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MÁJUSBAN ANYÁK NAPJA
A maavar édesanyák a történelem tükrében.

A magyar édesanyák a mindennapi élet, a 
magyar történelem és a magyar fennmaradás 
csodálatos hősei.

Megszülték és felnevelték generációkon át a 
kor vezetőit, egyszerű kitartó embereit harcosait, 
hőseit és mártírjait. Hivatásuknak mindég eleget 
téve a haza gyarapodását és előmenetelét 
szolgálták. Sokszor még a férfiak mellé állva, 
védték és harcoltak a magyar szabadságért. A 
történelem nem felejti el Szent Erzsébetet, Dobó 
Katicát, Zrínyi Ilonát és a többi névtelen hőst akik 
áldozatos odaadással mutattak példát a magyar nép 
küzdelmei során. Becsülünk és tisztelünk 
Benneteket.

Mint anyai feladatként kiváló odaadással 
neveltétek generációkon át gyermekeitekbe a 
hazaszeretetet, vallásosságot és az emberi jóérzést 
megkövetelő felebaráti szeretetet. A család minden 
tagját mindig a jó ra  és türelemre, fegyelmezett 
magatartásra intettétek. Ti vagytok a nemzet 
tovább vivői és megtartói, a  mindennapi élet hősei. 
A magyar édesanyák kiemelkedő múltjuk miatt 
magasan állnak az összes anyák fölött a világon. 
Kiemeli őket a mi nemzeti érzelmeink 
megtartásáért folytatott harc.

A magyar anyák nemcsak a hazaszeretet, 
vallás és családjuk ellátásában járnak elöl a jó 
példával a világban, hanem a magyar népi kultúra 
fenntartásában is. A gyönyörű térítők, hímzések,

kézimunkák, kerámiai díszítések és a népviseletek 
sok féle vidéki változata, mind a magyar anyák 
érdemét jelképezik. A magyar ételek a sok száz 
éven át változó, jobb mint jobb recepteket 
tartalmazó világhíres konyhák, mind a magyar 
anyák rátermettségéről, találékonyságáról adnak 
tanúságot. Mind ezeket nemzedékről nemzedékre 
átadva, a mai napig fenntartották és továbbadták a 
soha meg nem szűntethető magyar nemzeti 
hagyományokat.

Minden pályán kiemelkedő teljesítménnyel 
megállták és megállják ma is a helyüket. Nagyszerű 
írók, művészek gazdagították magyar kultúránkat.

Ma, ebben az anyagias világban itt is, de 
legfőképpen otthon M agyarországon nagy 
feladatok várnak a magyar édesanyákra, a magyar 
társadalom vallásosságának és nemzeti érzéseinek 
erkölcsi hanyatlásával, erősen anyagias 
társadalommá vált.

A mai édesanyák feladat az, hogy szilárdan 
ragaszkodjanak a családi eszmék megtartásához. 
N e válasszák a könnyű életformát a gyerektelenség 
alkalmazásával. A „család” pusztulása, a nemzet 
halálát jelenti! Gondoljatok vissza az ezer éves 
magyar múltra. Merítsetek erőt egy becsületes 
magyar generáció felnevelésére, - még ha az egész 
világ ellene dolgozik akkor is - egy boldogabb, 
emberibb életforma megvalósítása érdekében.

Szeverénvi László
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ÉDESANYÁM.....
írta: Nagy Ferenc.

Van egy szó, van egy név ezen a világon, 
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom. 
Csupa virágból van, merő Napsugárból....
H a ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól. 
Tisztán cseng, mint a puszták esteli harangja, 
Örömében is sír, aki ezt a szót hallja.
Ártatlan kisgyerek, csöpp gügyögő szája, 
M ikor gőgicséli, mintha volna szárnya.
S, mikor a szíved már az utolsót dobban,
Ez az elhaló szó, az ajkadon ott van.
Mehetsz mesze-foldre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít, igaz szeretetre.
Bánatban, örömben, ver az Isten, vagy áld, 
Hogyha elrebeged, már az is imádság.

És ha elébed jő, könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zára.
Drága vigasztalás, ez a szó ez a név, 
Királynak, koldusnak, egyaránt menedék. 
Boldogságod teljes, nem zavarnak gondok,
H a keblére borulhatsz, úgy vagytok boldogok. 
H a szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírboltra hullik majd a könnyed.

Van egy szó, van egy név, valóság nem álom, 
Nekem a legdrágább, ezen a világon!
Ez a legforróbb szó, ez a legszebb imám, 
Amikor kimondom, A nyám ,,Édesanyám!

-----"

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 légitársaságokkal.

Különleges speciális árak!
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 és 9523-6981 
___________ Sydney: (02) 746-9964___________

M A e V A R O R S Z Á e i

TUDÓSÍTÁSOK...
dr. Szalontai Éva írja Budapestről.

GYÓGYFÜRDŐ ÉS SAKK

Európában Magyarország nagy gyógyvízkultusszal 
rendelkezik. Joggal nevezik a gyógyfürdők és a 
gyógyvizek országának. Budapest területén 123 
gyógyforrás van. Budapest gyógyforrásait már 2000 éve 
a régi rómaiak is használták fürdésre. Majd a török 
hódoltság korában a gazdag budai pasák szép 
fürdőépületeket építettek itt. A korszerű fürdők építése a 
XIX. század második felétől indult meg.

Budapest egyik legnagyobb zöld területű 
gyógyfürdője a Szabadság fürdő ( becenevén: a Dagály) 
az Árpádhíd lábánál. A fürdőt jó eredménnyel 
használják a reumás betegek, akiknél a gyógykezelés fo 
eszköze maga a gyógyvíz, de a gyógyhelyi kúrához 
sokaknál, mint kellemes kikapcsolódás a „vízisakk” is 
hozzátartozik.

Nemrég egy németországi utazási irodában 
Budapestet láttam hirdetni. Budapestet mint 
gyógyfürdőt a Dagály Strand gyógyvizével és a 
szenvedélyes sakkozóival!

ARANYTOLLAS ÚJSÁGÍRÓK.

A hagyományok szerint minden március 15-ét a 
Magyar Sajtó Házában ünnepük meg a magyar 
újságírók. Ilyenkor kerül sor, különböző díjak, 
kitüntetések ünnepélyes átadására is.

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének 
Elnöksége és Választmánya 1978-ban határozta el, hogy 
emlékül és elismerésképpen Aranytollat adományoz a 
több évtizedes újságírói pályafutásuk alatt érdemes és 
kiemelkedő munkát végzett, elsősorban nyugdíjas 
kollegáknak, életművük elismeréseként - mondta Dr. 
Boros Imre az Újságíró Szövetség Örökös Tagjai 
Testületének elnöke.

Ez évben Ő kapta az Aranytollas kitüntetést sok 
éven át folytatott munkájáért. Vele való beszélgetésből 
megtudjuk, hogy a szombathelyi Nyugati Kis Újságnak 
volt a munkatársa és sok éven át segédszerkesztője, 
majd a Magyar Nemzet-nek is írt, és ma mint a 
legöregebb szerkesztője, tovább folytatja munkáját. Az 
„ügyvédi” dinasztiából származó újságíró büszke arra, 
hogy az 1988. november 5-én megjelent Magyar
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Nemzetben írt első cikke, a több párt mellett foglalt 
állást.

Ma, mint ügyvéd is dolgozik, hogy újságírói 
fizetését kibövitve biztosítsa megélhetését.

A „3T’s/3K’s” Kiállítás Budapesten.

A tehetséges Káplár - család az ujlipótvárosi 
Kávéház Galériában, érdekes szép kiállítást rendezett.
A kiváló művészek: a tehetséges Káplár család, Káplár 
Ferenc festőművész, film és operatőr, Káplár Éva, 
Kapásné festőművész, és a pincegalériában Káplár 
Balázs fényképész.

Az Angliában élő művész családot más nyugat 
európai országok is felkérték műveik kiállítására. A 
magyar kiállítás megnyitója is sok oldalúan művészi 
volt. A káplár család barátai léptek fel. Gálffy László 
színművész Kapás Dezső Anyám halálai című kötetéből, 
Koncz Gábor színművész Illyés Gyula „Haza a 
magasban” művéből adott elő. Moldován Stefánia az 
Operaház magánénekese népdalokat énekelt.

