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Köszöntsük tele reménységgel az Újévet! 

Rem éljük, hogy a sok jókívánság, ami elhangzott 
az emberek ajkáról a világ m inden országában és 
városában, - hogy meg is fog valósulni!

A hit, remény és szeretet nevében - a 
jókívánságok - ahogy elhangzottak, családokban, 
egyesületekben nem zeti és nemzetközi 
szervezetekben, országokban és országok között, 
vajon milyen őszinteséggel kivárnák azokat?

R em énykedjünk, - m ert nem sok mást 
tud az em ber tenni manapság -, hogy valam icske 
a jókívánságok közül meg is valósul.
A hagyományos magyar népi szokások, 
szerencsehozó, gonoszűző és a különböző 
jóslások a jövőre nézve, m ár majdnem teljesen 
kihaltak, az em igrációban élő magyarok között. 
Talán ez azért is történhetett, m ert sokan már 
nem hittek a varázsos erőkben, azokban a népi 
szokásokban, amelyek szerint a jövőt 
befolyásolni tudták volna. (M ég a reménykedés 
sem segített!)

Az idő kereke forog, és m indenki egy 
évvel idősebb lett, - aki az élők sorában m aradt, - 
ez, ami biztos. Visszanézve az elm últ év 
eredményeire, a sok jó  és rossz között, - sírtunk 
is és nevettünk is. A világ a hírszolgálat 
tökélesedésével nagyon kicsi m éretű lett. M a 
már olyan hírek sorozata foglalkoztatja a föld 
lakóit, amelyek egy fél századdal ezelőtt el sem 
jutottak, az egyes országok határáig. M a már

köztudatban van a világ legkisebb és 
legjelentéktelenebb állam a is. A "világ-falu" 
eseményei mindenki szeme előtt játszódik le, 
akár tetszik, - akár nem! A TV áthidal 
távolságokat, időt és nyelvi különbségeket.
H a elgondolkozunk a  jövőre nézve, - az érdek 
politika, gazdasági kiegyenlítődés - vezérli a 
"világ-falu" népeit. M ost m ár ebből nincs kiút, - 
m indenkinek részese kell, hogy legyen - akár 
tetszik - akár nem!

A régi szokás szerint: kívánunk BO RT, 
BÚZÁT, BÉK ESSÉG ET! A bort, hogy az 
em berek nyugodtan tudjanak szórakozni. A 
kikapcsolódás kell m inden dolgos embernek új 
erő m erítésére, a tovább fejlődésre. A búzát 
kívánjuk, hogy bő term és legyen, a m inden napi 
kenyér ott lehessen az asztalon. A békességet 
kívánjuk, m ert csak békében élő család, ország, 
világ (akárm ilyen emberekből alkotott egység) 
csak akkor tud eredményesen működni és 
megélni egymás m ellett, ha békében él.
Az m últ ezer év, ha nem já rt példaképpen az 
emberiségnek, akkor semmiből sem fog tanulni. 
Az emberek jóakarata, megértése kell ahhoz, 
hogy az újévi jókívánságok valóra válhassanak. 
A jövőben vetett remény és hit segítsen minden 
em bert, hogy tehetségéhez képest befolyásolni 
tudja a  jó  érzésekben meg kívánt jövőt, - 
mindnyájunk jövőjét.

Szeverényi László.
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Budapestről tudósit: Dr. Szalontai Éva.

FOODPEST. EMUHÚS ÉS 
BURGONYA

A Foodpesten, a budapesti vásárvárosban tartott 
6.-ik Nemzetközi Élelmiszer - Ital és 
Élelmiszergépipari Szakkiállításon (2002.nov.26- 29) 
27 ország 579 kiállítója 20 000 négyzetméternyi 
területen mutatta be az elmúlt két év új eredményeit.

A szakkiállításon a kiállítók fele 
élelmiszerekkel, 30 százaléka élelmiszeripari 
gépekkel, 13 százaléka italokkal, 8 százaléka 
szolgáltatásokkal vett részt.

Külföldről a legtöbb cég Olaszországból, 
Spanyolországból, Ausztriából érkezett. De az USA, 
Kanada, Kuba, Lengyelország, Hollandia, 
Jugoszlávia, Nagy-Británia is képviseltette magát.

