt enehsznual, muzsihiual. o

szeretet iinnepdt!

L997 . december ?I-€n vasdrnap alkonyat
utdn (este 8 6ra) a

Magyar Kozpont-ban

66fr6666n66fi

Kor d.csongi ggertyafdnyes est

Eldtte frissen stilt h6zi siitemdnyek 6s iidit6 italok kaphat6k.

Kdrjiik, hogy a gyertyi{kat a helyszinen
sziveskedj enek megvi{si{rolni.

Mindenkit szeretettel hiv ds v6r a Regnum
Szdv etk ezet vezetdsdge.

6 6 6 6 6 ff 6 fi,6 6 6 & 6 6 6 6 6 666ffi666

Thnr{cskozds a Kiizpontban

A Magyar Kozpontban a m6sodik
tandcskozds november 29-6n volt
megtartva. 37 r6sztvev6 21

egyesuletet, illetve szovetkezetet
kSpviselt. A d6lut6n folyaman tobb
fontos t6ma megbesz6l6sre 5s
dont6sre kerult.

Fontossab t6mdk amelyek
megbesz6l6sre kerultek:
'1. A tags6g dij6nak bevezetdse.
Ezt a kdrddst a Csrics tov6bb
vizsgdlja.

2. A Csrics statisztikai felm6r6st
krSszit a magyar egyesuletek 6s
mds szervezetekr6l.

3. A Los Angelesi Magyar H6zr6l
video film kerult velitdsre melyet

Kom6romi TV-n6l dolgoz6 Molndr
Zolt6n k6szitett.

4. Janudr 17-6n lesz egy "Working
Bee", melyre k6rtlnk minden
szorgos kezet.

5. Az rij tdrv6ny a "hig6nikus
6telkezel6ssel" kapcsolatban lett
megt6rgyalva 5s hogy ez a t0rv6ny
hogy fogja a K0zpontot 6rinteni.

6. A hang 6s f6ny technika
fehijftdsdra van szuks6g kerult
megbeszdl6sre 6s arra az 6s hozzf
anyagi beszerz6sSnek m6dja a
szuks6ges anyagiak megterem-
t6s6re, Jekler lr6n vdllalta a fentiek
megszervez6s6t.

A kovetkezd Tandcskoz6s 1998
m6rcius 21-6n lesz, 1 .30 6rakor.



**************s4***s*****s*********

BETLEHEMI xrnArvox
Adjonisten J6zusunk, J6zusunk!
H6rom kir6ly mi vagyunk.

L6ngos csillag 6llt felettunk,
gyalog jottunk, mert siettunk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a JSzus Krisztus.

Menyhdrt kirily a nevem,
Segits,6des lstenem.

lstenfia, j6napot, j6napot;
Nem vagyunk mi v6n papok.

Ugy hallottuk, megszulettSl,
szeg6nyek kiralya lett6l.
Ben6ztunk h6t kicsit hazzdd,
Udvoss6gunk, 6gi orsz6g!

G6sprir voln6k, aff6le
foldi kir6ly szemdlye.

Adjon isten, Megvdlt6, Megvdlt6!
Jottunk meleg orsz6gb6l.

F6tt kolb6szunk mind elfogyott,
f6nyes csizm6nk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat mar6kkal,
tomjrint eg6sz vasfaz6kkal.

En vagyok a Boldizsdr,
Aki szereeseny kir6ly.

lrul-pirul M6ria, Mdria,
boldogs6gos kis mama.

Hull6 konnye z6pordn 6t
al ig l6rtja J6zusk6j6t.
A sok pdsztor mind muzsik6l.
Meg is k6ne szoptatni mdr.

Kedves hdrom kirdlyok,
j66jszak6t kiv6nok!

J6zsef Attila

KIS, KARACSONYI ENEK

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnaputin az angyalok
Gyem6nt-havat hoznak.

Szeretn6m az lstent
Nagyosan dicsErni,
De 6n meg kisf iu vagyok,
Csak most kezdek elni.

lsten-dics6retre
M6gis csak ki6llok,
De boldogok a p6sztorok
S a hSrom kirAlyok.

En is mennek, mennek
linekelni menn6k,
Nagyok kozdtt kis J6zus6rt
Minden szdpet tenn6k.