Egy kit édeA léUuwtábjfoit....

Eisemann Mihály est a Fészek Múvészklubban.
A jubileumi Eisemann esten zsúfolásig telt meg 

a Klub színházterme. A jól ismert Eisemann-dalok von
zották a nagyközönséget. Eisemann a Zeneakadémián 3 
éven át Weiner Leó, Kodály Zoltán, Siklós Albert 
tanítványa volt. A 30-as és a 40-es évek egyik 
legismertebb operett szerzője. (Zsákbamacska, Én és a 
kisöcsém.., Miss Amerika.) Számos jól ismert sláger, 
filmzene, színpadi kísérőzene is fűződik nevéhez. Egyik 
legnagyobb filmsikere: a „Hypolit, a lakáj” népszerűvé 
vált muzsikája.

A Fészek Klub színpadán zenéjét Dr.Dalos 
Gábor szerkesztő, zenei vezető, és fiai a Dalos Trió 
tolmácsolták. Az est házigazdája. Dalos László volt.

A 100-ik évforduló alkalmából fellépett Mécs 
Károly, Jászai Mari-dijas érdemes művész, akit például 
a „Noszty fiú esete Tóth Marival” és a „Kőszívű ember 
fiai” című sikeres filmek főszerepeiről is jól ismert a 
közönség.

„ Egy kis édes félhomályban...” mindenki 
nagyon jól érezte magát, a sikeresen megrendezett 
centenáriumi év nyitóhangversenyén.

dr.Sz. .

CARTER LEVELE A SZENÁTUSHOZ 
ATLANTÁBAN A KORONA 

MÁSOLATA
Atlanta - Jimmy Carter levelében kérte a szenátust a 
NATO-bővítés ratifikálására. A volt amerikai elnök, aki 
Göncz Árpádtól az atlantai Carter Központban átvette a 
Szent Korona másolatát (amelyet a jövőben a könyvtár - 
és múzeumrészlegben állítanak ki). Erre ma is úgy 
emlékezik az eredeti ereklye húsz évvel ezelőtti 
visszaadására, mint amely lépés erősítette, a magyar 
népnek a szabadság és függetlenség iránti 
elkötelezettségét. Ennek a visszaigazolását, a nyugati 
világgal való kapcsolatok megpccsételését nyugtázhatja 
a szenátusi ratifikálás.

Rövid beszédében, illetve azt követően magyar 
újságíróknak nyilatkozva Carter elmondta, hogy a 
Panamaszerzödés megkötése mellett, elnöksége egyik 
legnehezebb külpolitikai döntése volt a korona 
visszaszolgáltatása. Mindig is úgy érezte, hogy ez a 
magyarokat illeti meg, és 1997 áprilisában kezdte 
fontolgatni a lépést, amely májusra döntéssé érett benne. 
Az amerikai magyarok többsége hevesen ellenezte, hogy 
egy total itáriánus rendszernek adják vissza az államiság 
szimbólumát, későbbre akarták halasztani a gesztust, 
amikor az ország teljesen szabad lesz. Ám Carter szerint 
sikerült megtalálni a jó formulát, hogy az amerikai nép 
a magyar népnek nyújtja át, és novemberre a magyar 
kormány is késznek mutatkozott a feltételek 
elfogadására. A KORONA pedig arra emlékezteti az 
amerikai népet, hogy Magyarország a nyugati 
civilizáció szerves része.

Tom Lantos képviselő sokat telt annak érdekében, 
hogy a Szent Korona Washingtonból Magyarországra, 
haza kerüljön.

MAGYARORSZÁGRA UTAZIK?
Valutaváltás és Jegyiroda Budapesten. 

Kedvezményes árfolyam. Ausztrál és amerikai 
dollár, angol Font, német Márka vagy más valutáknál.

Extra bonus.- Színház és Koncert - turistajegyek.- 
TREASURE CHANGE LTD.

1053 Budapest, Múzeum kőrút 9. 
_____________ Telefon: (361) 117-4041
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CSAK A MAMÁKNAK.... 
KRIZANTÉM.

EGYBE HORGOLT MINTÁK.......

A terítő átmérője 100-as fonalból kb. 16 cm. 
Első sor:

12 láncszemből gyűrű.
Második sor:

A gyűrűbe 24 rövidpálcát burkolunk.
Harmadik sor:

27 láncszem után 1 rövidpálcával visszaöltünk a 
kiindulási pontba, megfordulunk és a gyűrű bal oldali 
részébe # 12 rövidpálcát hurkolunk. 15 láncszem 1 
rövidpálcával kerül az előző sor második 
rövidpálcájába, majd a minta #-tól ismétlődik, 
összesen 24 szirom, az utolsóban 2 láncsort áthurkolva 
horgoljuk meg a 12 rövidpálcát.
Negyedik sor:

2 hamispálca után 5 láncszem és 1 rövidpálca 
ismétlődik körbe a háromláncszemes ívek közepébe 
öltve. A sort 2 láncszem után 1 egyráhajtásos pálcával 
fejezzük be.
Ötödik sor:

15 láncszemet 1 rövidpálcával öltünk a második 
ötláncszemes ívbe, megfordulunk és a láncsorra 12 
rövidpálcát hurkolunk. A leírtak ismétlésével 8 szirmot 
horgolunk, majd 3 láncszemet 1 rövidpálcával ismét a 
második ívbe öltünk. 2 ötláncszemes ív következik - 
kihagyás nélkül - a soron levő ívekbe, majd a mintát 
ismételjük. A befejezés olyan, mint az előző sorban.

Hatodik sor:
7 láncszem 1 rövidpálcával kerül a másodil 

háromláncszemes ívbe. 6 hétláncszcmes ív készül ; 
szirom egymást követő íveibe öltve. 7 láncszemet 
rövidpálcával - az utolsó háromláncszemes íve 
kihagyva az első ötláncszemes, 7 láncszemet 
rövidpálcával pedig a második ötláncszemes ívb 
öltünk, majd a minta ismétlődik. Az utolsi 
hétláncszemes ívet 1 négyráhajtásos pálcává 
helyettesítjük.
Hetedik sor:

A négyráhajtásos pálcával képzett utolsó ívbe a  
ötödik sor leírása szerint 7 szirmot horgolunk ( ; 
nyolcadik a sor végén készül), 5 láncszemet 
rövidpálcával öltünk az első hétláncszemes ívbe, : 
hétláncszemes ív és 5 láncszem után nyolctagi 
szirommal már ismétlünk. A sor végén 17 láncszeme 
öltünk a következő ívbe, erre 12 rövidpálcát hurkolunl 
és 1 egyráhajtásos pálcával kapcsolva a szomszédo 
szirmot, zárjuk a sort.
Nyolcadik sor:

1 hamispálca után 7 láncszem és rövidpálci 
váltakozik a soron minden ív közepébe öltve. /  
befejezés 3 láncszem és 1 kétráhajtásos pálca. 
Kilencedik - tizenkettedik sor:

Azonosak az előzővel.
Tizenharmadik - tizennegyedik sor.

Hasonlóak az előzőhöz, de az ívekben 8 - : 
láncszem készül.
Tizenötödik sor:

Hasonló az ötödik sorhoz, de 17 láncszemmé 
kezdődik, a nyolcadik szirmot 5 láncszemmel kapcsoljul 
és utána 2 nyolcláncszemes ívet horgolunk. Befejezése ■ 
láncszem és 1 kétráhajtásos pálca.
Tizenhatodik sor:

Azonos a tizenegyedik sorral, de az utolsó ívet 
ötráhajtásos pálca pótolja.
Tizenhetedik sor:

Hasonló a hetedik sorhoz, de az ívek nem 7 
hanem 8 láncszemmel készülnek.
Tizennyolcadik - tizenkilencedik sor:

Azonosak a tizennegyedik sorral, de az utolsi 
sorban az ivek közepén 1 - 1 négyláncszemes pik< 
készül.