A Foodpesten mint Emutenyésztők Egyesülete 
mi is kiállítottunk. Az Oktatásügyi Minisztérium 
Kutatási - Fejlesztési H. Államtitkárság emelvényén 
volt erre lehetőségünk, mint - haszon nélküli - 
újdonságokat, emutermékeket bemutató egyesületnek.

De miért is szeretjük az EMU húst?
Az emu Ausztrália, az Európától legtávolabbi 
földrész őshonos madara. Alig 150 - 170 cm. magas 
és átlagban 40 - 70 kg. súlyú. Jól bírja az éghajlati 
változásokat, jól megél a hideg kanadai és skandináv 
éghajlat alatt. Magyarország klimatikus viszonyaihoz 
könnyen alkalmazkodott. Egészséges, szívós, a 
betegségekre nem fogékony. Szelíd, nem agresszív 
madár. Szárnyatlan madár, a futómadarak 
családjából. Sokan csupán exotikus madárként 
ismerik, de emellett szerte a világon sokoldalú 
hasznos háziállat.
Öt jó hasznosítható terméke van: tolla, tojása, bőre, 
zsiradéka, húsa.
Az emu vágóérett 12 hónapos korában. Tojása 
smarag-zöld, 40 - 70 dkg. súlyú. Az emu tojásrakási 
időszaka novembertől - áprilisig tart. Egy emutojó 15 
- 40 tojást rak le. Egy összeszokott emupár 30 évig is

termékeny képes marad. Könnyen beépül a magyar 
gazdaságba.
Még egy pár szó a húsáról: szinte "bió-hús". A 
szívgyógyászok szerint az érrendszeri betegségek, a 
szívbetegek, a vérszegények számára különösen 
egészséges. Magas vastartalma segíti a vérképzést, 
ezért ideális az állapotos asszonyok, sportolók, 
lábadozók, fiatalok számára.

Az európai húsválság ráirányította a figyelmet az 
emura. Az idén nyáron a MAE Állattenyésztési 
Társaság Emukutatási Szakosztály és az 
Emutenyésztők Egyesülete sajtóházi rendezvényen 
elhangzott: van igény az emuhúsra, éttermek, 
szállodák folyamatosan igénylik.

Szállítója: a Rozmáár exkluzív,
nagykereskedelmi cég. A szegedi Tisza - Maros Hús 
Kft. Szegedi ízesítésű kolbászt, májast, konzervet 
készít belőle. (Az emuhús gyakori kísérői az ausztrál 
konyhán az ananász, a kiwi-gyümőlcs, és a burgonya) 
A Foodpesten az emuhúshoz, az emukolbászhoz, az 
emumájashoz a legjobbnak a héjas, s fűszeres 
burgonyát találtuk, amely kedvenc köret az ausztrál 
vendéglőkben, éttermekben is. A belül lágy, kívül 
ropogós burgonyacikkelyek kiváló kísérői a grillázott 
emuhúsnak, emukolbásznak és májasnak. Az 
emuhúshoz salátaként, a somogyi sárga kifli 
burgonya ízlett a legjobban.
Az emuhússal együtt borkorcsolyaként, az emubor, 
ffl. az Emuvére bor is jó  szívvel ajánlható.

Dr.Sz.É.

A la p ítv a : 1970-ben.
Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 

állandó folytatólagos kiállítása.
P oros, P iszk os, K opott vagy sérült 

OLAJFESTMÉNYEKET 
és  azok kopott, regi képkereteit 

eredeti szépségére  
ÚJJÁ VARÁZSOLJA 

mérsékelt áron
Vértes Anna festőművész 

Restaurátor
A  the A ustral ián Institute fór The C onservation

o f
Cultural M aterial lnc.-tagja. 

BIRR1GA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW.
Telefon: (02) 365-3532__________
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MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
Siimér aranvfeiékek a raktárban,..

Két 4500 éves sumer aranyfejéket találtak a 
British Múzeum egyik raktárában. A csodálatos 
tárgyak 73 éve porosodtak az eldugott szobában. A 
fejékeket senki nem vizsgálta meg tudományosan.

