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LEGYEN e z  AZ ÚJÁG TOVÁBBRA is  
AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAR 
EGYESÜLETEK. KLUBOK.
s p o r t e g y e s ü l e t e k , c s e r k é s z e k ,

IFJÚSÁG, TÁNCOSOK, MAGÁNYOSOK, NYUGDÍJASOK, ÉS MINDEN 
HONFITÁRS LAPJA.

KÍVÁNOK MINDEN MAGYARNAK A VILÁG MINDEN 
RÉSZÉN, OTTHON AZ Ó HAZÁBAN ÉS ITT AZ 
EMIGRÁCIÓBAN - KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS ÖRÖMTELJES GAZDAG ÚJ ÉVET!

E z z e l  a  s z ó v a l  ind ult  e l  a

KISUJSÁG, JÚLIUS 1990-BEN, EZZEL A 
SZÓVAL FOLYTATJA MŰKÖDÉSÉT.

KÖSZÖNTI AZ OLVASÓIT, 
BARÁTAIT ÉS TÁMOGATÓIT EZ ÉV 
LEZÁRÁSA ALKALMÁBÓL.

SZEVERÉNYl LÁSZLÓ
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k a r á c s o n y i  k e s e r s ö

írta: KANCSÁR IMRE

Itt túl a Hazától
És ott túl a rácson....
Legyen a szeretet
Ünnepe Karácsony..!
Adtunk is, kaptunk is
Szeretetet, békét;
Köszöntsük jó szívvel
Édes hazánk népét!
Járja át szívünk a
Karácsonyi ének
És viseljük terhét
A Gondviselésnek...!
Nem idegen többé
Ez a föld, hol élünk;
Ha velünk van Isten és
Sok magyar testvérünk.
Apa, anya, testvér,
Rokonok, barátok:
Otthonunkban csillog
Majd karácsonyfátok.
És angyalok kara
Mintha hozzánk szólna:
Együtt ünnepelni
Otthon de jó volna..!
Gondolataink most
Ismét otthon járnak ••
Ünnepén a világ 
Szent karácsonyának..!

A KARÁCSONY EREDETEROL....

Sokan kíváncsiak arra. hogy a világon 
elterjedt, a szeretetnek ez a nagy ünnepe mikor vette 
eredetét?

Nos az cgyháztörténelmi kutatók is csak 
megközelítő időpontot tudnak róla. A romai 
katakombák egyikeben. Jézus születése után а III.ik 
században találtak sziklarajzokat, ahol a gyermek 
Jézus látható anyja ölében, majd a csillag az égen és a 
három király az ajándékokkal.

Az egy házak által bevezetett ünnepség csak a 
IV. ik században kezdődött. Rómában vezették be 
elsőnek a december 25 megünneplését.

Azt. hogy miért pont azon a napon; azt kétféle 
eseménnyel is összefüggésbe lehet hozni. Az egyik, 
hogy az akkori felfogás szerint a tavasz, a teremtés 
első napja a fogantatás március 25 volt, így 
következtettek, hogy Jézus születésnapja december 25 
lehetett.

a másik indok az lehetett, hogy a Római 
Császár rendeleté szerint ezen a napon ünnepelték az 
akkori pogány világban a legyőzhetetlenség napját, a 
napisten ünnepét. A napisten létezésével, ünneplésével 
egyébként a Sumér és Magyar mondavilágban is 
találkozhatunk

Számos latin feljegyzés utal arra, hogy a régi 
rómaiak egységes ünnepnek tekintették december 25,- 
ét, amikor még a rabszolgák is ünnepelhettek, DIES 
NATIVITATIS NATALIS. Jézus Krisztus 
születésnapja.

A karácsony i ajándékozás szokásidejét Luther 
Márton változtatta meg 1535 körül, a korábbi 
december 6 hely ett.

A lényeg; hogy bárhol él is az ember, 
Magyarországon, vagy attól távol Ausztráliában. 
Jézus születésére emlékezve ez a nap legyen a szeretet 
ünnepe. Mi magunk töltsük meg szeretettel, de ne 
csupán a szokás ajándékozással, üdvözlőlap 
küldésekkel, hanem tiszta cselekvő érzéssel.

J. ZALAPI
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RÉGI KARÁCSONYI EMLÉKEIM....
írta: Dávid József.

(Imre-bácsi egész biztos eleget tett volna 
kérésednek.......)

Nálunk, a nagy ünnepek között is a 
legnagyobb volt a karácsony. A szent este előtti héten 
rorátéra - hajnali misére - jártunk, hogy lelkileg is 
felkészüljünk a nagy napra. Az asszonyok sütötték a 
mákos, diós kalácsokat, mi gyerekek meg írtuk a 
leveleinket a Jézuskához.

Aztán vilia napján - ahogy sötétedett - öblös 
tarisznyát akasztottunk a nyakunkba s végig kántáltuk 
a falut. Meg- meg álltunk az ablakok alatt, elfújtuk a 
"Menyből az angyalt..", aztán a legharsányabb hangú 
gyerek elhadarta: "Adjon az Isten több karácsony estét 
elérni, ne ilyen szomorút, ..örvendetesebbet,... bort, 
búzát, békességet. Ezt kívánjuk az egész ház 
népének!...Kéijük a diót!!"... Persze a dió helyett, 
jobban örültünk a krajcároknak, de az ritka helyen 
adódott.

Egyik szent estén, már hazafelé ballagtam 
tarisznyámmal, - amiben nem csak dió, alma, de 
cukorka és az édesanyámnál is finomabb sütemények 
is voltak. Oh Istenem! Hogy fogok ürülni ennek a kis 
húgaim - gondoltam - amikor összefutottam egyik 
pajtásommal, aki újságolta, hogy a grófnő minden 
kántáló gyereknek 20 fillért küld ki a komornyikjával.

Nosza. Már rohantam is a kastélykertbe. 
Csakhogy a kertész akkor már kiengedte az addig 
bezárt kutyákat s azok rohantak felém. Mikor közel 
értek, riadtan hátrálva dobáltam nekik tarisznyámból a 
finom süteményeket. Végül is megszabadultam, de 
csak otthon hullt le arcomról a szomorúság a csillogó 
karácsonyfa és az ajándékok láttán.

Á vacsora után - ami falunkban csík leves 
volt, hordós káposzta lébe főzve és mákos bobajka - a 
felnőttek is elindultak - szintén csoportosan a rokonok 
ablakai alá - kántálni.

No persze ők nem dióért fújták az éneket, 
hanem öblös kupákból itták a finom Tokaj-hegyaljai 
borocskát s mire eljutottak az éjféli misére, nem egy 
kapatos férjuram úgy kezdte az éneket hogy: " Helyde 
!!! Menyből az angyal...."

Már legényke voltam, amikor egyik 
pajtásommal - december elején - elkezdtük a lucaszék 
készítését. Az idősebbek bizonyára hallottak arról, 
hogy ha valaki ilyen széket karácsonyig elkészít és az 
éjféli misén a templomban rááll, megláthatja hogy ki a 
boszorkány. Hogy aztán látja e, nem e, futni kell a 
legközelebbi kútig, bedobni a portékát és loholni

négyes keresztútig, ahol szentelt krétával kört kell 
magunk köré kanyarultam.