KÍVÁNOK SOK SIKERT A HORGOLÁSHOZ

PEDIKŰRÖS Melboume-ban hívásra házhoz megy. 
Hívják Zsuzsát a 9803-4372 telefonszámon.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 5. oldal

AZ ÉN KIS SZERETŐM.

írta: Dávid József.

A lányt - akivel mostanában járok - Annának 
hívják. Szeme kék, és áttetszöbben ragyog, mint a 
legtisztább szeptemberi ég. Haja láng, vagyis vörös, de 
nem ám fodrász festette, hanem az Isten, amidőn 
egyszer pipára gyújtott és szórakozottságból Anna fejére 
dobta a lángot. Mert Anna - picurka angyal korában - 
ott settenkedett az Isten lába körül, így a bőre is olyan 
fehér, bársonyos és halovány rózsa színben játszó, mint 
nyári égen a bárányfellegek.

Nagyon szeretjük egymást.
Az utcán sétálva ő mindég a jobb kezem kisujját 

fogja s mert alacsonyabb mint én, felnéz rám. Ettől a 
nézéstől én mindég tűzbe jövök. Kapnám az ölembe - ott 
az utcán is, mindenki szeme láttára - de ő élénken 
tiltakozik:

- Józi, ne!...
Ja igen. Azt azért még el kell mondanom, hogy 

Anna bármennyire formás, szép, a természet tökéletes 
teremtménye, egy icurka-picurkát pöszél. A „zs” betűt 
nem tudja tisztán kiejteni, de ez is jól áll neki, mint 
minden, ami róla, belőle árad.

Meg kell bolondulni, amikor azt mondja nekem, 
hogy Józi.

Nem becéz, nem kényeztet, sőt, előfordult már, 
hogy egy poharat a fejemhez vágott, de hát istenem. 
Minden nő szeszélyes, a szépek kétszeresen is azok. 
Ismerek az utcában nem egy férfit, aki úgy is boldog 
lenne, ha Anna lábbal tiporná, csak vele járhasson, csak 
az ő kezének kisujját foghatná.

Ne szóljak én hát egy szót sem - bármit ver a 
fejemhez - mert ahol koppan, ott cuppan is. Vagy is, mi 
tagadás, gyakran csókolózunk, és ahogy manapság ez 
szokás, úton - útfélen. De úgy, hogy az embereket a 
sárga irigység gyötri, különösen amikor a nyakamba is 
csimpaszkodik a kis tündér.

Ezek után felesleges bebizonyítanom, hogy én 
vagyok a világ legboldogabb férfija és Anna a 
legboldogabb leánya. Anna szülei persze más 
véleményen vannak. Szerintük elkényeztetem a lányt, 
meg hogy sokat járunk szórakozni.

Hát istenem! Már a cukrászda is olyan nagy 
szórakozás? Mert Anna szeszt nem iszik. Egy kicsit 
nyalánk, és mint az édesszájúak, imádja a különböző 
üdítő italokat. Néha az üzletekbe is becsábít:

- Józi, ezt vedd meg....Józi, ez nekem kell....
Ugye Józi az.... az az enyém lehet?....

Hát persze hogy az övé. Minden az övé. Az 
egész világ az övé. Mert mivel mérhetem az ő értékét?

3lttiw 2Ш 3 tufció #  
( H a t t e t * )

Alapítva : 1970-ben.
M agyar tárgyit tájképek és csendéletek 

állandó folytatólagos kiállítása.
Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 

O L A JF E S T M É N Y E K E T  
és azok kopott, regi képkereteit 

eredeti szépségére 
Ú JJÁ  V A R Á ZSO LJA  

mérsékelt áron
Vértes Anna festőművész

R esta u rá to r
A the Australian Institute fór The Conservation o f 

Cultural Material Inc.-tagja.
B IR R A G A  RO A D , B E L L E V U E  H IL L , NSW .

Telefon: (02) 365-3532____________

És egyáltalán azt hogy szeret. Hiszen egy kis ez, egy kis 
az, minden nőnek kijár. De meg egyébként is. Anna 
nagyon jól tudja hogy én gavallér vagyok. Ha velem 
van, bármire rádobhatja tekintetét, és ha tetszik neki, 
bizony én azt megveszem. Na hát erre különösen az apja 
csóválja a fejét, de hát én fütyülök a szülői 
konzervatizmusra. Anna már az enyém. Anna engem 
szeret, és ha napokig nem látná a szüleit, egy árva szót 
sem ejtene utánuk.

Tudom én - tapasztalatból - hogy ilyen 
háládatlanok szüleikhez a gyerekek, hát csak nyugodjon 
bele a Papa, meg a kedves Mama, hogy Anna úgy 
ragaszkodik hozzám, mint kismadár a fészkéhez.

Ö, az én kis madaram. Aki nekem csiripel, 
csacsog, és ha az utcán sétálunk, az én jobb kezem 
kisujját szorongatja.

Talán már mondtam, hogy egy kicsit 
alacsonyabb mint én, hát felnéz rám, és nevet. Mindig 
nevet, és csak akkor komorul el, ha ölbe akarom kapni. 
Élénken tiltakozik:

- Józi, ne....
Még a kisujj amat is elereszti és szalad. Én meg 

kétségbeesetten utána, nehogy a járdáról át úttestre 
kifusson. Bár...az oviban a helyes közlekedést is
tanítják. De százszorosán is jobb csak félteni egy ilyen 
drága kincset. Ó Istenem! Nehogy valami baja essék, 
önfeledt és boldog röpködéseink közben, mert akkor én 
is beleölöm magam a Dunába....
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RECEPTEK
MAGYAROS ÉTELEK 

HORTOBÁGYI ROSTÉLYOS
Hozzávalók: 5 szelet 20 dkg-os rostélyos hús, 10 dkg. 
zsír, 20 dkg. hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 
pirospaprika, köménymag, só, 15 dkg. lecsó, 2 dkg. 
liszt, 2 dkg paradicsompüré.

A megsózott és lisztben megforgatott rostélyos 
húsokat zsírban hirtelen átsütjük, és egy megfelelő 
nagyságú lábosba tesszük. Ebben a zsírban világosra 
pirítjuk a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a 
paprikát, a paradicsompürét, az összezúzott fokhagymát 
és a köménymagot. Az egészet elkeverjük, felöntjük egy 
kevés vízzel, néhány percig forraljuk, és ráöntjük a 
rostélyosra. Annyi vizet teszünk még hozzá, hogy a 
rostélyosokat ellepje. Fedő alatt lassan pároljuk. 
Időnként megforgatjuk, és ha kell, vizet önthetünk még 
utána. Mielőtt a hús megpuhult, hozzáteszzük a lecsót, 
és így pároljuk tovább. Tálalásnál minden rostélyos 
tetejére 1 db. nagy daragaluskát teszünk. A lecsót friss 
zöldpaprikával és paradicsommal pótolhatjuk.

RABLÓHÚS NYÁRSON
Hozzávalók: 20 dkg. sertés szűzpecsenye, 20 dkg. borjú 
szűzpecsenye, 20 dkg. marha vesepecsenye, 20 dkg. 
libamáj, 20 dkg. füstölt szalonna, 20 dkg. hagyma, 50 
dkg. burgonya, só, 5 dkg. liszt, 20 dkg. zsír, törött bors.

A szűzpecsenyéket és a vesepecsenyéket 
lehártyázzuk. Minden húsfajtát tíz egyenlő darabra 
vágunk, majd húsverővel kissé lelapítva, kerek 
szeletkéket formálunk belőlük. Ugyanígy tíz szeletkére 
vágjuk a libamájat is. A szalonnát 20 egyenlő részre 
vágjuk. A hagymát 15 vastag karikára, a burgonyát 
pedig 20 egyenlő, vastagabb karikára vágjuk. A 
felvágott szeleteket 5 egyenlő részre osztjuk, és 
burgonyával kezdve és befejezve a sorrendet, felváltva

feltüzzük Őket öt megfelelő hosszúságú pálcikára. 
Besózva, borsozva, lisztben gyengén megforgatva, forró, 
bő zsírban pirosra sütjük, és fapálcikával együtt 
tálaljuk. Vegyes savanyúságot tálalunk mellé.