0j csizm6m a s6rban
Szdzszor,bep i szkol nim,
Csak az Urnak szerelmemet
Sz6pen igazolnAm

Ady Endre

***************s********t*i********
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Unnepek idejdn

Asztal kiiriil
szeretteinkkel

Ilyenkor, amiddn az

6v vdge fe16 tartanak a

hetek, rcividiilnek a napck,
6s mindobban hosszabb-
odnak az est€k, elkcivet-
kezik a csalddi, a rokoni, a

bardti tal6lkoz6k s a veliik
jdr6 venddgeskeddsek
ideje. "J61es6 hirisdg
simcgatja a lelkeket - irta
Krridy Gyula - amikor az

emberek egym6s kedv66rt
kiciltcizkcidnek, a hcilgyek
legszebb ruhdikban iilnek
az asztalhoz, elismer6
kisz6l6sokkal fogadjdk a

leveseket, pecsnydket,
t€sztdkat, lelkesen b61o-
gatnak a borospohdrnak, 6s

be161e nagy kortyokat
nyelnek, tr6f6kat monda-
nak a sajtra, 6s mindig akad
egy hatalmas dtvdgyri
embero aki 5ltal{nos
i.inneplds kcizepette har-
madszor is vesz a tdltdtt
ki{posztdb61, amilyet'a
nagyatyja sem evett'."
Igaza van Krfdynak.

Nem uto1s6 €lvezet
az ev6st61 6s ivdst6l
kipirult arcok kcizcitt
hdzigazddnak lenni az 6v
v6gi iinnepeken sem,
kin6lgatni a "rnenyecske-
k6pii almrflkat" 6s a p6ro1g6

feket6ket, iigyelni a

kiiiritett poharakra, elta-
16lni a venddg dhajtdsdt ....
6s "bar{ti hangulatban
ringatott fdrfiakkal 6s

megeldgedett ndkkel kezet
fogni, middn 6jfd1t

kongatnak a toroay6rdk, 6s

a venddgek hazafeld szdll-
ing6zank". (I{rridy Gyula)

A vil6g br4rmelyik
rdszdben 6lsz, kedves
o1vas6, kivi{nom, legyen
rdszed ebben a

hagyomr{nyos magyaros
venddgszeretetben. ..
ilyenkor, iinnepek fe16

haladvdn.
De hrit ndzziik csak

- mib61 61iink? Vagyis: mit
esziink az iinnepek sordn?

SZLVAS PONTY
(Kar6csony est6re)
egy 1 kg-os ponty
40 dkg aszalt szilva
egy kevds citromos-
cukros tea
1 db citrom leve
1 poh6r sziraz fehdrbor
10 dkg fiistolt szalonna
5 dkg vaj
s6
csipetnyi reszelt
szerecsendi6

A citromos-cukros te6ban
megr{ztatjuk az alaposan
megmosott aszalt szilv6t,
lecsurgatjuk, majd
kimagozzuk.
Megtisztitjuk ahalat. A vaj
fe16ve1 kikeniink egy m6ly,
t.jiz61l6 tflat, ktizepdre
fektedtik az a1u1r61

bes6zott halat, beboritjuk a

hajszSlvdkonyra v6gott
szalonnaszeletekkel €s

kcird tessziik a szilvflt. A
hal tetejdt csak akkor
s6zzuk, ha szalonna nem
eldg sds. Diszit6siil
kimagozott szilvaszemeket
szalonndba gcingyciliink €s

fogpiszk6l6val a hal
gerincdre ttizziik azok at.

Ezutr{n a halat
meglocsoljuk borral, a

marad6k vajat felol-
vasztjuk ds ugyancsak
rdontjiik, majd forr6 siitdbe
tessziik 6s kb. negyven
percig stitjtik.
Melegen t51a1juk, me116je

tcirt vajas burgony6t adunk
kciritdsnek.

BABLEVES
vOnOsnoRRAL
(Szilveszter est6re)

20 dkg bab (lehetdleg
rin. vesebab)
1 evdkanr{l olaj
15 dkg csdszdrszalonna
2 fej vciriishagyma
1 gerezd fokhagyma
1 szdl s6rgardpa
1 kis fej zeller
40 dkg csont
3 dl vorosbor
s6

4-5 szem fekete bors
2-3 szem szekfiiszeg
bab6rlev6l

Az aprdra v6gott hagym6t
az olaj on megfonnyasztj uk,
a szalonndt csikokra
v6giuk, hozzdaduk a

hagymdhoz 6s egyiitt
megpiritjuk. Beletessziik a
sz6tnyomkodott
fokhagymdt, a meg-
tisztitott, karik6ra vdgott
sfugardpdt 6s zellert is.
Fekintjtik 1 liter csontl6vel
(vagy vizzel) f6ni hagyjuk,
kcizben hozz6adjuk az

el6z6 este 6ta Satatott
babot, majd fiiszerezziik,
izl6s szerint ut6nas6zzuk,
tovdbb forraljuk, amig a

bab mdr csaknem teljesen
megpuhult, beleontjiik a
vciriisbort
negyed6r6ig
f6zzljk.