így tettünk mi is a Karajz Janival és lihegve 
álltunk a kereszút, szentelt krétával védett kör 
közepén. Vártuk, hogy a boszorkány - akinek lekellett 
merülni a kútba a székért - rohan majd utánunk, de 
hát mi akkor már - az említett szentelt krétával rajzolt 
körben - biztonságban éreztük magunkat.

De nem sokáig, mert jött a grófné hintója az 
éjféli miséről a bakon ülő parádés kocsis, de foként a 
hintót húzó tüzes paripák egy cseppet sem voltak 
tekintettel a szentelt krétával védett körre, úgyhogy a 
lucaszékkel való boszorkánylesésünk, majdnem 
tragikus balesettel végződött.

De hát tudták a faluban - lucaszék nélkül is - 
hogy ki a boszorkány. Egyik unokájának hevesen 
udvaroltam is, aztán egyszer sikerült kicsalogatni az 
erdőbe mókuska fészket keresni. Sikerült is 
megtalálni, de nem a fák odújában, de - hogy íjú 
korom egyik legcsodálatosabb gyönyörűsége folytán - 
hói, azt már a kedves olvasó fantáziájára bízom....

Karácsony első és második napján azután - a 
legszegényebb házban is - olyan étkeket tálaltak a 
háziasszonyok az asztalokra mint a lakodalmakon. A 
nagy ünnep hangulatát csak tetőzték az István és a 
János napi köszöntők, mert akkoriban minden 
második fiú gyerek ezeket a kereszt neveket kapta.

Aztán jöttek a betlehemi játékosok. Még most 
is könnybe lábad a szemem, ha rágondolok milyen 
áhítattal néztem a jászolban fekvő kis Jézuskát. No 
meg a parádés köntösökben, fejükön koronával a 
három királyokat és a subás pásztorok hajlongását.

Verseltek, imádkoztak, énekeltek. Játszottak s 
nekem - különösen gyermekkoromban - nagyobb 
élmény, átélés volt, mint felnőtten az igazi nagy 
színházi előadás. Különösen csodáltam Szűz-Máriát. 
akit Kulcsár Juliska alakított, de úgy hogy szép szeme 
a játék alatt mindég könnytől fénylett. Egyszer ■ 
gyerekként - meg is kérdeztem arany szívéi 
nagyanyám, hogy miért sír Máriácska amikoi 
mindenki örül a kisdednek: - azért, felelte nagyanyám, 
mert talán jobban örült von ha kislány születik.

Ehhez - még később - hozzá tette: Mária tudtt 
már a szeplőtelen fogantatásnál fogva, hogy Isten fiá 
kell világra hoznia, akit ha felnő, a mi bűneinkért 
megváltásunkért, keresztre fogják feszíteni....

Ezen elszomorodtam, de a kedves olvasc 
örüljön a szent ünnepen és az angyalok sereg« 
énekelje:

"Dicsőség, menyben az Istennek,
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Békesség, földön az embernek...."

És adjon az Isten több karácsony estét 
megérni - a messzi idegenbe szakadt magyar 
testvéreimnek is  - bort, búzát, békességet, s 
holtunk után a szent estén született 
M egváltónk hitével örök nyudodalmat..Amen.

KARÁCSONY e s t i

Va c s o r a ...

BÓRLEVES
KIRÁNTOTT HAL 
ECETES BURGONYA SÁL 

ARANYGALUSKA
BORLEVES

Hozzávalók: 5 dl fehér bor, 3 dl víz, 5 
dkg cukor, 1 tojás, I késhegynyi liszt.

A tojást habüstben elkavarjuk, beleszórjuk 
a lisztet, felhígítjuk a vízzel és hozzáöntjük a 
szegfűszeggel és citromhéjjal felforralt bort, 
cukrot és nyílt tűzre téve, habverővel addig 
kavarjuk, amíg sűrűsödni kezd. Csészékbe szűrve 
forrón tálaljuk. Tányérban is tálalhatjuk pirított 
zsemlekockával.

KIRÁNTOTT HAL
Hozzávalók: Hall szeletek..
(Itt Ausztráliában nagy a választék a 

kitűnő halak között Ajánlani lehet a Blue

grenadir-t , vagy a snapper-t, de még a fiake is 
ízletes csak elsősorban friss legyen.)

Zsír, liszt, tojás és fűszerezett 
kenyérmorzsa.

A halat panírozás után forró zsírban vagy 
olajban kisütjük.

ECETES BURGONYASALÁTA
A burgonyát megfőzzük, karikára vágjuk 

és egy fej vékony szeletekre vágott hagymával, 
soronként összerakjuk. Több sóval készített 
salátalével leöntjük. Tetejét karikára vágott főtt 
tojással, madársalátával díszítjük, paprikával vagy 
borssal megszórjuk.

Salátalé: A magyar leírás szerint ecet , víz 
1:2 arányban, só és cukor. (Itt az ausztráliai ecet 
kicsit erősebb mint Magyarországon használnak, 
és így az 1/3 ecet, 2/3 víz keverékét javasoljuk) 
Ezek alap anyagok mellé még ízlés szerint lehet 
kiegészítő anyagokat tenni: olaj, tejfel, mustár, 
bors, paprika, fokhagyma.

ARANYGALUSKA
Hozzávalók: 1/2 kg liszt, 2 db 

tojássárgája, 3 dl tej, 6 dkg zsír, vaj vagy 
margarin, 5 dkg cukor, csipetnyi só.

Hintéséhez: 20 dkg darált dió, 15 dkg 
cukor, 8 dkg vaj.

1 dl langyos tejjel, 1/2 dkg cukorral, az 
élesztővel és 3 kanál liszttel kovászt készítünk. A 
tojás sárgákat a cukorral elkavarjuk, hozzá ütjük 
a tejet, amiben a sót feloldottuk. A liszt közepére 
mélyedést készítünk és abba öntjük az anyagot a 
kovásszal együtt. Fakanállal jól kidolgozzuk, 
hogy hólyagos legyen és hozzáöntjük a langyosra 
olvasztott vajat, amivel szintén jól eldolgozzuk. 
Langyos helyen egy óráig kelesztjük.

Kelés után a tésztát gyúródeszkára 
borítjuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatott tésztát 
bezsírozott kuglófformába helyezzük. Soronként 
megkenjük a tésztát vajjal és lehintjük bőven diós 
cukorral. Amikor a forma tele van a réteges 
anyaggal, újra kelesztjük egy kevés ideig, majd 
lassú tűznél sütjük. Ha megsült, tálra borítjuk, 
vaníliás cukorral megszórjuk és melegen tálaljuk. 
Nem vágjuk, hanem tépjük. Vaníliamártást adunk 
hozzá.
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KARÁCSONYI kalács
Amikor az embernek fiatalkori ételeiket próbálják 
visszaidézni, gyakran cukormázas tortákra, omlós 
rétesekre gondolnak. Énnekem Anyám kenyere él 
az emlékezetemben tökéletes elevenséggel. A 
kenyér fontos helyet foglalt el életünkben. 
Megszegésének szertartása Anyám kiváltsága 
volt, s O, amikor kezébe vette, hogy leszelje 
belőle az étkezéshez épp szükséges mennyiséget, 
előbb rátette az örök élet és örök remény jelét. 
Mi még a ropogós serclit is csak azután kaptuk 
meg.