MASVAR HENTES 
" 32  ^  DANDENONQ-BAN!
METROPOLITAN BUTCHERS & 
SMALLGOODS MAKERS pty/ ltd.
Szeretettel várja minden kedves vásárlóját! 

HÁZI KÉSZÍTÉSŰ SO N K Á K , H U R K Á K  és
K O L B Á SZ O K  KAPHATÓK......

Megrendeléseket kicsiben és nagyban vállalunk. 
Cím: 177 Lonsdale St. Dandenong. Vic.3175 

. „Tel/Fax. ,9793 1155 Mobile: 0412 566 707

M É Z E S ZSER B Ó
Gilvácsi Nagymama receptje.

Hozzávalók: 50 dkg. liszt, 6 dkg. vaj, 15 dkg. cukor, 1 
kávéskanál szódabikarbóna, 4 evőkanál méz, 2 tojás, kb. 
4 evőkanál tejföl.. Lekvár, (jam) és krém.
Krém készítése: 3 dl. tejben 2 evőkanál grízt megfőzünk. 
22 dkg. vajat, 22 dkg vaníliás porcukorral habosra 
keverünk és ha a gríz kihűlt közékeveijük. Az egészet 
habosra, krémmé keverjük.

A szódabikarbónát a lisztbe keverve,
hozzáadjuk a vajat, cukrot, mézet 2 egész tojást, és a 
tejfölt. Összegyúrva olyan kemény tésztát gyúrunk, 
hogy jól gyújtható legyen. Kis ideig pihentetjük a 
tésztát, majd 5 egyenlő részre osztjuk, kinyújtjuk és a 
lapokat aranysárgára sütjük, lisztezett, zsírozott 
tepsikben. Az első lapot megkenjük lekvárral (jam-el), 
rátesszük a második lapot fedőnek és arra krémet 
teszünk, váltakozva így tovább, lekvár, krém.

A tetejére olvasztott csokoládét öntve, mikor 
kihűl, felvágva szeletekre tálaljuk.
Fontos tudnivalók: 1 a fenti Zserbó nagyon finom, az 
egyik legfinomabb tészták egyike, amit valaha is ettem.

2. Ez a recept „titka” volt a Gilvácsi 
családnak, és csak azért tudom, mert Édesanyám (az 
egyik Gilvácsi Nagymama édesanyja is) gondolván hogy 
mi, ilyen messze Magyarországtól csak-csak titokba 
tudjuk tartani a titkot. Megígértük neki hogy nem 
mondjuk el senkinek, de ez olyan finom sütemény, hogy
el kell mondani mindenkinek.______

Szeresd és becsüld választott Hazádat 
AUSZTRÁLIÁT,

De ne tagadd meg szülőhazádat 
_________  MAGYARORSZÁGOT!
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PUSKA.
írta: Singer Iván.

Mikor ír az iró legjobban? amikor a leikéből ír. 
Ez rendszerint olyan esetekben fordul elő, amikor 
megválunk valakitől vagy valamitől, akit vagy amit 
nagyon szerettünk.

így jártam egy pár nappal ezelőtt. Rájöttem, 
hogy a törvények erősebbek mint a törvényt betartó 
állampolgárok. Beszolgáltattam, vagy inkább eladtam a 
puskámat. Egyszerű, jámbor szerszám volt és mégis 
meg kellett válnom tőle.

A kedves olvasó jogosan fogja kérdezni: Minek 
is az írónak a puska? Nem tud az megelégedni egy 
tollal? Szóval amikor vettem, úgy tizenöt évvel ezelőtt, 
„farmer” volt e történet előadója. Kint a farmon fontos 
szerszám a puska! Ha a róka koma megéhezett csirke 
húsra, vagy a jámbor kenguruk úgy elszaporodtak, 
talán már többen vannak a  birkáknál - egy pár lövés, - 
bumm, és már ott sincsenek. Meg aztán ki tud ellenállni 
a finom vadkacsa sültnek?

De hát az én puskám párszor megmentette az 
életemet is. Egyszer Rick barátommal vadásztunk. Ö 
meglőtte a vaddisznót, ami kínjában nekem támadt. Az 
utolsó pillanatban a szeme közé lőttem, úgy végeztem 
vele. Egy másik alkalommal a vadmacskával úgy 
találkoztam a csirke ólban, hogy én kerültem a sarokba. 
Szemei csillogtak, ugrásra készen. Ha nem lett volna a 
fegyverem töltve, bizony megjártam volna.

De hát itt a városban minek is kellene a puska? 
Megmondom miért: A legveszedelmesebb ellenség az 
ember tud lenni. Ök elszívnak valami kábítót, vagy 
itókára szomjaznak és jaj nekünk. Megtámadják 
felebarátiakat. Persze nem azért hoztam a puskámat a 
városba, hogy cowboy - indián háborúkat bonyolítsak 
le. Egyszerűen biztonságban érzem magam ha a 
fegyverem ott feküdt az ágyam alatt, míg a golyók az 
éjjeli szekrényben töltötték éjszakájukat.

Mi halandók nem tudjuk mi történhet, de egy 
dolog az biztos: fegyver nélkül nincs semmi lehetőség 
megvédeni családomat, szomszédaimat vagy akár saját 
magamat.

Szóval jött egy rendelet lefegyverezni a 
társadalmat! Mi a törvényszerető polgárok azonnal neki
láttunk beszolgáltatni fegyvereinket. De nem tudom, 
hogy a betörök és a gyilkosok hasonló módon 
cselekszenek-e? Képzelje el a kedves olvasó, hogy a 
bankrabló bemegy a rendőrségre, leteszi ott az automata 
géppisztolyát és udvariasan hozzáteszi: Mától kezdve 
csúzlival fogok dolgozni!

A rendelet nem írta elő, hogy mindenképpen 
meg kell válnom a puskámtól. Jogom van építeni egy

150 kiló súlyú vasszekrényt. Külön egy másik páncélost 
a golyóknak. Egy 100-as lakatot kell rá tenni. (Azt nem 
tudom milyen, de biztosan nagyon nagy!) Ezenkívül 
bizonyítani kell milyen Klubnak vagyok a tagja. 
Egyszerű önvédelem - ugyan kérem, ez a rendőrség 
feladata. Másnap olvastam az újságban, hogy a 
rendőrségnek legalább 25 percig tart hogy megjelenjen. 
De ez még nem volt elég. A hatóságok minden évben 
kívánják a puskámat látni. Talán felülvizsgálnak 
bennünket hogyan öregszünk mindketten? Minden ilyen 
„vizsgálat” csekély S40.00-ba kerül. Az igazolvány ára 
is felment. A fényképért a város másik oldalára kéne 
menni. Felhívtam szomorúan a hatóságot: „Van egy 
puskám, nagyon szeretem, valósággal bajtársak 
vagyunk. Hová kell beszolgáltatnom”?

Egy kedves női hang válaszolt: A rendőrségen 
elfogadjuk, de eladhatja egy fegyver üzletnek is.

Végignéztem a Sárgatelefonkönyvet. Nagyon 
kevés ilyen intézmény maradt, hiszen kinek kell az ilyen 
baj? A végén valaki beígért $50.00-t.

Ötven? - hiszen én 800-ért vettem.
Sajnos a rendőrség nem fizet semmit,
Szóval ö is tudja, gondoltam.
A puskát meg lepedőbe csomagoltam, hiszen 

nem sétálhatok be a városba fegyverrel a vállamon. Az 
üzletben a pultra tettem, megsimogattam - talán még 
egy könnycsepp is jelentkezett a szememben, gondolva 
magamra, és a katonára, aki letette a fegyverét.

Amikor megkaptam az ötvenest, kértem valami 
papírt a „beszolgáltatásért”.