6s mdg
tov6bb

Uj Magyar Hirek
Magyarok Vildglapja

December 1991
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lDeak Ferencznek sziik
lcsal6di k6rben (20)
Itartott6k a 80{k sziiletEs-
]napjdt a Korona Presso-

Jo eg6ss6get
kivinunk.

a kedvenc ir6dlkciltcid?

A QUJ FELLEPESE A

#1t1EI
1. Ho1szii1ett61?

Naqyv&a{an

2. Mikor jottdl Ausztr6li6ba?

1968-f,an

3. Mi volt 61eted e1s6 munkahelye?

agy vmtodtffian.

4. Melyik a kedvenc nyaral6 helyed?

go0d Qoast

4. Melyik a kedvenc szined?

t60d
5. Ki a kedvenc szindszed?

laaalta.net

Melyik kciayvet olvastad utoljr{ra?

|fra A&iant

: Patdfi 86adot

i7. 
Ka kedvenc dnekesed?

: 7*0ia Sqhi*iw

i8. Mi a kedvenc dteled?

Hrtshavas

i9. Mit ut6lsz a legjobban?

ii ga*fqil*,
10. Van e javaslatod, vagy hozz6sz6ldsod a

Magyar Kcizpont jovdjdre vontakozdan?

6esza Q*AG tutanil
Kciszonom

f,ratulilluh" &tytmas

\ \ ,/ ,Z'nfued.nah" ds Sualr

'r&:=- -Cotzldnah" abil- noue*bu,

( ) tg-^ eljegyeztdb Eynutst.-:=r- 
So'b szer"ocs& risholdngssa.got

l$uanunlt e, ify pamalt .

CROWN KASZINOBAN
A QUJ Tancszinhaz vendeg-
szerepelt a Victorian Chinese
Associatlon baljan amely d
melbournei Crown Kaszino
baltermeben volt megtartva.
Tobben a magyar kozossebol is
reszlvettunk ezen az esten mint a
tanccsoport kiseiok. Tancukkal
nagy sikert arallak, a k6zonseg
n^crv tnnqsal feiezte ki tetszeset.rruvl LvlJrrur rvJvllv

Gratulalunk a QUi szep
^-^.^^lA^AA.lDZUl ULJ1UJUU] L.
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Hajnalal
1. Hol sziilettdl?

Ztexyania, a &,Andtf,an

Mikor jtiudl Ausztrr{lidba?

l9674aa

Mi volt dleted els6 munkahelye?

FodtAez.

Melyik a kedvenc nyaral6 helyed?

AdaQaida

Melyik a kedvenc szined?

rczgaf;zin

Ki a kedvenc szindszed?

&Avie PrceQerl

Ki a kedvenc ir6d/koltod?

$tap*aa Kin6

Mi a kedvenc dteled?

Kdpo*ztdst6*zta

9. Mit ut{lsz a legjobban?

"pugfiy dtivarg"

10. Van e javaslatod, vagy hozzS-

sz6l6sod a Magyar Kozpont jtiv<ijdre

vontakoz6an?

6e*zotgrltdsl

Kdszonom

,.,.-""-""..,.:i

ff6i6 szivwlb*'a*aph. a &tagya,
K;rynr eggh"huak volt igazgatdjdt

ROZSA ERN6T

aki twuember fi-6n lasszri szwedes ul6n

elhal'gt.

&1,1"t"" resnd.&nk" J-suasd.nak a a
gg,6szol6 csaldd.nah..

tqm
ffi&d?

A Magyar Szabad-
sigharcos Yilig Szii-
vets6g Magyarorsz6gi
k6pviset6j 6nek iizenete :

A legnagyobb elismer6siinket
fejezziik ki a Magyar Kiizpont
vezetdb6geneko 6s mind azoknak
akik v6gbe vitt6k a H6si
Eml6kmii meg6pit6s6t. Nem
tudjuk et6gg6 kifejezd
6rz6siinket.