De emlékeim mégis a kenyérsütés 
csodálatos ősi ceremóniájához kapcsolódnak 
szorosabban. Minden, ami hozzá tartozott, 
nálunk szent volt, pedig protestáns családban 
nemigen dobálóztak ezzel a fogalommal. Ide 
tartozott a két szakajtó is - egy hosszúkás 
nagyobb és egy kicsi gömbölyű -, amelyeket 
semmi másra nem volt szabad használni, hiszen 
még szagot kaphatnak. A kisebbiket nagy 
kegyelettel később el is vittem magammal földi 
vándorutamra. Négy szép fehér damaszt volt még 
a sütés kelléke, amelyeket csak Anyám keze 
érintett, meg a meleg, illatos friss liszt.

De a legfontosabb a kovász volt. Minden 
családnak megvolt a maga kis kovásza, s 
valahogy szégyen is volt kovászt kölcsönkérni. 
Nem sokra becsülték azt az asszonyt, aki nem 
tudott a kovászra vigyázni.

A kovászt Anyám nagyanyámtól kapta, 
amikor férjhez ment és önálló háztartást kezdett. 
Nagyanyám pedig dédanyámtól, és így ment a 
maga rendjén vissza a messzi századokba. A kis 
kovász magában hordozta családunk múltját, 
történelmét, jelenét és jövőjét : élni akarását. 
Ugyanakkor az anyafolddel összekötő kapocs is 
volt, hiszen a földből éltünk mi is, nagyszüleim is 
: amit termeltünk, az volt életünk alapja.

Anyám minden kenyérsütés alkalmával 
lecsípett egy fél kilónyit a kenyértésztából. 
Lelapította, és száraz helyre tette, hadd 
szikkadjon, melléje a két szakajtót és a négy 
ruhácskát. Kovászunk ott várta a következő 
kenyérsütés idejét. Igazában akkor kezdődött a

kis kovász nagy szerepe. Az élesztő baktériumok 
ugyanis tovább élték benne titokzatos életüket, s 
élő és éltető részecskéivé lettek a ház 
levegőjének, amelyet mi beszippantottunk. 
Ugyanakkor nyílván a kis kovász is magába szívta 
azt, am? bennünket jelentett ebben a levegőben, 
nemcsak a leheletünket, de reményeinket, 
álmainkat, sorsunkat és egész sajátos emberi 
valónkat. Aztán tovább nevelgette őket makacs 
kitartással, megteremtve az otthon kémiai
bakteriológiai egyensúlyát és őrizve jellegzetes 
karakterét.

A kovász tehát csak a mienk volt, és 
különbözött minden szomszédétól : titokzatosan 
uralkodó gócpont volt a világmindenség egy zárt 
egységében. Anyám ki kovásszkája volt a 
letéteményese a mi családi összetartásunknak, 
egyéni jellegünknek, jelképe hagyományainknak, 
folytonosságunknak, a szépségnek és szeretetnek, 
amit a család jelent.

Elszoruló szívvel gondolok néha arra, 
hogy a mai családok életében egyre ritkább az 
ilyen kovász. A mai ember nagy üzletekben 
vásárolja meg mindennapi kenyerét, s az nyílván 
lehet szép is, jó is, változatos is, hiszen érti a 
dolgát az, aki készítette. De néha bizony úgy 
érzem, hogy ebből a bolt kenyérből hiányzik 
valami. Talán éppen a lelke.

KŐ VI PÁL

2ÍUUH ant etubió SS ©áttett)
Alapítva : 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
O LAJFESTM ÉNYEKET 

és azok kopott, régi képkereteit 
eredeti szépségére 

Ú JJÁ  VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész
R estaurátor

A the Australian Institute fór The Conservation of 
Cultural Material Inc.-tagja.

BIRRAGA ROAD, BELLEVUE HULL, NSW.
Telefon: (02) 365-3532
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MEZŐKÖVESDI
KARÁCSONYI 
PÁSZTORJÁTÉK.

Énekesek 
Csillagos angyal 
Betlehemes angyal
I. pásztor
II. pásztor
III. pásztor 
öreg pásztor

Vezető: Szabad-c bejönni a mezőkövesdi karácsonyi 
köszöntővel?

Énekkar középre áll, előttük kis heh marad, jobbra áll 
a kért angyal a csillaggal és a betlehemmel, balra 
leheverednek a pásztorok.

Mind: 1. Keljetek fel pásztorok.
Az égen egy jelt láttok.
Megszületett a Messiás,
A próféták ahogy írták.
Pásztorok!

2. Mily nagy csillag az. amott.
És mily fényesen ragyog!
Én Istenem, mily nagy csoda.
Nem láttunk még ilyet soha.
Pásztorok!

3. Egy szép angyal jön felénk.
Örvend lelkünk énekén.
Véle együtt angyalscrcg.
Mily örömmel énekelnek.
Pásztorok!

(A dallam második felére):
Álmomból ez felébresztett.
Mondjátok meg, mit jelent ez. 
Pásztorok!

Csillagos angyal (közben már előbbre sétált, 
csillagát feltartja, folytatja az éneket):

4. Erős a hit szívünkben.
Hogy élünk az Istenben.
Aki adta a Messiást.
A v ilágnak megváltóját,
Pásztorok!

Betlehemes angyal (közben kivilágítja az 
istállócskát. előbbre lép és folytatja az éneket):

3. Nézzétek csak pásztorok,
A szép csillag megállott.
A v ilágnak Megváltója 
Itt van c rongy istállóban,
Pásztorok!

I. pásztor ( felkel, a jászol elé térdel és
énekel):

6. Üdvözlégy kis Jézuska,
Lelkűnknek Megváltója 
Vedd tőlünk ez ajándékot, 
én hoztam egy kerek sajtot,
Jézuska!

II. pásztor (énekelve folytatja a dallam 
második felén):

Én nyájamból egy szép bárányt
III. pásztor (nyomban folytatja):

Én pedig egy kosár almát.
Jézuska!

Öreg pásztor ( kissé lassabban, öregesen, a sor 
végén megállva énekel):

7: Én is eléd térdelek.
Hoztam néked friss tejet.
Látjuk azt hogy szegény vagy,
Széna fedi tagjaidat.
Jézuska!
Boruljunk le pásztortársak.
És imádjuk megváltónkat 
Jézuska!

Mind (letérdel):
8. Szent vagy édes Jézusunk,

Elhoztad boldogságunk,
Harsogjon a dob, trombita,
Vígan zengjen a citcra.
Pásztorok!
Harsogjon a dob. trombita,
Vígan zengjen a citcra.
Pásztorok!

Vezető: Boldog Karácsonyi Ünnepeket!
(sorban távoznak, utoljára marad az öreg pásztor)

Mezőkövesd. Borsod megye, Néhai Gál István 
feljegyzése. ,.Karácsonyi pásztorjáték" - írták az 
énekszöveg felé. Ebből következetünk arra, hogy 
szereposztással kell előadni a sok versszakos éneket, a 
párbeszédek pedig kínálkoztak a szereposztásra.

Mind (folytatják a dallam második felére): 
Megy előttünk a szép csillag. 
Keljetek fel kövessük azt. 
Pásztorok!



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 7.oldal

KARÁCSONYI ÁLOM.
ír ta :  D oboe L á sz ló .

GONDOLATOK

Ü nnepli a  v ilá g  K arácsony szent-estét, 
béke é s  boldogság u ra lja  m ost lelkét. 
M essziről fén y len ek  a  hólep te házak .
Isten i csod áról m eséln ek  a  tájak.