Az aranytárgyakat brit régészek találták a nagy 
sumér városállam, Úr (ma Dél-írak) feltárásakor az 
1920-as években. Ám akkor a leletek mellé helyezett 
cédulára véletlenül azt írták, hogy összetört 
koponyák. Ezért nem fordított senki figyelmet rájuk. 
A tévedésre véletlenül jöttek rá: a
Természettudományi Múzeum szakemberei szerették 
volna a koponyák korát megvizsgálni. Amikor 
megröntgenezték azokat, a felvételen nem csontok, 
hanem aranylevelek, - virágok és lazuritgyöngyök 
látszottak.

A sumér királysírt Sir Leonard Woolley tárta fel. 
A fejékek szertartási kellékek és nyilvánvaló 
emberáldozatok között voltak.

A Hungaroskills.net hírei:
A skillnet számítógép tanítás tovább folytatódik 
2003 februárjától. A hivatalos kezdési időpontot 
hirdetjük a jövő évben. Minden tagnak és 
jelentkezőnek kíván jó pihenést, és jó egészséget 
kíván a Vezetőség.

The Brave Nation
A M elboum e-ben élő  A m brósy A nna könyve;

A S h o rt P o litica l an d  S o c ia l H istory o f  
T w entieth  C entury H ungary.

A könyv angol nyelven ad rövid politikai és 
társadalmi összefoglalót а XX. század magyar 
történelemről. Aki csak teheti, rendelje meg a 
könyvet, és olvastassa el a fiatal magyar származású 
fiatalokkal, akik már itt végezték el iskolai 
tanulmányaikat

Továbbiakban, a könyv sok olyan hiteles tényt 
tartalmaz, amit a magyar iskolákban nem tanítottak.
A  könyv m egrendelhető; A  B rave N ation; 
P .O .B ox. 4134 E ast B urw ood V ic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

B Á LL Á  F E R E N C
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

Tel: (03) 9761 6765 M obile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765 

E-mail: beriferi@alphalink.com.au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

H ird etés, a kedves m agyar testvéreknek!
Megjelent egy erdélyi fúvós zenekar audió kazettája. 
A stúdiófelvétel - amely 56 perces - közismert 
keresztyén énekeket tartalmaz. Ára 10 AUD. 
Megrendelhető:ifj. Bállá FerencTel/fax(03) 9761 6765 
Email: beriferi@alphalink.com.au

A  N Y U G D ÍJA S ÉLET
ír ta : B o tk a  L á sz ló

Hosszú szolgálatnak nyugalom a vége 
Amikor elértem, felnéztem az égre.
Hála az Istennek, most már megpihenek 
Nem parancsol senki, magam ura leszek

Nem lesz nekem többé zsarnokom az óra,
Nem pislogok félve a nagymutatóra.
És nem olvasgatom, mikor üt és hányat,
Nem kell majd otthagyni a jó melegágyat.

Csak akkor kelek fel, amikor jól esik, 
Háznépem, kicsi - nagy kívánságom lesik. 
Etetnek - itatnak, vakarják a hátam,
Ezt a boldog időt, jaj de régen vártam.

Most, hogy benne vagyok, ezek a remények 
Igen ellankadtak, soványak szegények.
Ötven éves vágytól lemaradt fogalom,
De mindjárt elmondom, milyen a nyugalom.

Rám virrad a nyugalom első napja,
Feleségem így szól, hallja-e kend Apja?
Reám villogtatja gyanúsan a szemét,
Jogosan igénylem fele segítségét.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Elvégre ezt nekem esküvel fogadta,
De hát, amíg szolgált, nem volt foganatja.
Pedig a segítség énreám is elfér,
Meglátja nem lesz sok, hiszen most már ráérek

Ezelőtt eb, macska, feleségem, gyerekek,
Nálam egytől egyig, korábban felkeltek 
Most már négy órakor házamba nem férek 
Azon a jogcímen, hogy most már ráérek

Feleségem beteg soha nem volt eddig,
Nem is panaszkodott, hogy tán gyengélkedik. 
De mostan, hogy íme én nyugdíjba léptem, 
Nagyokat nyögdécsel, minden nyomon - lépten.