63vari J6zsef, Danddr tdbornok
Mi{rton Andr6s, ti{bornok

Reg6czi Nagy Lr{s216 TIBB eln6ke
v. Krasznay Bdla POFOSZ

kdpvislcije
N€meth B61int, az 56-os

Szdvetsdgnek Orszi{gos elnoke,
Sinkovits Gyorgy, 50-os Szdvetsdg

elnoke 6s

Aprd Jdzsef, aki ldlekben az
avatdson volt.



A Magyar Kiizpont Szr{mit6g6p 6s Internet
Klubja

3vlAg\AB"'Windaws gs
* Internet haszndlata -

Magyarorszdgrdl- F{irek, Rddid, TV, EI6
beszdlgetdsek, Parlamenti tuddsitds,
Utaz6sok, Kultura, Ndpmiivdszet.

+ Ausztrdl - Magyar adatti{r
Tud6sit6s a melbournei Magyar Kcizpontr6l
http : /lwww. huncomm. aone. net, au

Magyarul - Offlce 95
- Word 7
- Excel
- Power Point

CD- Rom - magyarul
- Budapest tcirtdnelme
- Honfoglalds 6s Allamalpitds
- Tolnay Vil6gtcirtdnelem
- R6vai Nagy Lexikona
- Hungary I
- Emese Alma
- Nyelvdsz
- Angol-Magyar, Magyar- Angol
hangos szdtdr sorozat
- Repiil6 Kastdly
- Mesdld konyv

+ Mit tud a magyar nyelvii szr{mitdgdp nyfjtani a

fiataloknak?
* Mik a lehetdsdgek? Szakkcinyvek?

Osszejdvetel a htinap elsd szerddjdn7.30 - kor a
Magyar Kizpontban.

Tovdbbi felviWgd sttdsdrt forduljon B arna Szildrdhoz
(03) e560 9918

Erdekesstig a cobar-i T$rtinelmi
Muzeumbdl

NORMAN FERSON - 1800-t909

In 1903 age pensions were reviewed.
Norman Ferson was among those required
to appear before local magistrate and
produce evidence of birth. Examination
proceeded as follows:
Bench: What is your name?

Witness: Norman Ferson
Belch: What age are you?
Ferson: 103 years

Bench: where were you born?
Ferson: Quebec, Canada
Bench: Married or Single?
Ferson: Married
Bench: Any children?
Ferson: Yes
Bench: How many?

Ferson; Three
Bench? Where are they?
Ferson: Dead
Bench: What did thev die of?
Ferson: Old Age.

Pension was granted. Birth certificate
revealed that he was born in Quebec in
April 1800.

Norman, known as "Old Norman" was
shipwrecked offthe north Australian coast
and came ashore near Normanton in the
Gulf of Carpenteria. He lived in that area
with the Aborigiaals for 17 years.

Arriving in Cobar, he supplemented his
pension by chopping stovewood for
housewives.

He was a tall erect man, wore no boots and
raised his knees high as he walked. His
clothes were the gifts of benevolent
humorists. A claw hammer morning coat
exposed his grey flannel shirt and dickey
front. Trousers were rolled up to the knee.

His greasy, smoky grey locks protruded
through the cracked crown of his straw
boater" cont pg I



Fond of reading, he cherished books. When he

saw a book that he had lent to a wheelwright in

Dierke's Blacksmith shop, put up fcr auction, he

went to Dierke. The wheelwright saw him

coming and fled out the back of the shop. As he

climbed the back fence Norman hit him on the

head with the spoke of a wheel. The wheelwright
died six months later from injuries received.

Norman was charged with assault and sentenced

to three years. He said he just "gave him a tap on

the napper with the spoke of the wheel". He was

then 103 years old. He served his time in Cobar,

dining at the Jail and during the day, sitting on a

form on the board-walk of the Commercial
Hotel.

Ward and Lebb's Store, Linsley Street,

was burnt down in April 1909 and the

fire assessor gave Norman a case of
pickles from the salvage. The case would
have weighed about 38kg. As Norman,

with the case on the shoulder, stepped

on to the footpath, he slipped and broke
his hip. He was put in hospital where he

wanted his 1eg removed, for he knew the

chance of healing was slight. His request

was not granted and he died in hospital

in September 1909.