Meg van örülve? mi marad akkor nekem?
D e, hogyan fogom én bizonyítani a 

beszolgáltatást?
Mit kell itt bizonyítani? Különben is, hogyan 

kapnák én $800-t a feketepiacon, ha igazolványt adnék?
Gondoltam lelövöm a pasast, hiszen ott volt a 

puska a golyókkal. De hiszem pont ezt akarták a 
hatóságok megakadályozni. Nem adhatom meg nekik 
azt az örömöt, hogy - bumm - és kész.

Most rakhatok aknákat a lépcsőre. Ez ellen még 
nincsen rendelet. Csak az a baj, néha felrobbannak.

Én is...

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

jjji bizalommal forduljanak hozzá 
к / j f f  szakszerű megoldásokért.

47 Glen Eira Road 
r IPPONLEA,VIC. 3183 

t ü Telefon: (03) 9528-2398 
_____________ Fax: (03) 9528-2431
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HUMOR
Jogászi filozófia;
A jogi egyetemen kérdi a vizsgáztató a joghallgatót:

- Azt meg tudná-e mondani, mi egy bigámista 
büntetése?

Mire a joghallgató kis gondolkozás után felelte, 
hogy - hogyne, kérem. Két anyós.

Érvelni tudni kell!
A válóper tárgyaláson kemény harcot folytat a 

házaspár egyetlen kisgyermekük elhelyezése miatt. A 
vita hevében így szól a feleség:

- A gyereket én szültem, tehát az enyém!
Mire a félj így válaszolt: - Bíró úr! Ha egy automatába 
bedobom a pénzt és kijön a csokoládé, enyém a 
csokoládé vagy az automatáé?....

A doktor bácsinál...

- Tetszik tudni, az első még megy valahogy, a 
másodiknál és a harmadiknál már szívdobogást kapok.

- De uram! ön  elfelejti, hogy nyolcvan éves 
elmúlt. Ebben a korban már háromig eljutni is 
gyönyörű.

- Az lehet, de én sajnos az ötödiken lakom!

- Doktor Úr, milyenek az esélyeim?
- Egyszerű rutinmütétröl van szó.

Már több mint ötöt csináltam ilyet.
- Na akkor meg vagyok nyugodva.
- Nyugodt is lehet, elvégre egyszer már sikerülni 

kell neki, a hétszázát!

- Doktor Úr! mit ajánl, hogy megőrizhessem ezt 
a néhány pár szál hajamat?

- Van egy kis papír dobozom, abban egész 
biztos jól eláll!

Skót Vicc..
A skót maga elé tesz egy képeslapot, amelyen 

egy gyönyörű nő van. Ábrándozva nézegeti, majd iszik 
egyet a szódavízből, és közbe oda szól barátjának:

- Ez nem mehet így tovább! minden pénzemet 
nőkre és italra költőm!

Családfák.....
A kis nyuszi, (aki ellopta a  „T” betűt az áprilisi 

lap első oldaláról) találkozik az öszvérrel és kéri, hogy 
mondja el, hogy kicsoda, mutatkozzon be.

- Én az öszvér vagyok, Nagyfúlű. Apám ló, 
anyám szamár.

Később a farkaskutyával találkozik a nyuszi-
- Én a farkaskutya vagyok, Vicsori. Apám 

farkas volt, anyám kutya.
A nyuszi megy tovább, egyszer csak hall valami 

zümmögést a füle körül. A nyuszi megkérdezi: Hát te ki 
vagy?

- Én vagyok a lódarázs, zümmögi röptében.
A nyuszi mérgesen rászól: Ne fűzz engem kisapám, 
szórakozz a nénikéddel!

Keresztezés.
Keresztezni fogják a gólyát és a harkályt a 

gycrckvédö intézet kezdeményezésére.
Hogy miért?

- Hogy kopogni tudjon az ajtón, amikor hozza a bébit!

Abszolút dolgok...
- Mi az abszolút lehetetlen?
- A tenger fenekére bugyit húzni.

- Mi az abszolút szárazság?
- Amikor a bokor szalad a kutya után!



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 9. oldal

ETNIK - E.S.G.A.V. TÁBOR. 
1998. Március 27. 28. 29.

Az áprilisi Kisúj Ságban megígért beszámoló:
Hét (7)) nemzet vett részt a táboron: Észt, Lett, Litván, 
Lengyel, Magyar, Orosz, Ukrán. Az elmúlt öt (5) év 
során Ausztrál cserkészek is részt vettek a táboron.

ESGAV Executive Committee:
Elnök: Bruno Metsor (Észt)
Tábor Parancsnok: Kovássy Marianne (Magyar)
Tábor Napostiszt: Kristine Bojczuk (Ukrán)

90 fiatal vett részt a táborozáson.
A szokásos zászló felvonás után, a program a jól 
sikerült péntek esti ismerkedési találkozóval 
(smorgasboard) kezdődött. Ahol minden nemzet kitett 
magáért, a nemzeti különlegességek előállításával.

Szombaton a tábor résztvevőit nyolc (8) 
csoportra osztották. Az ausztrál állat neveket viselő 
részlegek, (Emu, Koala, G oana.stb) különböző 
építkezéseket és táborkörüli munkákat végeztek. Ezt 
követte a „Gray Wolf Walk” és az „akadály” verseny, a 
különböző csoportok között. Nyolc (8) állomáson kellett 
helyt állniuk a cserkészeknek. Ezek között volt az 
elsősegély nyújtás, tutaj készítés, (volt olyan aki ebben 
a munkában még vizes is lett) - induló komponálás, és 
kórus éneklés is.

A szombatot a hangulatos tábortűz zárta be, 
ahol nemzeti énekek, csatakiáltások (minden nemzet a 
maga módján) és a szokásos záró-énekekkel fejeződött 
be.

Vasárnap a vidám fiatalság ügyességi 
versenyekkel vetélkedtek; váltós-futások, játékok, 
kerékpárverseny, vízzel töltött léggömbök dobása és 
elkapása szórakoztatta a résztvevőket, (és természetesen 
a nézőket)

A közös foglalkozásokat a jó étkezések 
követték, amit már a múltkor említett Magyar Cserkész 
Fenntartó Testület tagjai szolgáltattak. Köszönet és hála 
a lelkes szülőknek és öregcserkészeknek. Minden étkezés 
előtt, felváltva minden nemzet a maga módján mondott 
asztali áldást.

Elkövetkezett a „zászló levonás”, ami a 
táborozás végét jelentette. A cserkészek népi viseletben 
vonultak fel, és egymásután minden nemzet elénekelte a 
saját himnuszát.

A búcsúzás jelszava, mint minden tábor után 
elhangzott: „TALÁLKOZUNK 1999-BEN”

A táborban résztvevő magyarok csoportja.

1998 májusi cserkész összejövetelek:
9.-én és 23-án D. u. 2-től 5-ig a Magyar 

Központban. 760. Boronia Road. Wantirna. 
3152. Minden magyarulbeszélö gyermeket szívesen 
látunk.

KÉSZÜLETEK AZ ANNA- BÁLRA
1998 július 25-én lesz a szokásos „Cserkész- 

Bál” a Magyar Központban. Az első báli próbák a 
cserkész szombatokon D. u. 4-töl - 5:30-ig.

Még van hely, lehet jelentkezni Kovássy Évánál, 
Tel: 9884 8011.

JÓ MUNKÁT. Sz.L.

JOE SZLLADV
45 éves gyakorlattal rendelkező Autó mechanikus 

Diesel és benzin m otor specialista.
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1998 JÚNIUS

HÍREK INNEN - ONNAN.
Az Elet és Tudomány írja:

HÁNY HANGBÓL ÁLL AZ ANGOL
NYELV?

Az angol ábcét ugyanis mindössze huszonhat 
(26) betű alkotja. Hangot viszont az angolok 
negyvenféleképpen (40) ejtenek, ebből tizenhat (16) a 
magánhangzó és huszonnégy (24) a mássalhangzó. A 
hangok kombinációinak száma viszont majdnem három
száz (300), így például egy jó öreg magyar „gy” 
olvastán az angolszászok igencsak bizonytalanok 
lesznek, holott például a „mialatt” jelentésű during 
szóban könnyedén kiejtik. Az angollal szemben ideális a 
spanyol, a német, az olasz és a finn kiejtés - negyven 
(40) betű és ugyanannyi hang. Fonetikusan ejtik a 
szavakat az orosz, a japán, a török és a szerb 
anyanyelvűek is, de közülük csak a törökök írnak latin 
betűkkel.