Már reggel fájlalja mellét, vállát, torkát, 
Naphosszat szagolja a frissen reszelt tormát. 
Annyi baj elérte, mire eljön az est,
Suttogni tudja csak: jaj végem van rögvest.

Ez miatt kell nekem korábban felkelni,
Piacra, henteshez, tejcsamokba menni.
Ez miatt vár reám ezer féle dolog,
Hogy néha a szemem karikára forog.

Hej, mikor én még szolgálatban voltam, 
Pipadohányom sem magam vásároltam.
De most, keservesen változott a szöveg,
Azt mondják, most már ráér, csinálja az öreg.

Ha pékhez, suszterhez, patikába megyek,
Az áldozat ott is csakis én lehetek 
Megfájdul a nyelvem, annyi sokszor kérek,
De hát leintenek, hogy én már ráérek.

Éjjel, ha a cica elnyávogja magát, 
így szól az Anyukom, ehun van a kabát. 
Bocsásd ki öregem, várd is meg te nem félsz, 
Majd aztán pihenhetsz, hiszen most már ráérsz.

És ha leülhetek, jönnek az mókák,
Szilaj borzas fiuk, maszatos leánykák.
Mind az én nyakamon ugrálnak és tépnek, 
Ciháinak, rángatnak, tűröm, mert ráérek.

Igen ám, de álmot láttam, s megmutatta 
Milyen boldogság vár ott a nyugdíjasra.

A mennyország előtt áll egy nagy sereg 
A fele mérgelődik, fele meg kesereg, 
Megkérdek egy bácsit, aki leghátul áll, 
Vajon-e tengernyi nép, itten mire vár?

Azt mondja a bácsi ez itt mind nyugdíjas, 
Pihenésre váró kihasznált, fog-híjas.
Van itt öcsém, nem egy, aki több száz éve 
Lődörög idekint, vár a bemenésre.

Azért, hát jó öcsém, úgy kösd fel nadrágod, 
Nem most lesz az, mikor az Urat meglátod. 
Közülünk egy is, ha a kapuig elér,
Hátrább, - kiált Péter - kend nyugdíjas, - ráér!

Köszönettel nyugtázom ezt a biztató versikét, amit a 
Queensland-i 4EB Rádió magyar szerkesztőjétől 
kaptam, abból az alkalomból, hogy tudomásomra 
adja közelgő nyugdíjasságom "reális" álomképeit.

TEAYBL А Ш Г У
L ic .N o J 2245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk ■

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 

Intézi: S cb w arcz C lara  
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhuntlv Road Caulfidd.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730

Én istenem, ha már mindenre ráérek,
Azért is én üljek, akit elítélnek?
Hol volt ez a sok baj idáig elbújva?
Biztos arra vártak, hogy menjek nyugdíjba.

No de minden bajnak lészen egyszer vége, 
Hogyha majd meghalok, megpihenek végre.

Könyvismertetés!

A  G yerek osztá ly  75 év es történ ete .
A közelmúltban jelent meg dr. Fazekas Árpád 

ny. megyei gyermekkardiológus főorvos 
szerkesztésében, dr. Séra Gyula korházi főigazgató 
köszöntőjével egy tanulmány. A Nyíregyházi
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Erzsébet Kórházból kialakult Jósa András Korház 
gyermekosztályának 75 éves évfordulója alkalmából. 
Ez a szakirodalom több gyermekorvos tapasztalatait 
örökítette meg az orvosi hivatás lelkiismeretes 
gyógyításában. Bizonyított tény, hogy Szabolcs, 
Szatmár, Bereg megyében kiváló magyar orvosok 
hosszú sora tevékenykedett.

Az orvostörténeti szempontból jelentős adatok 
tanúskodnak a csecsemőhalálozásokra. Ennek 
érdekében az orvosi művészet áldáshozó hatáskörét ki 
kellett építeni az egész országban. A gyógy- 
művészetnek fontosságát rendkívüli fokra emelték a 
nemzet szaporulat szempontjából. A statisztikai 
adatokból kitűnik, hogy a magyar néptörzs 
Európában, egy magában álló rokontalan faj. Korányi 
professzor kutatni kezdte népünk szaporodási 
képességét, valamint az apadás, halálozás számait és 
okait. Kimutatta, hogy a magyar nép fogyása nem a 
szaporodás hiányából származott, hanem a 
halálozások aránytalan nagyságából. Korányi 
felfogása szerint, az orvosoknak ki kell mutatni azt, 
hogy mennyi kár háramlik az államra a 
közegészségügy nagyfokú elhanyagolásából.