Sod orn ak  a z  álm ok, m essze Ó H azába, 
em lékszem  szerető  A pám ra, A nyám ra  
Együtt én ek eltü k  a  fen y ő fa  alatt, 
e lfá ra d t hópelyhek  lepték  be a  tavat.

C sodás jég-v irágok  n y íltak  a z  ablakon, 
a  "M enyből a z  a n g y a l” zengett a z  ajkakon, 
S zerén y  aján d ék ok  v á rta k  a  fa  a latt, 
m ég a  k o ld u sn ak  is  jutott egy -egy  fa la t!

MI A MAGYAR?

"Igen, nekünk nyelvünk nagyobb kincsünk, mint 
földünk, mert régibb s akkor is él, amikor már a 
föld nem a miénk. Nagyobb mint a történelmünk, 
mert a történelem a nyelvben elfér, de a nyelv 
nem fér el a történelemben. Ezt az élő zengő 
testet, ezt az óriási és közös műalkotást, 
kibeszélhetetlen szépségű lélekparkot maga az 
Alkotó teremthette, sok ezer év finomította, 
fejlesztette, ápolta :- dolgozott rajta az idő, az 
évszakok járása, természeti és történelmi erők. 
Lángelmék gazdagították, felfedezők kincseiket 
ide rejtették el, győzelmeikkel ezt szentelték meg.

S zeretet u ra lta  m ost a  fa lu  népét, 
e lh a g y tá k  a  gondok, m int m a d á r  a  fészkét. 
M ind en k i ünnepelt, szó ltak  a  harangok, 
a  k is  Jézuskáról p réd ik á lta k  papok.

B etlehem i já ték  bűvölte szem eim , 
szívem ben  b u jkáltak  bájoe em lékeim .
É n-is a já n d ék k a l köszöntőm  Jézuskát, 
a  m i m egváltónkat, a z  Istennek  Fiát.

A ngya li p o stá v a l küldöm  a  szívem et, 
kérem  fogad ja  e l egyetlen  kincsem et!

Igazán közös kincsünk: az EGYETLEN  
NEMZETI VAGYON amelyből a szegény 
embernek is éppen annyi jut, mint a hercegnek, s 
CSAK ANNAK NINCS BELŐLE SEMMIJE, 
AKI MAGA DOBTA EL MAGÁTÓL. Tikos 
jegy, amelyből minden bábeli zűrzavarban 
egymásra ismerünk, címer melyet büszkén 
hordhatunk az emberi szellem mérkőző 
porondján. Leghűbb képünk, mert nem a 
nyelvünk olyan, mint mi - hanem mi vagyunk 
olyanok, mint a nyelvünk. Bástyánk, védelmi 
rendszerünk, hódító hadseregünk: szent kapunk, 
amelyik kizár és befogad, menedéket nyújt s 
otthonunkat jelzi. Nincs nemzeti vallásunk, 
művészetünk, tudományunk és jogrendszerünk 
éppúgy Európáé, mint a miénk, - EGYEDÜL A 
NYELVÜNK AMI KÜLÖN SAJÁTUNK ÉS 
SENKI MÁSÉ. EZT BESZÉLNI ÉS MŰVELNI 
AZ IGAZI " A R S  HUNGARICA."

Gárdonyi Lili

а 4EB Queensland-i 
Magyar Rádió Munkatársa.

Az 1053 AM hullámhosszon, minden 
Szerdán este és Csütörtökön reggel hallhatják

m ű so rá t!
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KARÁCSONYI ÜDVÖZLETEK

Mint KANCSÁR IMRE lánya nagy 
meghatódottsággal és elismeréssel olvastam 
Édesapám életének és működésének méltatását 
a novemberi KISUJSÁG-ban Köszönöm az új 
szerkesztőségben Szeverényi Lászlónak 
fáradságos munkáját amit ezekben a nehéz 
átmeneti időkben tett Édesapám emlékéért. 
Ezennel kérem a Kisujság olvasóit és 
támogatóit, hogy továbbra is pártolják a lapot, 
ami ezután is a magyar közösséget fogja 
szolgálni. Ebben a gondolatban kívánunk a 
Kisujság olvasóinak. Barátainknak és 
Ismerőseinknek Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet szertetel

Mary, Pat, Steven és Christofer Brumby

Köszönjük szépen a megemlékezést 
Imre-bácsiról, és a Barátoknak ismerősöknek 
itt Ausztráliában és tengeren túl kívánok 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
évet a család nevében

IIonka-néni(özv.Kancsár Imréné)

Az önkéntes Magyar Rádió és T  V. 
tagjainak, kedves barátainak és minden 
magyar honfitársnak kíván Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új évet 

a Solymossy család.

Istentől megáldott Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új évet kívánok Fábián 
Zsuzsannának, a 3ZZZ Rádió vezetőségének 
és hallgatóinak, valamint a Melbourne, 
Magyar TV vezetőségének és nézőinek, 
barátaimnak Footscray, Armadale, Carlton és 
Hawthor-ban. sok szeretettel

Farkas László.

Kegyelemteljes Szentkarácsonyt és 
Boldog Újesztendőt kíván

Pálos István és családja

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új évet kívánok minden kedves 
műgyűjtő barátomnak, ismerőseimnek, 
tanítványaimnak a szél-rózsa minden irányába

ANNA ART STUDIO ÉS GALÉRIA
ANNA VÉRTES FESTŐ ISKOLA
Vértes Anna Sydneyből, Ausztrália.

A jó  Isten áldását kérjük Karácsonyra 
és az eljövendő Új évre minden magyar 
barátunknak, a magyar mozi látogatóinak 

Koszó Károly és családja

Minden kedves vásárlónknak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új évet 
kívánunk,

a Dandenongi magyar hentes üzlet 
vezetősége; Rózsa, Laci, Vili és Erika.

Minden M agyarországon élő és az itt 
Ausztráliában lakó rokonságnak, barátoknak 
és ismerősöknek sok szeretettel kíván békés, 
boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
örömteljes Új évet

Szeverényi Laci és Riki

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új évet kívánunk minden kedves 
utazónknak, barátainknak és támogatóinknak 
a MAGNA CARTE UTAZÁSI IRODA  
nevében Szepesy Béla

Minden kedves ügyfelünknek, 
barátainknak és ismerőseinknek sok szeretettel 
kíván Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új évet В J.VASS & ASSOCIATES

Vass Béla

Az AUSZTRÁLIAI KISUJSÁG  
küldi Karácsonyi és Újévi Jókívánságait 
Imre-bácsi tengeren túli munkatársainak 
és barátainak. Kérem kedves további 
közreműködésüket 1998-ban.
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BÉRES DOKTOR, az EGRI LEÁNYKA  
és a BÉRES-CSEPP.

Dr.Szalontai Éva beszélgetése Béres József-fel.

Beszélgetésemet a híres magyar feltalálóval, a 
"Béres-cseppek atyával"— Láng Tamás, a Béres Rt. 
sokoldalú reklámfőnöke szervezte meg. A Szépvölgyi
ül 135-ben, a Béres Rt. impozáns réz, márvány 
díszítésű épületében, illetve tárgyaló termében 
találkoztunk. Béres József határozott, témájában szinte 
megszállott, de barátságos, közvetlen, örök újrakezdő 
ember. Sok daganatos, leukémiás betegségben 
szenvedő, majd a Béres csepptől egészséges ember 
dicséri.