Meglep6dve jcittem 16, hogy igen, ilyen
6rz€st mfr 6tf)tem 6s az fiagyafi r6gen,
gyermekkoromban tcirtdnt. Apdm egyszer
az o16be vett, megsimogatta a fejem,
gyengdden magi{hoz cilelt 6s r6m ndzett
csod6latosan meleg barna szemeivel ... 6s

akkor rigy dreztem, hogy kezdbe vette a

szivemet, 6s 6n - mint a kolyokkutya -
vinnyogni szerettem volna a boldogsfg, a
h61a 6s meghatddottsilg 6rzdsett6l...
Ma m6r tudom, hogy azok az 6rz€sek
cintudatlanul foglaltdk megukba a sziikebb
szdrmazdstudatot, a valakihez-valamihez
va16 tartoz6s els6 eszm6l6s6t is. Ez tehdt az

cisszefiiggds a kdt drzelem kozott! Amikor
a kcizvetlen szdnmazdstudat - az anyanyelv
misztdriumdn keresztiil - kitereb6lyesedik,
ds egy magasabb rdgi6ba l6p: eggy6, forr a
nemzetl szi{rmazdstudattal. a

magyarsdgtudattal.
De mi6rt is sz6p ez a magyar Himnusz?
Hiszen majdnem minden hianyzlk be161e,

amir61 m6s nemzetek himnusza dalol.
Nincs benne sz6 sem a kir61yr61, de
semmilyen mds f6ldi hatalcm
k6pvisel5jdr6l sem. (Ta16n ez6rt, mert 6

hrfnyan ezek kciziil siillyedtek az emberi
m6lt6sdg szinvonala a16?) Nincs sz6 benne

az orszdg dicsds6gdrdl 6s hatalomr6l sem.

Vagy hogy tribbnek akarnd {rezni magdt
mdsokndl, vagy bdrmiben 61enjr{r6 kivdnna

Jdva szigetdn, Djakart6b6l tdvoli lakhelyiink,
Surabaya feld igyekezve, aut6nk r6didj6b6l
vdratlanul a magyar Himnusz hangiai sz6laltak
meg.
Mig a kocsi fdnysz6r6i a monszunban hajladozd
p61mak kcirvonalait simogattdk, a dallam
hati{sdra valami kiilonos, szinte euforikus 6rzds

vett rajtam er6t, mintha a fcild mdsik oldar6r6l
egy ldthatatlan f6nysz6rd a szivemet simogatta
volna...
Nem tudtam sz61ni, ktinnyes lett a szemem.

A dallam utr{ni csendben, d6n felesdgen sz61a1t

meg el6szcir:
"Mily vdgtelentil szomorf 6s milyen gycinycirii
a magyar Himnusz..."
Elgondolkaztarfl, a megjegyz1sen 6s kerestem
vflaszt, hogy tulajdonkdppen mi6rt is olyan
megr1z6an sz€p a magyar Himnusz?
Elfogultsdg lenne? Hiszen hazdja, himnuszdt
minden n6p a legszebbnek tartla a vil6gon, 6s

hallatr{ra a biiszkesdg firzete tcilti el. Ez az 6tzds

viszont, ami bennem keletkezett, tdvolr6l sem

a biiszkesdg 6rzete, hanem valami m€lyebb,
valami nemesebb.
Mi hdt ez a kiilcincis drzdshull{mo mi ez a16gy 6s

gyengdd meghat6dottsdg, mely 6letiink m6s

nagy drzelmeivel, a szerelemmel vagy a

bardtsdggal aligha hasonlithat6 cissze?

Megprdbrdltam felid€zni magamban egy ehhez

hason16, mdr 5t6lt 6rz6st.
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lenni. Az orszdgi termdszeti szdpsdgeit sem
di.csdri, mint ahogy mr{sodik haz6m
himnusza, a dan himnusz olyan kedvesen
6nekli: 'oDet er et yndigt land ... - biib6jos
egy orsz6g ez..." A zene dallama ,sem egy
pattogat6 indu16, vagy egy p6tosszal ftitdtt
dicsditds, klasszikus dallamokat sem

haszn6l fel a nemzeti cintudatosft6sra. A
magyar himnusz egy halk 6s megr6z6 ima,
melyben a dallamot lehetetlen akdr csak
eldridolni is an61kii1, hogy a szciveget ne
kcivesse a szSj vagy a gondolat.
Mdltdsdgosan lassri 6s vdgteleniil komoly,
mert mfltr6l 6s jovdrdl, egy kicsi orsz6g
16tdr61 van benne sz6.