A csecsemők védelmezése, az akkori keresztelők 
ártalmaival szemben. A szegény emberek többnyire 
egy szobácskába összegyülekeznek a komák, ott zajos 
lármás lakomát csapnak. Megy a pálinkaivás, karról- 
karra adogatják a csecsemőt. Kiabálnak hozzá, 
összeszólalkoznak, sűrű pipafüstben, ami nincs 
javára, a kisdednek.

A könyv kitér a bábaképzésre. Meghatározó volt 
ezek kiválasztásában jó  erkölcsű, fiatal, írni - olvasni 
tudó, káros szenvedélyektől mentes, egészséges 
személyek. A kor legnagyobb hibája volt a 
felvilágosulatlanság, a tudás hiánya. Az ikrek 
születését például az anya erkölcstelenségére, 
paráználkodására vezették vissza és a feleséget a 
férjeik több esetben el is verték. A könyv 
részletekben:
1. Feltárja a kor hibáit, hogy éppen az iskolázott 

emberek között oly sok az agglegény.
2. Sok család fél a gyermekáldástól.
3. Az egyszerűbb családokban "ügyetlen és 

észzerütlen" módon ápolják a csecsemőt és 
kisgyermekeket.

4. Sok a törvénytelen gyermek.
Hiszen csakis testileg - lelkileg ép házaspárok utódai 
lehetnek egészségesek! A korai múlt század kiváló 
orvosai felismerték, hogy az emberi egészségügy 
javítására nem a fődolog a betegeknek a 
gyógyításáról gondoskodni, hanem a betegségek 
elterjedésének a megakadályozása. Meg kell

honosítani az egészségügyi nevelést és 
felvilágosítást." A gyermek felfogási képességéhez 
mért egészségügyi kátét kell már az elemi iskolában 
tanítani.

A könyv foglalkozik a csecsemőhalandóság 
"magyar" okairól és elért eredményeiről. A gyermek 
tüdőosztályról. A Gyermek Szívgondozó Intézetről. A 
gyermekrehabilitációs osztályról stb.. A tanulmány 
rávilágít a csecsemőhalandóság legfőbb okaira. A 
legnagyobb része a gyermekeknek a kedvezőtlen 
életviszony hatása következtében hal meg. Főleg 
emésztő, légzési szervek és az idegrendszer 
ártalmaiban. Ide sorolható még a csecsemők rossz 
táplálkozása és rossz gondozása (a szobákban a 
romlott lég és a nem szoptatás, stb.)
"Az egészséges anyának tejet a világnak semmi nemű 
tápláléka sem pótolhatja"
A halandóság néhány oka; Nem szabad a betegséget a 
"természetre" bízni, orvoshoz kell fordulni. A 
szegénységbe születő gyermek hamarabb meghalhat, 
mint Isten rendelte. Uralkodik mindenütt a babona, 
kuruzslás, a kártyavető cigányok jóslata. Ráadásul, a 
bábák is tudatlanok.

Statisztikai feldolgozás szerint a keresztény 
lakosság évi 100 szülésére nagyon sok; évenként 115 
halálozás esett, míg a zsidóknál 56! Ez azt 
eredményezte, hogy a keresztények száma évente 
3719 lélekkel fogyott, míg a töredék zsidóság 641 
fővel gyarapodott. S mi okozta ezt a különbséget? 
Korányi professzor válasza; "azon körülmény, hogy 
az izraeliták közt teljes erőben fennálló családi érzet 
folytán a kisdedek ápolása hasonlíthatatlanul 
tökéletesebb, mint a keresztény népeknél. S alig van 
eset rá, hogy az izraelita beteg orvosi ápolásban ne 
részesüljön. Kisdedápolás és betegápolás, e kettőben 
létezik a különbség kulcsa."