- Kérem, mutatkozzon be az Ausztráliai Kis 
Újság olvasóinak...

1920. február 7-én születtem Záhonyban, (ma 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) nyolcgyerekes 
családból. Feleségem Papp Katalin tanítónő. 
Gyermekeim Katalin (1948), és József (1952). Öt 
unokám van. József fiam az Rt. helyettes főnöke, a 
kémiai tudományok kandidátusa. Agrármérnöki 
diplomát 1965-ben, - doktori címet 1968-ban kaptam. 
1963-1989 között a Nyírségi Mezőgazdasági Kutató 
Intézet tudományos munkatársa, a Tudományos 
Tanács tagja voltam. Kutatásaim során elmélyedtem a 
növényekre, állatokra, emberre kedvező és kedvezőtlen 
ökológiai és biokémiai tényezők felderítésében.

1973- 1976 között a kisváradi Járás Kórház 
laboratóriumában dolgoztam, ahol önálló 
vizsgálatokat folytattam az emberi daganatkeletkezés 
okainak kutatásában. 1989-ben a Béres 
Részvénytársaság egyik alapítója, 1993-tól elnöke 
lettem. Ma kb. ezer fővel dolgozunk. Tudományos 
eredményeim számos uralkodó dogma hitelét 
megingatták. 1976-ban kuruzslás vádjával bűnvádi 
eljárást indítottak ellenem, sajtózárlatot rendeltek el 
velem kapcsolatos hírekre vonatkozóan. Életemben 
döntő fordulatot hozott Kosa Ferenc rólam forgatott 
"Az utolsó szó jogán" című dokumentfilmjének 1989 
őszi televíziós bemutatása.

- Miért kapta nemrég a Magyar Köztársaság 
Tiszti Keresztje kitüntetést?

Göncz Árpád köztársasági elnök az 
egészségmegőrzés társadalmi szintű elfogadtatásáért 
végzett munkámért, 34 éves kutatói munkám 
elismeréseként százezrek életének megmentéséért 
jutalmazott.

- Mi adott indíttatást Önnek a Béres- 
csepphez?

Minden kutató munkájának
emberközpontúnak kell lennie. Mint kutató, én is

elsősorban mindig az emberi életet kívántam és 
kívánom szolgálni. A növényekkel kapcsolatos 
kutatásaim során sok hasznos ismeret birtokába 
jutottam. Szoros összefüggést láttam a kedvezőtlen 
kimerült talajállapot és a különböző betegségek 
felfedezése között. Feltételeztem, hogy kórt okozó 
vírusnak a tünetmentes növényben akár kis 
mennyiségben is jelen kell lennie.

Az úgynevezett "vírust" sikerült elszigetelnem 
s feltárnom legfontosabb tulajdonságait. A 
vizsgálódások során kiderült, hogy ez a vírus nem illik 
bele az ismert vírus fogalmába. így a növényi 
kórélettani kutatások során szerzett ismereteket 
alkalmaztam a megoldatlan emberi betegségek 
felderítésében.

Sikerült megtalálnom azt a biológiai - kórtani 
tényezőt, amely nélkül nem fejlődnek ki a daganatok. 
A Béres-cseppeknek nemcsak a megelőzésében, de a 
kialakult betegség gyógyításában is szerepe van.

- Kinek használ a Béres-csepp?
Mindenkinek. Állapotos asszonyok,

sportolóknak, cukorbetegeknek, diétázóknak, magas 
vérnyomásban, szív és érrendszeri betegségben 
szenvedőknek, erős fizikai-szellemi megterhelés alatt 
állók, betegségből lábadozóknak, stressben élőknek, 
szorongóknak, rossz étvágyú, ideges gyerekeknek. 
Elsősorban a megelőzésben a legfontosabb! Táplálék 
kiegészítésül naponta indokolt a szedése!

- Kérem, beszéljen a Stibol-családról!
A  Stibol-család szabadalmi bejelentése 1984- 

ben történt. A Stibol-család nyomelemtartalmu 
állattakarmány-kiegészítő termékcsalád. Több 
haszonállaton, broyercsirkén is jó eredménnyel 
próbálták ki. A problematikus, gondokkal küszködő 
magyar állattenyésztésen, az egészségesebb 
szaporulaton kíván segíteni.

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy az 
Ausztráliában őshonos "magyar emu" a Stibol- 
család segítségével ellenállóbb, egészségesebb lesz, 
és hogy e szer javítja a tojás szaporulatot, a tojások 
kikelthetőségét?

Igen. Mert vannak már olyan eredményeink, 
melyek alapján megállapítható, hogy a Stibol kedvező 
hatással van például a struccok tojástermelésére. A 
gazdaságossága is egyértelmű. Kísérleteink alapján az 
előző tojásrakási ciklushoz viszonyítva 73 % többlet 
tojástermelésről beszélhetünk. A kísérlet alatt a 
struccok egészségi állapota is javult. Megbetegedés, 
elhullás nem fordult elő. Ezeket a struccokra 
vonatkozó kísérleteket emukra is kiterjesztettük. Az 
emu is a futómadarak családjába tartozik, s a 
törzsfejlődés folyamán a strucchoz hasonlóan
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évmilliókkal ezelőtt elő közös őstől származik. így 
feltételezhető, hogy az emukon elvégzendő kísérletek is 
kedvező eredménnyel zárulnak majd.

- Külföldön ismerik-e készítményeit?
Külföldre is szállítunk Béres-készítményeket.

A Béres Rt. alapításához is külföldi, japán segítséget 
kaptunk. Ausztráliában pedig egy külön 
kutatóintézetet ajánlottak fel munkámhoz. De én soha 
nem kívántam itt hagyni hazámat.

- Béres doktornak használ-e a Béres-csepp? 
Szedi-e?

Kb. hét éve volt egy szívinfarktusom. A 
kisváradi kórház kezelt, de a gyógyszerektől fáradt, 
étvágytalan, rossz közérzetű lettem. Munkatársaim, 
meglátogatva - behozták a kórházba nekem a Bércs- 
cseppet és egy üveg Egri leányka bort. Egykettőre 
felépültem. Azóta is egy-egv pohárban oldva iszom a 
cseppeket és egészségesnek érzem magam.

- Milyen betegségeket gyógyít még a Béres-
csepp?

Leukémiás gyerekeket is gyógyítunk Bércs- 
cseppel. Hamarosan javul étvágyaik. vérképük.

- Min dolgozik most?
Sikerült megtalálnom: mi az a faktor, ami 

elindítja a rákbetegségeket. Kutatom a Béres-cscppcn 
túl, mi "mondhat ellen" még a ráknak.

- Árulja el: mi a titka, hogy 70 éven tű! is 
ilyen friss, fiatal, aktív?

Tizenöt-tizenhat órát, szombaton- vasárnap is 
dolgozom. Szerencsés ember vagyok, azt csinálom 
amit szeretek.

MAGNA CARTA TRAVEL
A hosszú évek óta közismert 

BÉLA (BENKE) SZEPESY 
utazási irodája 

309 Glenhuntly Road 
ELSTERNWICK

Egyéni és csoportos utazásokat intéz a világ 
bármely részére a legjobb légi társaságokkal. 