KROKODIL VADÁSZOK, FEGYVERRE!
Ausztrália északi részén öly mértékben 

elszaporodtak a nemrég még kihalás veszélyétől

fenyegetett krokodilok, hogy egy behatárolt kísérleti 
terepen engedélyezték ismét a vadászatukat. A 
tengerparthoz közeli folyókban manapság legkevesebb 
hetvenöt ezer (75 000) krokodil él a szabadban. Ezen 
felül még farmokon is tenyésztik e hüllőket értékes 
bőrükért.

TOJÁSACHÁT.
A nagyon sokféle achát - vagyis régiesen: agát, 

agátkő - egyik különleges változata a tojásachát. (Ami 
itt is található Ausztráliában)

Oregon állam indián őslakosai „menykőtojás” - 
nak (thunderegg-nek) nevezték. Mondák szerint a 
rejtélyes gumók a Mount Hood és a Mount JefFerson 
sziklái között rejtőző istenek harci eszközei voltak. 
Afféle égből hullott köveknek, a meteoritok rokonainak 
tartották őket.

Az ásványtan szerint ez a féldrágakő is 
mikrokristályos szerkezete szerint egy köralakban 
formálódott kvarc képződés, (chalcedony) A kvarc igen 
elterjedt ásvány. A föld felszíni kövezetek mintegy 12%- 
ot tartalmaznak különböző formában.
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TIMGÁD
írta: Bodó J. Ferenc.

Római helyőrség romjai a Szahara szélén az 
Atlasz hegység tövében meghúzódva találhatók. A 
megerősített várost még Traján császár alapította 
Kr.u. 100-ban és Thamugadónak nevezték abban az 
időben. A harmadik Augustan Légiót telepítette itt le a 
hatalmas császár. A hálás légionisták egy Traján 
diadalívet építettek a város nyugati kapujához.

Timgádot különben Légió műszaki csapatai 
építették, amelyről ékesen tanúskodnak ma is az utcák 
katonás, egyenes vonalai. A helyőrségi város a 
legnagyobb római romváros Olaszországon kívül. Ez 
pedig nem kis dolog, mert impozáns római romok 
bőven találhatók Észak-Afrikában és Kis-Ázsiában is. A 
település nagyságának megfelelően számos bazilika és 
oszlopos templom épült a római isteneknek és később a 
császári család tagjainak is. A közélet eseményeire 
épített tágas Fórum pedig büszkeségére válhatott volna 
bármelyik római városnak.

A Római Birodalom egy fél évezredre 
rendezkedett be az Atlasz Hegység tövében és a 
meglepően enyhe, kellemes éghajlat kedvezett a Légió 
veteránjainak, ezért a kiszolgált légionisták csak csekély 
számban tértek vissza Itáliába, különösen miután 
Caracalla császár a hatalomra lépése alkalmával 
engedélyezte a nősülést a szolgálati idő alatt is, sőt a 
légionárusok fizetését is emelte.

Ettől kezdve jó világ járt a numídiai lányokra. 
Ez persze népszerűvé tette Caracalla császárt, de ezzel el 
is kapatta a légiókat, mert ezek után minden új 
császártól ajándékot vártak. Ha csalódtak úgy új jelölt 
után néztek.

A letelepedett veteránok főleg földművelés- sei 
foglalkoztak a Timgádot körülvevő termékeny 
fennsíkokon, de a közelben fekvő Szahara pokla nem 
igen kínozta őket. A mezőgazdasági életforma miatt a 
piacok is jelentős szerepet játszottak a katonai Kolónia 
életében. Ide hozták be terményeiket a távolabb fekvő 
katonafarmok lakói és itt vitatták meg a világ sorsát a 
városban élő bajtársaikkal, a 3500 személyt befogadó 
városi szabadtéri színház felső soraiból remekül át 
lehetett tekinteni az egész romvárost az aránylag épen 
maradt Traján Diadalívvel. A színpad hátterében az 
Atlasz Hegység magasodott. Timgádot azután később 
Berber és Spanyol-Vandál hadak dúlták fel Kr.u. 534- 
ben. Később Bizánc uralta, majd 647-ben az Arabok 
kezére került. Eltemetett romjait a franciák ásták ki a 
múlt század végén 1881-ben.

Timgádtól az El Kantara hágón át vezet a régi 
karavánút az Atlasz Hegységen keresztül. A sziklaszoros

mélyen egy sebes hegyi patak zúdul lefelé. Fölötte egy 
ma is használatban lévő boltíves, közel kétezer éves 
római kőhíd vezet keresztül. E fölé magaslik a hegyek 
tetején egy másik légiónak, a francia idegenlégiónak egy 
elhagyott kőerődsége. Ezen a történelemtől terhes hágón 
keltünk át másnap, a második világháború 
hadijelentéseiből jól ismert szaharai hegység, a Biszkra 
Oázis felé.

SYÓeYM ÓDOK.

Alaposan téved az , aki a világon elterjedt 
gyógymódokat nyugat és kelet területi megoldás szerint 
pontosan föl tudja mérni. Az egészséges élethez sem 
szükséges, hogy a szerteágazó orvostudomány naponta 
gyarapodó eredményeit minden szakember ismerje.

Elégedjünk meg azzal, hogy az emberiség 
egészségügyi ismereteinek fejlődése nem tett meg akkora 
utat több ezer éven keresztül, mint az elmúlt évszázadok 
során. Ez vonatkozik a keleti, főként tapasztalatokra 
épülő és a nyugati modem gyógymódokra is.

BACON angol filozófusnak, a több mint 250 
éve elhangzott mondása ma is érvényes: „a tudás 
hatalom”. Többek között ebből következik, hogy mennél 
többet tud egy gyógyító szakember, annál nagyobb az a 
terület amelyen keresztül az egyén és a társadalom 
egészsége óvható és a betegségek gyógyíthatók.

Az ember szellemi képessége, az emberi elme 
befogadóképessége elégtelen ahhoz, hogy akár keleti, 
akár nyugati gyógymódokat teljesen megismerjünk. Erre 
nincs is szükség. Ma is a legfontosabb a betegségek 
megelőzése, valamint ezt elősegítő ismeretek.

Elfogadható, hogy ma is van az ázsiai 
gyógymódoknak számtalan előnye, de a nyugati 
tudományos alapokon nyugvó módszereket semmi sem 
tudja pótolni vagy nélkülözni.

A járványos betegségek, a csecsemőhalandóság, 
az egészséges táplálkozás hiánya, nem az a terület, 
amely egy meghatározott gyógymód alkalmazásával 
elintézhető lenne.

Az ismert gyógyító növények (HERBS) igen 
fontosak a betegségek gyógyításában, de fontosak a 
fűszernövények is. Ezek közül talán az egyik
legfontosabb a fokhagyma. Gyógyító csodájáról nem 
rég jelent meg LEO SILLER könyve, amit érdemes 
mindenkinek áttanulmányozni.

Zalápi.
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К  TEROIÉSZET T0RVÉRYE.

BARICS BERTALAN, aki
1949 óta itt él Melboume-bcn 
családjával, 40 éve háborúzik a 
világ egészségügyi szerveivel az 
emberi egészség védelme
érdekében. Szót emel a kémiai, 
mesterséges agyagok használata 
ellen, amit ételeink előállítása 
folytán használnak és az

ivóvizekbe is megtalálhatók.
Ma amikor mind többször halljuk a 

„természetes életmód” és a „természetes étkezés” elveit, 
a nagyvilágban lassan rájönnek az emberek, hogy 
egyetlen igaz törvény szerint lehet az egészségüket 
fenntartani: ha a természet törvényei szerint élnek.

Berci -  bácsi (mindenki úgy ismeri, itt 
Melbourne-ben) 20 évvel ezelőtt már tisztán látta, 
hogy az emberiséget komoly gyógyíthatatlan 
betegségek fogják pusztítani, mert az emberi
ellenállóképességet csökkentő különböző vegyszerek 
adagolása, habár úgy vélt, hogy segítő, de
messzemenő káros mellékhatásokat okoz.