ISTE,N AION MEG A MAGYART....
ebben az egyszerii mondatban mennyi
minden benne van:
Az elsd szd: ISTEN. Taldn mifr a sdmdnok
istendrol kezdve foglalja magdban a felvett
keresztdnys6g Isten6t, sdt a valldsokon tul -

mint Mad6ch -, a Vildgmiadensdg Urdhoz
s261.

A rndsodik sz6: ALDD MEG.. Nem azt
k6ri az Urt61, hogy tedd naggy6, tedd
gazdaggfezt a n6pet, hanem szerdnyen csak

annyit k6r, hogy 61dd meg! Alddst k6rni
pedig azokra szoktak, akik alapj6ban vdve
j6k 6s tisztr{k 6s drtatlanok. A Kicsikre,
mert a Nagyok rigyis er6sek. F6lteni 6s

megdldani a Kicsiket kell, hogy 6letben
maradhassanak a Nagyoktdl ds a Term6szet
katasztr6fi{it61.
A harmadik sz6: A MAGYART... Nem a

kirdlyt, a hatalom birtokosait, hanem 6t, aki
ezt az orsz6got verejtdk6vel teremtette, a

magyart! Mert ebben a sz6ban benne van az

Orszdg, a Haza, a Nemzet folytonossdga,
scit m6g az orszdg 616n rfl16 az a Nlagyar is,
aki nem tesz semmilyen kiilcinbsdget
magyar 6s magyar kciztitt.
A Himnusszal kapcsolatban mdg egy pdr
sz6t a noszta1gi6r61. gyakran haszndlt sz6
lett az utdbbi 6vtizedben, aemcsak
Magyarorszdgan, hanem az egdsz vilSgon
is. Haszni{ljuk mdr szinte mindenre
vonatkoztatvao az 6te1t6l kezdve a filmeken
6t a slSgerekig. Pedig az eredeti gcircig sz6
pontos jelentdse: V6gyakoz6s a tdvcli
sziilSfcild utdn... A honvdgy 6rzds6t a

Rdsdet: Magyar Hirek,
1988 mrfrcius 18
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legtcibb ember 5t6li a sziil6frild elhagy6sakor,
s6t a turista is drezhex a par hetes kiilfcildi
tart6zkoddsa vdge feld. Ez a kinz6 6rzds

id6vel lecsillapodhat 6s lStsz6lag meg is
sziinhet. De sohasem v6gdrvdnyesen. Mert a
Himnusz dallama az a Nagy Vardzsl6, mely
ezt az 6rz€st, bdrhol a vili{gon, rijra 6s fjra
6letre kelti.

Bartha Tibor - Koppenhdga

it Hor ,rur"r,Jn

lAi,a06owsrg"Sae t986 Ban

2. Mi volt €leted elsci munkahelye?

Ts$o$ffia ifuoQ, qdg

3. Melyik a kedvenc viirosod?

€eu

Melyik a kedvenc szined?

0i0a

Ki a kedvenc ir6d/kdltdd?

PauA lanntng*

Mi a kedvenc dteled?

?izza

7. Mit utdlsz a legjobban?

a0aeai

8. Van e javaslatod" vagy hozz6-

sz616sod a Magyar Ktizpont jovdj€re

vontako26an?
'x

"Pat Zsoht &acQ in t/ra Kacana &*"1
ii

Koszonom ,;