Különleges speciális á rak !
Telefon: Melbourne (03) 9523-60174 és 9523-6981 
_______  Sydney: (02) 746-9964

KOMPUTER ÉS INTERNET KLUB 
MELBOURNE-BEN

M A G Y A R  W IN D O W S  9 5 -S Z IS Z T É M A
Internet használata és kapcsolása 

magyarországi-híradások-rádió-TV videós élő 
beszélgetések, parlamentáris politikák, utazások 
kulturális népművészetek..
Ausztrál-magyarok adatbázisa. Központ képei: 
(http:/www.hungcom m.aone.net.au)

M A G Y A R  O FFICE 95  -
H e ly e s ír á s  W o rd  7  a la t t  

Ü z le t i  s z á m ítá s o k  
E x c e l 7 -n e l 

G r a fik á s  h ir d e té s e k  
P o w e r  P o in t ta l  

é s  m é g  so k  m á s  .... 
CD-Rom, multimédiás szoftver 
ismerkedések és technikai segítségek!

- B u d a p e s t  történelm e-^-/ nyelven)
-  H o n fo g la lá s  é s  Á lla m a la p ítá s  -  

Magvar nép története St. István
uralkodásáig 896-1038.

- T o ln a i V ilá g tö r té n e le m  -  
beszélő hv pertextes nagylexikon

- R é v a i N a g y  L e x ik o n  - 
általános célú cnciclopédia

- H u n g a r y  1 -  (4 nyelven)
Szentendre. Viscgrád, Esztergom

- E m ese  Á lm a  -
Magvar őstörténet és államszervezés kora 
interaktív taneszköz

- N y e lv é s z  - nyelvoktató
kezdő magyar és angol beszélőknek

- A n g o l-M a g y a r , M a g y a r -A n g o l  
Hangos Szótárak Sorozat
Word kompatibilitás

- R e p ü lő  K a s té ly  -
interaktív mese könyv, hangos magyar 
népmesés gyerekjáték.

Új MÓDSZEREK. PROGRAMOK A PC-én A 
MAGYAR NYELV ÉS TÖRTÉNELEM 

TANULÁSÁHOZ.... 
T o v á b b i f e lv i lá g o s ítá s t  a d  B a r n a  

S z i lá r d  T e l /F a x .  0 3 -9 560 -9918 .

http://www.hungcomm.aone.net.au
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SZENT-GYÖRGYI ALBERT
tudomány, bár természetesen még ™adig 
megoldatlan kérdés vár a megfejtésre. Kidemfo 
elsősorban a szintén Nobel-dijjas Warburg 
S S a  révén, hogy a levegőben Ь Л  W
ahoavan van nem tudja a tápszereket elegeim. Ehhez 
az szükséges, hogy előbb átalakuljon 
oxigénné - ezt a kutató k aktív oxigénnek hiyjak 
amely azután már el tudja végezni az oxidációt. Az 
oxigénnek ezt az átalakítását elsősorban egy, a 
Warburg által felfedezett, vastartalmú anyag, az m a 
légzési fermentum végzi. Egy másik kutató, az g 
Keüin derítette azután ki, hogy ugyanehllez a 
folyamathoz még egyéb anyagok is, a sejtekben
u n citochromok is szükségesek. , v

A szervezetben történő égések lefolyásának 
mikéntje - mechanizmusa - azonban meg 
komplikáltabbnak bizonyult akkor, amidőn kiderü l 
hogy az ilyen égések alkalmából keletkezett víz, amdy 
tudvalevőleg hidrogénből és oxigénből all, úgy J 
létre hogy a szervezet sejtjeiben bizonyos anyagok 
hatására^ tápanyagokból hidrogén szabadul ^  
egyesül azután az aktív oxigénnél vízzé. A hidrogén
felszabadulását nevezi Wiedland He“ 3 h id ro g é n  
elsősorban köszönhetjük ezt а
aktiválásának. Az égés, az oxidáció a szervezetben 
tehát nem más, mint a hatásossá tett oxigénnek a 
szintén hatásos hidrogénnel való eS ^ sul^ g ^  
oxidációk alkalmából keletkező széndioxid pedig úgy
jön létre, hogy egy újabb anyag hatosára - a 
carboxilase nevű fermentum hatosara

- .  "““Г?
azután ki sok egyéb nagy’ értékű munkásság mellett, 

aktívra^ett oxtgén az aktiv hidrogénnel est* 
egy újabb anyag közvetítésével, a sejtekben mm 
régebben felfedezett fumársavon keresztül egyesulh . 
f i a v  elvonása a sejtekből az égési f o ly a m b a  
megakasztja hozzáadása viszont azt nagy mertekbe 
fokozza. Nagyjából ez a lényege a valóságban jova
komplikáltabb mechanizmusnak

A Nobel-dij bizottság, részben Szén 
Györgyinek ezt a felfedezését honorálta a Nobel-dijja 
másrészt azonban a C vitamin 
érdemeiért jutotta neki ezt a legnagyobb tudomanyo

kitüntetést c  kerülö út0n jutott el. Az égé;

folyamatok komplikált menetét vizsgáltaakkor 
amikor azt találta, hogy bizonyos n o v ^ e ^ ^  * 
oxidációt késleltető anyag van jelen, sot ugyane 
anyagot az állati mellékvesék kergeben is felismerte.
oxidációval ellentétes folyamat ; ^ T S s á g o s  
redukció - kifejezett jelenlete altok Fáradságos
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brilliáns kutató munkával és nagy nemzetközi 
támogatással sikerült neki azután ezt az anyagot 
tisztán, kristályos alakban előállítania.

B.J. VASS & ASSOCIATES
Adó, kereskedelmi és ipari ügyekben 

bizalommal forduljanak hozzá 
szakszerű megoldásokért.
47 Glen Eira Road 

RIPPONLEA,VIC. 3183 
Telefon: (03) 9528-2398 

_____________ Fax: (03) 9528-2431

Karaván és Mamut

Irta : Singer Iván

A veszekedés még kora reggel kezdődött 
amikor minden szakmai tudásomat felhasználva, végre 
sikerült felemelni a karavánt a kocsi magasságába. 
Ezután még egy pár csavart kellett bezárni és 
diadalmasan kijelentettem: "Igen, indulhatunk."

"Minden rendben van?" kérdezte az asszony.
"Természetesen"
"Hát csak kérdeztem."
"Mi van itt kérdezni való?"
"Mert a múltkor felírt a rendőr amikor nem 

működött a hátsó lámpa."
"Most működik!"
"Kipróbáltad?"
Erre már nem válaszoltam, hanem 

beindítottam a motort.
Ő hátulról hadonászott. "Gyújtsd csak fel a 

jelző lámpádat, Jobb - ball - fék."
Kint az országúton megakartam előzni egy 

piros sport-kocsit. A karavánom eltakarta a hátteret, 
így eltartott egy ideig amíg vissza kerültem az előző 
oldalra. Ehhez kicsit meg kellett nyomni a gázt.

"Túl gyorsan hajtasz!” Jegyezte meg 
indoktalanul az asszony.

Mi férfiak, akik valaha mamut-vadászattal 
kerestük a kenyerünket, talán egyetlen megmaradt 
örömünket az autó vezetésben találjuk. így rühelljük 
amikor a "gyöngébb nem” ebbe is beleavatkozik.

Mert ugye, ők is sajnos megtanultak vezetni. 
Szerintük óvatosabbak, kevesebb balesetet okoznak és 
parkírozás előtt elolvassák mi van kiírva.

Mind ez természetesen nem fele meg a 
valóságnak.