Hallgassuk meg történetét, és meglátásait!
Barics Bertalan, mint biológia szakiskolát végzett 
ember, magával hozta tapasztalatait és gondolatait 
Magyarországról, és itt Ausztráliában sem hagyta abba 
kutatásait, tovább folytatta munkálatait az emberi élet 
és az egészségügyi szolgálatok javítása érdekében. Itt, 
habár nyelvi nehézségekkel küszködött, és gyermekei 
támogatására szorult levelezései lefolytatására, a világ 
minden nagy állam egészségügyi osztályaival levelezett.

Itt amikor, Ausztráliában közérdekű ügy lett az 
ívó víz tisztán tartása, belekapcsolódott a Fluoridation 
elleni mozgalomba, újság cikkei jelentek meg rámutatott 
a kémiai adagolás káros mellékhatásaira. Ma már 
tudjuk, hogy a világ haladó országaiban tiltják a Fluorid 
adagolását a közös ivóvízbe. Ezek államok közé tartozik 
Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, 
Görögország, Hollandia, Olaszország, Norvégia, 
Spanyolország, Svédország, - de sajnos Magyarország 
még nem követi a fent említett országok példáját.

Ausztrália követte Amerikát az ivóvízhez való 
Flourin adagolása és annak tartalma meghatározásában. 
A „tudósok” által megnevezett arányról így ír egy 
kanadai tudományos lap: „Mi tudunk élni fog nélkül, de 
mi nem tudunk létezni, fluoros víz által okozott 
betegségekkel. Rák, szív és elme-betegségekkel.” Az 
amerikai Michigan városban 32 év után vonták vissza a 
flourozását az ivóvizek, a lakosság kérésére, felismerve

a statisztikailag kimutatott káros mellékhatásait, és 
következményeit.

Hasonló káros hatással van az emberi 
szervezetre az állatállomány nem természetes fejlődésére 
használt hormon anyagok használata, más élelmiszerek 
nem természetes úton való előállítása is.

Három jól ismert kártevő, és veszély az emberi 
egészségre mint másodlagos kihatás: a DDT (mint 
rovarirtó), Antibiotikum és a hormon kezelés 
alkalmazása élelmiszereink előállítása folyamán.

Barics-bácsi volt az egyike, aki 1964-ben 
javasolta a Nyugat-Németország kormányának egy 
kutató intézet felállítását, a DDT káros kihatásának 
tanulmányozására. A kutatások eredménye szerint a 
DDT-nek szigorú törvény tiltja használatát a 
termőföldeken, és az állam kártérítést fizetett a 
gazdáknak a beszolgáltatott DDT-ért.

Ugyan úgy antibiotikumok használatát a 
takarmányba megtiltotta. Itt Ausztráliában a „Federal 
Minister of Health” osztálya értesítette Barics-bácsit, 
hogy itt is tilalom alá került ez az eljárás.

A harmadik kártevő, az emberi betegségeket 
előidéző eljárás a „hormon-kezelés” a fogyasztásra 
nevelt háziállatainknak. Barics-bácsi éveken keresztül 
viaskodott a egészségügyi szervekkel, itt és tengeren túl, 
hogy a hormon kezelés a szárnyas állatoknak és a 
szarvasmarha hizlalását elősegítő kezelés kihat a 
fogyasztó emberek egészségére. A túlsúlyban használt 
női hormonok kihatással vannak nem csak a női, de 
leginkább a férfi nemre. Az egyik ilyen hormon 
kezelésre használt szer neve: hexoestrol, még ma is 
használatban van. Egy svájci egészségi kutatóintézet 
kimutatta a férfi energia csökkenését eme kémiai elem 
jelenlétét az élelemben.

Most már tudjuk, hogy étkezésünk által a 
szervezetünkbe kerülnek olyan kémiai elemek, amelyek 
károsak szervezetünkre, egészségünkre.

Tudósaink, legjobb tudásuk és jóindulatuk 
mellett sem tudnak teljes biztosítékot adni az 
emberiségnek az új módszerek, gyógyszerek kémiai 
elemek felhasználásáról. Sok határozat úgy lép életbe, 
mintha a főcél nem az emberiség egészsége, hanem 
inkább egyéni haszon megteremtésére szolgálna.

Barics-bácsi szerint, minden kémiai anyag ami 
az egészségre káros nem csak a jelenben, de a jövőben is 
káros hatással lehet a társadalom fejlődésére.

Egy cikksorozatban érdemes lesz foglalkozni a 
témával. Mindnagyobb az érdeklődés a természetes 
étkezés és életmód iránt valamint a lehetőségek feltárása 
a különböző védekezési módszerek alkalmazása a káros 
kémiai elemek kihatásai ellen. Sz.L.
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KOPUTER ÉS INTERNET KLUB 
MELBOURNE-BEN

A Komputer és Internet Klub és a Kisújság 
szerkesztősége jelentkezőket keres a „Komputer és 
Internet Működése” című tanfolyamára. Ez a tanfolyam 
a magyar szisztémákat és a komputer alapvető 
használatát kezdőknek, és az Internet használatát 
haladóknak fogja ismertetni.

A tanfolyam ára, fejenként S50.00, amiben az 
egyéni oktatás, és komputer technikai működését 
méltató magyar szöveggel leírt segítség is hozzátartozik. 
Jelentkezni, vagy további felvilágosítást Barna 
Szilárdtól 03 956 9918, vagy a Kisújság szerkesztői 
telefonján 03 9879 8203 lehet szerezni.

A következő összejövetele a Komputer Klubnak 
május 6.-án a Kisújság szerkesztői irodájában, 7:30-kor. 
Érdeklődés a 9879 8203 telefon számon. Mindenkit 
szeretettel várunk!

Április 18-19-én volt a KNOX 
CHAMPIONSHIP H A R C  
rendezésében, a SASSES Reserve 
lőtéren.
A nagy számban megjelent lövők 
akik képviselték a victóriai klubokat 

nagy elismeréssel fogadták az újonnan felállított lőtér 
gyakorlati elhelyezését, és a már régen megszokott 
magyaros vendégszeretet.

A Champinship győztesei:

A lőtér működésének hivatalos jóváhagyásával 
és két új "RANGER" képesítés megszerzésével több 
tagot tudunk foglalkoztatni. A jövőben emelhetjük a 
tagság számát is. Érdeklődés Madai Sándor Tel. 
9762 0801,

Lövés minden Hétfőn, Szerdán és Pénteken 
este 6:30-tól. Kezdőket, fiatalokat és öregeket, 
mindenkit szeretettel vár a;

LABDARÚGÁS

A WANTIRNA
HUNOK április 26-án játszották 
első mérkőzésüket otthon, a 
Magyar Központ pályáján. A 
télire forduló esős idő sok 
szurkolót otthon tartott. A lelkes 
csapat (egy fokozottabb tréning 
után) reméli, hogy a jövőben 
több góllal fogja szórakoztatni a kitartó szurkolókat.

Játékosokat (35 éven felül, de lehet egy két 35 
aluli is!) szurkolókat és segítségre kész tagokat keres és 
vár a Vezetőség. Érdeklődés Hegedűs Imrénél Tel. 
9763 7157.

ASZTALI LABDARÚGÁS 
(GOMB-FOCI)
A Sydneyi Magyar Asztali- 
Labdarúgó Klub jelenti:

1998 március végén 
fejeződtek be a 15-ik Magyar 
Kupa küzdelmei. Ismét magyar 
bajnoka volt a bajnokságnak, és 
ez már szinte hagyományos a 
Klubban 1990 óta. Ha úgy 
tetszik, azóta egymásután magyarok kezében van ez a 
kupa. Az idén 18 mérkőzés és 41 gól után az első három 
sorrendje a következő volt: Bajnok, Boldizs András. 
(Magyar).; 2-ik Alex Sau (Chile); 3-ik Edv Bugallo 
(Uruguay) A lapunk következő számában
beszámolunk a Sydneyi Magyar Asztai Labdarúgó 
Klub működéséről!