ll
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199S EVI RENDEZVNNYNT

Ditum Nap Rendezv6nv Rendez6 Eeyesiilet

Februif,r I vasarnap PIKNIK Kbzpant - Ktizds

Februdr 2A-22 pdntek-

vas6rnan

HUNGAROFEST Kdzpont - Kiizos

Febru6r 28 szombat ZENESZEK BAIJA Gvtinsvtisbokrdta

Mfrcius 1 Yaffrnap PIKNIK Erddlvi Sztivetsde

Mdrcius 7 szombat BAL Soort Klub

Mdrcius 15 vasdrnap MARCIUSI

UNNEPELY/PIKNIK

Kdzpont -Kiizijs

Mdrcius 28 szombat BAL MMTV

Apritis 12 vasarnap HfSvErI gAI- Kdzpont -Kciziis

Anrilis 19 vasarnaD EBED 56-os

Aprilis 25 szombat ALARCOS BAL RIK

Mdius 3 vas6map ANYAKNAPI EB6D Regnum Sziivetkezet

M6ius 17 vasarnat IRODALMI DELUTAN Sesit6 Szoledlat

Mdius 23 szombal RENDEZVENY Ifiusdsi Szclvetkezet

Mdius 31 vasarnaD EBED Arp{d Otthon

Jrinius 14 vasamap EBED Kdzpont Tiinccsoport

Jfrnius 28 vasamaD DISZNoTOROS EB6D Klub Sziivetkezet

Jrilius 4 szombat BAL Kiiz.oont Tdnccsonort

Jdlius 12 vasdrnan EBED Erddlvi Szovetsds

Jrilius 25 szombat ANNA BAL Cserk6szek

Aususztus 15 szombat SZENT ISTVAN BAL Masvar HdzlResnum

Aususzlus 23 vasdrnap SZENT ISTVAN UNNBPEI-Y Resnum Sztivetkezet

Szeolember 5 szombat Els6BAL Ifiusdei Sziivetkezet

Szeptember 19 szombat p0rrvos nAl Gviineviisbokrdta

Szentember 27 vasarnap EB6D Regnum Szovetkezet

Okt6ber 3 szombat ARANY gS NZUST gAL Komont - Kozos

Okt6ber 25 vasarnaD UNNEPET-Y-EB6D Kdzpont - Ktiziis

November I vasdrnan eilcsd Resnum Szovetkezet

November 21 szombat KATALIN BAL Rdk6czi Esvestilet

November 28 szombat BAL Rddi6 b6l

December 6 vasarnan PIKNIK Ifiusdsi Szovetkezet

December 20 vasarnap GYERTYAFENYES EST Kiiznont- Kozos

December 3l csiittirtrik SZILVESZTERI BAL Kdznont - Ktizos
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DECEMBERI NAPTAR

December 7, vas6rnap d.e. 10 orakor Reformdtus lstentisztelet
d.e. 11 6rakor okumenikus lstentisztelet
Mikul6s Piknik

December 13, szombat d.u. 6 6rakor Evang6likus egyhiiz szeretet
vend69sdg

December 14, vas6rnap d.e. I orakor szentmise
d.e. 10 6rakor Evang6likus lstentisztelet

December 21, vasdrnap d.e. I orakor szentmise
d.e. 11 6rakor Reformdtus lstentisztelet
este I6rakor Gyertyaf6nyes Esl

December 25, vasdrnap d.e. 11 6rakor Fleform6tus lstentisztelet
December 28, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentmise
December 31, szerda Szilveszteri b6l
Janudr 1, csutortok d.e. 10 orakor szentmise

d.e. 11 orakor Reformdtus lstentisztelet
Janu6r 4, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentmise

d.e. 11 6rakor Reformdtus lstentisztelet
Janudr 11, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentmise
Janu6r 18, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentmise

d.e. 11 orakor Reform6tus lstentisztelet
Janudr 25, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentmise

JANUARI.FEBRUARI ESEMENYEK
Janu6r 17, szombat "Working Bee"
Februdr 1, vasdrnap Magyar kozpont piknikje
Februdr20-21-22,p6ntek,szombat,vasArnap HUNGAROFEST'98
Febru6r 28, szombat Zen6szek b6lja

A kiivetkez6 kiadishoz, kdrjiik a cikket vagy hirdet6st,legk6sdbU januir ZD'ig
fax-on 98V2 7637, telefonon 9846 267[ vaSI Kiivesdy Evinako 79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkeszt6Aizottsig:

Atyimis Brzsi: 98A2 7637, Kiivesdy Andr6s: 9846 2675
Ktivesdy Eva:9M6 2675,

B6rmi k6rd6ssel megiegyz6ssel vag;r hoznilszillhssal forduljanak a
Szerkeszt6bizots6ghoz.

&
F--r-rr--II-I-I:-ll
T RENDELESI iV II Szeretn6m a Magyar Kozpont havi H[RnDO-jet megrendelni 12 honapra. I

| *=u, 
Ara $6'00 (p6sta kdltsdg fedez6s6re) 

I

I ciru,
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I MELLEKELEK $0 CSEKKET A HUNGAFilAN COMMUNTTY ASSOCIATION I
. lNC.(posta cim: Hirad6,760 Boronia Road, Wantirna 3152)I'lll
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