Szóval ezen gyönyörű napsütéses szombaton 
délelőtt ott hajtottunk (hajtottam) a tengerparti

országúton. Az asszony kellemetlen megjegyzése, hogy 
én túl gyorsan hajtok, csak furdalta az én oldalamat. 
Amikor pedig még egyszer hasonló kijelentéssel 
nyilvánult, egy rosszindulatú megjegyzéssel 
válaszoltam:

"Nekem még soha sem volt balesetem!"
Ezt az asszony azonnal megértette. Vagy húsz 

évvel ezelőtt, egy félbolond és (véletlenül férfi) 
belerohant szegény asszonykám kocsijába. Azóta ha 
nagyon kellemetlen akarok lenni, ezzel érvelek.

Rendszerint ez válasz nélkül marad. Kicsit 
megsértődik, felhúzza az orrocskáját és legalább egy 
félóráig nyugodtan beavatkozás nélkül vezethetnék 
tovább. Amikor pedig már el kezd beszélni velem, 
azonnal tudtomra hozza, hogy akkor sem volt ő a 
hibás.

Dél felé megéheztünk. Behajtottam egy 
McDonaldhoz. Hiába is kerestem megfelelő hosszú 
parkírozót karaván részére, nem találtam.

Szóval kint az országúton kerestem megállót. 
Amikor végre behúztam a kéziféket, az asszony 
megjegyezte: "Itt nem szabad megállnod!"

"Hát már hogyne szabadna? Új törvényeket
hozol?"

"Nem olvastad el a kiírást?"
"Szabad!" válaszoltam makacsul.
"Olvasd csak el,"
"Te még olvasni sem tudsz szemüveg nélkül!"

( Ez tudtam hogy fáj neki.)
Természetesen megsértődött. Az asszonyok csak 
keresik az okot hogyan lehetne megsértődni.

Kiszálltam és felvettem a szemüvegemet, mert 
én sem tudok olvasni nélküle. Valóban az volt kiírva 
amit az asszony mondott.

Tovább hajtottam véres szemekkel, bosszúsan.
"Ott szabadna,” mutatott az asszony a másik

oldalra.
"Oda én nem férek be. Könnyű neked te csak 

kritizálsz!"
"Akarod, hogy én megpróbáljam?"
Na ez már tényleg túl sok volt. Az utolsó, de 

tényleg a legutolsóbb mesterség amit szent tabu 
őrzünk, az a karaván vontatása. Most ezt is el akaiják 
venni tőlünk? Ki hallott volna egy őskori nőről aki 
megküzdött volna egy mamuttal? (Talán voltak.) Ki 
hallott egy egyébként csinos feleségről aki egy 
karavánt be tudna parkolni két másik kocsi közé?

De a baj csak akkor kezdődne, (ismerve az 
asszonyt,) ha ezt végre is hajtaná. Képzelje el a kedves 
férfi olvasó, ott állok és irányítom az összes teherautó 
vezetők láttára: Na most jobbra szívem. Most 
egyenesen drágám. Már bent is vagy angyalom.
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Erről szó sem lehetett.
"Majd én," mondottam.
Nem sikerült. Kétszer megpróbáltam és olyan 

görbe volt a karaván, valósággal szégyelltem 
magamat.

De egészen biztos vagyok, hogy az ősidőkben, 
a mamuttal való küzdelemben, nem mindig mi férfiak 
jöttünk ki mint győztesek. Hogy hívtuk-e az 
ősasszonyt segíteni? Talán ha tényleg nagy volt a baj.

M inden utazási ügyben forduljon 
bizalommal Koltai Zsuzsához

Egyéni és csoportos utak szervezése Magyarországra 
vagy a világ bármely tájára 

Nem bánja meg ,ha velünk jön! 
Kedvezményes árak LAUDA és ALITALIA  

Légitársaságokkal.
Magyarországon olcsó szállásbiztosítás, üdültetés 

a Zalakarosi Termálfürdőben.
Érdeklődés: 9827-1800 és 9803-4372 telefonokon.

AUTÓ VEZETÉS!!!

Az Ausztráliai nyár jellemzői: az 
iskolaszünetek, a szabadságok, a nyaralások és a 
növekvő autóbalesetek. Ez utóbbiaknak 
legtöbbször a túlfogyasztott szeszesital az 
okozója. Olvassuk el kétszer ezt a cikket és 
jegyezzük meg az alábbiakat:

A fogyasztott alkohol igen gyorsan - 
általában egy óra alatt - felszívódik és a vérben s 
a különböző szervekben, szövetekben azonos 
töménységben van jelen. Az alkohol lebomlása, a 
bomlás term ékek kiválasztódása a felszívódása a 
felszívódásnál lényegesen lassabban megy végbe. 
Egy óra alatt mintegy 7 gramm alkohol 
bomlásterméke képes eltávozni a szervezetből. 
H a tehát valaki hosszabb ideig iszik - óránként 
csak egy deci bort - szervezetében az alkohol

tartalom lassan, de biztosan növekszik, mert az 
egy deci borban levő 10 grammnyi alkoholból 
óránként csak hét gramm távozik.

Tájékoztatásul néhány italfajta 
alkoholtartalma és a kiürüléséhez szükséges idő:

1 liter bor alkoholtartalma kb. 100 
gramm; mely kiürül kb. 14 óra alatt.

1 liter sör alkoholtartalma kb. 40 gramm; 
kiürül kb. 6 óra alatt.

0,5 dl. pálinka alkoholtartalma kb. 20 
gramm; kiürül kb. 3 óra alatt.

Sokan úgy próbálják a szesz hatását 
csökkenteni, hogy szeszes ital fogyasztása után 
egy pohár kávét vagy vizet isznak. Ez valamit 
segít, de a megoldás az, hogy aki autót vezet, 
az ne igyon szeszes italt. Hagyjuk el 
egészségesen az ó-évet és lépjünk épp testben, 
egészségben az új évbe!

JOE SZÍ LADY
Diesel és petrol mechanikus 

R.W.C. and V.A.C.C. ellenőrző 
Általános javítások.

93 Therry Street, M elbourne, 3000
Telefon: 9329-9347

Szeresd és becsüld választott hazádat Ausztráliát! 
De ne tagadd meg szülőhazádat Magyarországot!
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H U M O R
ím e itt a hum or......és,

....FELHÍVÁS NEVETÉSRE.......
Megszívlelendő az orvosi vélemény, hogy 

"három percnyi nevetés tizenöt perces tornát pótol". 
A szakemberek azzal indokolják véleményüket, hogy a 
jókedv, az egészséges és jóízű kacagás aktivizálja a 
tüdőt, megmozgatja annak minden szegletét, s az 
önfeledt hahotázás közben még a renyhébb légzés is 
felerősödik. Azt is állítják, hogy még az anyagcsere is 
felgyorsul néhány percnyi önfeledt nevetéstől. Ma már 
bizonyítékaink is vannak, hogy milyen hasznos lehet a 
nevetés. Kórházakban próbálták is a "receptet".