VEZETŐSÉG
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TÁRSADALMUNK
MAGYAR KÖZPONT.

Az idén a március 15.-i 
ünnepélyt a Magyar 
Központ a nemrég fel
állított Hősi emlékmű
előtt tartotta meg. Az ökumenikus Istentisztelet utána a 
nagyszámú megjelentek képviselték a magyar 
emigrációt Melboumeben. Az egyesületek vezetői 
koszorúkat helyeztek el a Nemzeti Ünnepünk és Hőseink 
emlékére. Az ünnepi beszédet Galló Géza mondta, 
amiben méltatta a Magyar Nemzet szabadságáért való 
küzdelmeit az ezeréves történelme során. A beszédet 
színvonalas magyaros jellegű műsor kísérte.

MÁJUSI MISEREND.

Május 3-án d .e .ll-ko r Ökumenikus Istentisztelet, 
utána Regnum Co-operatve Ebédje.

Május 10.-én. d.e.9-kor Katolikus Szentmise
d .e .ll-ko r Református Istentisztelet.

Május 17.-én. d.e. 9-kor Katolikus Szentmise
d.e. 11-kor Református Istentisztelet.

Május 24-én. d.e. 9-kor Katolikus Szentmise
d.e. 10-kor Evangélikus Istentisztelet, 
d.e. 11-kor Református Istentisztelet.

Május 31.-én. d.e. 9-kor Katolikus Szentmise

A Magyar Központ Hősi emlékműve előtt, Galló Géza Ünnepi 
Beszédet mond a márciusi 15.-i ünneplő közönségnek.

HALLGASSA A MAGYAR RÁDIÓ 
M ŰSORAIT1
Melbourne! A 3ZZZ. 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.

Az SBS. M agyar nyelvű műsora 
minden Péntek este 10 órakor a 1224 KHz. 
hullámhosszon.
Sydney! A 2RRR. Rádió magyar
nyelvű adása vasárnaponként 12 órai 
kezdettel az FM 88.5 hullámhosszon. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar
nyelvű adása az 1053 AM hullámhosszon, 
minden Szerdán este 8-9-ig és Csütörtök 

reggel 8:45- 10:15-ig.

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB.

Májusi összejövetelek:
Május 5.-én és 19.-én.
KNOX SENIOR’S EXPO 98.
MÁJUS 2.-ÁN SZOMBATON,
Knox City Council Civic Centre, 
d.e. 10 töl - d.u.4-ig.
ANYÁKNAPI EBÉD MÁJUS 5.-ÉN KEDDEN,
760 Boronia Rd. Wantirna, 3152. Mindenkit 
szeretettel várunk!

MAGYAR TV MŰSOROK 
Melbourne!

Minden Hétfőn este d.u. 6:30 - 7:00 óra 
között a Melbourne-i Magyar Televízió
sugároz helyi és óhazai híreket a 31-es 
csatornán.

SBS. TV. állomás minden vasárnap reggel 7:00 
órakor félórás híreket közöl magyar nyelven a 
legfrissebb magyarországi eseményekről. 
Adelaide-ban vasárnap reggel 6:30-kor kezdődik 
a műsor.
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A FIL M  E G Y E SÜ L E T  B EM U TA TJA :

a ROZMARING című filmet.
Szereplők: a magyar szín-világ legjobbjai; Páger Antal, 
Turay Ida, Máj Gerö, Kabos Gyula, Somlyay Artur, 
Vaszary Piri és Somogyi Erzsébet.
Május 10.-én d.u. 3 órai kezdettel.
A Magyar Központ Ifjúsági teremben. 760. Boronia 
Road. Wantima. 3152.

A CA SEY  ID Ő S M A G Y A R O K  K LU BJA .
A CASEY idős magyarok Klubja Április 8.-án 

HÚSVÉTI KALAP BEMUTATÓT rendezett Ez a 
bemutató a Húsvéti Ünnepek egyik kiemelkedő 
eseménye volt. A nagysikerű bemutatót a Tanács tagjai 
is megtekintették, sőt részt vettek mint a zsűri tagjai a 
győztesek kiválasztásában. A gondolat az itteni szokásos 
„Easter Bonett competition” alapján született és annak 
megrendezése a Klub időszerű kezdeményezéseit dicséri.

A Casey Idős Magyarok összejöveteleit a jó 
hangulat és a tagok közös együttműködése jellemzi. 
Ennek köszönhető, hogy tagságuk és vendégeik száma 
állandóan növekszik.
ANYÁK N A PJA  - M Á JU S 6.-ÁN. d .e .l l- tő l .  az
Endeavours Hill-i Leisure Centreben. A Klub 
tagok megvendégelése ez alaklommal, ingyenes. 
Ebéd, ital és sütemény a vezetőség jóvoltából kerül 
az asztalra.

A Casey Idős M agyarok legújabb találkozó 
helye a D O V ETO N  S E N IO R  C ITIZE N S 
CENTRE.(Box st. és Chestnut Road sarok) Minden 
pénteken és minden második szerdán S3 -ért finom 
ebédet és egésznapos szórakozást biztosít és mindenkit 
szeretettel vár a VEZETŐSÉG.

BOLDOG ANYÁKNAPJÁT KÍVÁNUNK 
MINDEN ÉDESANYÁNAK!

M Ű SO R O S PR O G R A M  A BO CSKA IBA N
A Vasárnapi Iskola tanulói május 10-én d.u. 1 

órai kezdettel az édesanyák tiszteletére műsoros 
megemlékezést tartanak. Belépődíj $2.00.

Mindenkit szeretettel hívnak az Iskola tagsága. 
Műsor előtt kitömő ebéd az Anna-néni konyhájából.

H ÍR E K  A B O C SK A IB Ó L

Rendkívüli élményben volt részük azoknak, 
akik helyet kaptak az április 25-én rendezett SZÜRETI 
MULATSÁG-ra. A telt ház a szüreti hangulatát emelte 
a TURUL TÁNCCSOPORT mutatós táncai.

A jó zenéről az Új Hullám Zenekar 
gondoskodott. Köszönet a rendezőknek (és a szőlő 
csőszöknek) fáradságos munkájukért.

AZ A U SZTR Á LIA I 
M A G Y A R  R E FO R M Á T U S 

EG Y H Á Z
Minden vasárnap d.e. 11 órakor

IS T E N T IS Z T E L E T E T  T A R T
a magyar templomban; 121 St.Georges Street 

North Fitzroy. 3068.(Mel.Ref. 30.B-12.)

Igét hirdet: Nt. DÉCSI CSABA 
Istentisztelet után (12 órakor) ebéd, utána Klub élet 

a Bocskai teremben, (sakk, kártya, stb...) 
GYEREKEK RÉSZÉRE VASÁRNAPI ISKOLA.



16. oldal
AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

VIHAROS FELHŐK A PARLAMENT FÖLÖTT

A Szerkesztő 
asztaláról

A Szerkesztőség 
nevében köszönöm a sok 
Húsvéti jókívánságot és 
kedves soraikat a lappal 
kapcsolatban. Köszönöm 
a biztatásukat, és továbbra is szeretném tetszésük szerint 
közölni - a mindenkit érdeklő híreket.

A SZERKESZTŐSÉG KÍVÁN MINDEN 
ÉDESANYÁNAK BOLDOG ANYÁKNAPOT 
A köszöntés különösen szól a Csarnok térre Budapesten, 
és ezek mellett a Nani-nak jobbulást kívánunk, mielőbbi 
felépülést!

Villám Fax, lapzártakor:
ZSOLDOS MÁRIA lelkész új címe:

20. Pandian Cresent. BELLBOWRIE. QLD. 4070.

Általános tudósítás: Az újság tartalmával nem 
mindenbe ért egyet a szerkesztőség. Minden cikkért 
szerzője felelős. Csak névvel és pontos címmel ellátott 
kéziratokat és leveleket fogadunk cl.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! 

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au. 
M E G R E N D E L Ő  LAP 

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

(Postai szállítással)
(Ncv:...........................................................

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

....................................Postcode:.................
Мопсу Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