Hogyan frissül meg a lélek, s hogyan kap 
erőre a nevetéstől, arról nem szól a fáma. Azt viszont 
mindennapi életünkből magunk is tudjuk, hogy a 
jókedvű ember társaságát mindenki szereti és keresi 
Könnyebben talál tehát barátokra és társakra az. aki 
derült és optimizmust sugároz maga körül, az 
úgynevezett "savanyú Jóskákat" \iszont igyekszünk 
nagy ívben kikerülni. Egy iró így fogalmazott 
témánkról: "Senki nem lehet olyan gazdag, hogy 
mosoly nélkül is elboldoguljon, és senki nem lehet 
olyan szegény, hogy nem ajándékozhatna meg 
másokat egy mosollyal." Az írók, az emberi lélek jó 
ismerői, a fenti idézetben is sok az igazság.

ERKÖLCSI OK TATÁS AZ ISKOLÁBAN....
A Tanító-néni erkölcsről beszél a 

gyerekeknek.... és fel tesz egy kérdést az osztálynak 
amikor a tolvajokról van szó : ...ha például én 
belenyúlok egy bácsi zsebébe, és onnan az ö tudta
nélkül pénzt veszek ki. akkor mi vagyok én?.....
Mire az okos válasz jött az osztályból : a bácsi 
felesége!!!

TALÁLÓS KÉRDÉS....

TIZENÖT PARANCSOLAT ?......
Már sok \ita  folyt arról, hogy miért két 

táblába vésték a tíz parancsolatot?...
Én biztos forrásból tudom, hogy Mózes nem két, 
hanem három táblára irta a nem tíz, hanem tizenöt 
parancsolatot....Csak ahogy jött lefelé a hegyről, 
megcsúszott, és puff. földhöz csapta a kötáblákat. 
Nagy szerencsétlenségére az egyik eltörött. Mivel 
azonban már éppen elég időt töltött fenn a hegyen, így 
érthető, hogy semmi kedve nem volt újra
felgyalogolni, követ hasítani, vésni stb. stb Szólt az 
Úrnak, hogy kis problémája támadt az egyik 
kötáblával. és valahogy meg kellene ragasztani.

De az Úr ezt azzal hárította el, hogy 
pillanat ragasztót még nem találták fel, másrészt ahogy 
az embereket ismeri, a maradék tízet sem fogják majd 
betartani, ö meg most különben is szabadságra készül.

Mózes morgott egy darabig magában arról, 
hogy már egyszerűbb csodákra sem számíthat, de már 
oly an sokszor kitolt vele a főnöke, hogy jobbnak látta 
hallgatni. Tehát; így lett a tizenöt 
parancsolatból végül is csak tíz. Aki nem hiszi, járjon 
utána, nyomozza ki!

GÓBÉ GO NDOLK OZÁS.....
A székely meg а Па vágja a fát, egyszer csak 

oda szól a fiú:
Na, Isten vele édesapám!
Miért, felém dől a fa???
Nem. csak én már nagyon unom ezt a 

fadöngetést. elmegy ek haza....

ANYAI SZEM M EL NÉZVE.....
Szülői értekezleten megkérdezi a tanár a 

Mamától:
Mondja kérem, kitől örökölte gyermeke ezt a 

nagy tudásszomjat?
Mire a Mama így válaszolt:
A tudást tőlem, a szomjat az Apjától—

Miért van hátul a mókus farka???
(Mert elöl a mókus van....)

AGGODALOM !
A két bór-barát fizetés után számolják a 

pénzüket cs miután az összes fizetni valójukat éltették 
a zsebükbe 101 Forint maradt költőpénzük...

Te Haver! mit gondolsz...? 100 Forintért 
veszünk piát, 1 Forintért meg kenyeret. ..

Jó, felelte a másik, de nem fog ránk száradni 
az a sok kenyér ??........

NŐI GONDOLKOZÁS....
Egy Nőszövetségi Gyűlésen hangzott e l :....

.......a nők egész biztos azért másztak le a fákról az
őskorban, mert amikor a férfiakat az evolúció, vagy a 
rcvolúció vagy akár a sistergös istennyila miatt 
lekerültek onnan, magukkal vitték az összes banánt 
is....

és végül.... Mi különbség van az Isten és a szívsebész
között?....  Az Isten ritkán képzeli magát
szívsebésznek....
Ez nem vicc... vigyázz az egészségedre!!!
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TÁRSADALMUNK
Hallgassa a M agyar Rádió Műsorait! A 3
ZZZ Önkéntes Magyar Rádió magyar 
nyelvű adásai kétszer egy héten; hétfon 
reggel 6-8 óra között és csütörtök D. u. 4-5 
óra között sugározza műsorait az FM Sterió 
92.3 hullámhosszon. A Sidney-i 2RRR 
Rádió magyar nyelvű adása vasárnaponként 
12 órai kezdettel a FM 88.5 hullámhosszon. 

aaaoaaaaooa
M elbourne SBS TV-állomása 

minden vasárnap reggel 7 órakor félórás 
híreket közöl magyar nyelven a legfrissebb 
magyarországi eseményekről. Adelaide-ban 
vasárnap reggel 6:30-kor kezdődik az adás. 

aaaooaooaaa

M agyar Lég-puska Klub 
M elbourne-ben.
November 16-án kezdte 
meg működését a Klub.
Az új lőtér megnyílt a 
Sasses Reserve Pavilonjá

ban Bayswater-ben. A szép számban 
megjelenő vendégek és sport klubok 
képviselői szeretettel fogadták az új klub 
megindulását. A sport és a Klub után való 
érdeklődéseiket a Klub titkárához, Madai 
Sándorhoz kérjük irányítani. Tel.9762 0801 
A Klub tagok készülnek az Ausztráliai 
Bajnokságra, ami Sydney-ben lesz, ezért a 
lőtér Január végéig zárva lesz. Az új évben 
szeretettel várunk vendégeket és tagokat. 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Új évet kíván minden magyarnak

A Vezetőség.

Újra alakul a Knox-i Hajdúk Csapata!

Új életre kel a M agyar Központban a 
Hajdúk csapata. Öregfiúk (nem kiöregedett) 35 
éven felüliek az Ipar-i Ligába neveznek be a 
jövő év során. Találkozás minden Szerdán este 
a Központban Játékosokat és szurkolókat 
szeretettel vár a Hajdúk Vezetösége.További 
információt Tel. 9763 7157.

H A ZA M EN T
Az 54 sz. HUNOR és MAGYAR valamint a 63.sz 
Tormay Cecil Cserkészcsapatok Vezetői. Cserkészei és 
fenntartó Testületé szomorúan jelenti, hogy szeretett 
cserkésztcstvérünk

ifj.W éber Elek
Lckszi-bá cserkészcsapattiszt 

35-éves önfeláldozó cserkészvezetői munka után 
eltávozott az Örök Hazába, a gyászmisét Rigó István 
r.k.lelkész. egykori cserkésztársa mutatta be December 
13-án HEALESVILLE-bcn.

EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG.

EGYHÁZI HÍREK:
AZ AUSZTRÁLIAI 

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ
Minden vasárnap d.c. 11 - órakor

ISTENTISZTELETET TART
a magvar templomban: 121 St. George Road 

F I TZ R О Y.

Igét hirdet: Nt. DÉZSI CSABA 
Istentisztelet után közös ebed és Klubélcta Bocskai 
_________teremben.( Sakk, kártya, stb_________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő cs Kiadó: 
SZEVERÉNYILÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @  nctlink. com. au. 
M EGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $10.-egész évre $ 20 Dollár. 

(Postai szállítással)
(Név:............................................................

Cím :........................................................

....................................Postcodc:................
Monev Ordert vagv csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