Hála legyen kiváló életmentő orvosaink 
nemzetnemtő szolgálatáért, akik szerepelnek a 
könyvben és korai úttörői voltak az egészségügy 
fejlődésének. Felismerték, hogy mit kell tenniük és az 
államnak egy egészséges nemzet megvalósításáért, 
fejlődéséért és megmaradásáért.

A könyv beszerzésével kapcsolatos információkat, a 
Szmolnik Lajos telefonszámán 03 9499 6427.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AU SZTRÁ LIÁT  

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
M AG YARO RSZÁG OT.
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"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.......”

BÉLA'S
HOUPAY JgmmWORLD

Forduljon bizalommal ^  egyéni és
az évek óta /  csoportos utazások!
közismert és A világ minden
nagy gyakorlattal rendelkező részére!

S^epesy -1?eöke- HéU-hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....

Telephone (03) 9532 9344; Home Office (03) 9547 0061. 
_______Mobile 0413 135 609; E-mail bela@bhie.coin

Óévbúcsúztató népszokások
Az óév vidám búcsúztatásának szokása a 

Krisztus utáni IV. századra nyúlik vissza Rómába. Az 
év utolsó napjának estéjére minden római szép 
köntöst öltött, táncolva és tréfálkozva vonultak végig 
az utcákon, lármáztak és bekopogtak a házak ajtaján. 
Mindenki ébren töltötte az éjszakát. Ez a szokás 
különösen a kelet-európai országokban máig 
megmaradt. A jóslások és különböző hiedelmek 
ugyancsak napjainkig fennmaradtak, és gazdagítják 
egy-egy nép színes kultúráját.

Mivel az év utolsó napja Szilveszter pápa 
emléknapja, az óévbúcsúztatást szilveszterezésnek 
nevezik. Kedvelt szilveszteri szórakozás az 
ólomöntés. Európában szinte mindenütt elterjedt 
szokás, immár kétezer éve. Szilveszter éjjelén 
megolvasztott ólmot, hideg vízbe öntik, és a hirtelen 
megdermedő fém alakjából következtetnek, a leendő 
pár nevére, foglalkozására. A Jászságban 
férfinadrágot tesznek a lányok párnája alá, így 
megálmodván a jövendőbeli kérő kilétét. A 
palócföldön viszont a nősülendő férfiak "csennek" el 
női ruhadarabokat, a kiszemelt ház ruhaszárítójáról, 
hasonló gondolattal. Viszont, szerencsétlenséget 
jelent az, ha kiderül a fehérnemű darab vénlányé volt, 
mert ez azt jelenti, hogy a férfi zsugori lesz!

Fontos jellemzője a szilveszterezésnek a 
zajkeltés. Bármilyen módon teszik, minden esetben 
gonoszűző hatású. Faluhelyen kolomppal, ostorral, 
lármáznak éjfélkor, városban éjjeli dudálással, papír- 
trombitákkal petárdákkal keltenek éktelen zajt.

Mágikus erejűnek tartják az újévi köszöntő 
énekeket. A kántálók régen házról-házra jártak, és 
mindent megénekeltek, ami az életben fontos: 
egészség, gazdagság, jó termés, szerencse, házasság, 
gyermekáldás. Az étkezési szokások is követik a 
néphagyományt. A szilveszteri menü sok helyen

hallal kezdődik, mivel a hal pikkelyei a pénzre 
emlékeztetnek, így idézik meg a gazdagságot. 
Szárnyast tilos fogyasztani, mert elrepül a szerencse. 
Tanácsos viszont a malac vagy disznóhúst enni pl: 
kocsonyát, föstöltsonkát, kolbászt, mert a malac 
kitúrja a szerencsét. A Szeged környéki falvakban úgy 
tartják, hasznos a malac farkát megfogni, de ezt csak 
pártában maradt menyecskéknek ajánlják. Szigorúan 
tiltják, hogy férfiember segédkezzen ez alkalommal, 
mert az, bajba kerülhet. Az év első napja az egész év 
sikerét hívatott biztosítani. Fontos, hogy az első 
látogató a házban férfi legyen, m át a nő elviszi a 
szerencsét. Újév napján semmit sem szabad kiadni a 
házból, mert akkor egész évben minden kimegy. A 
lencse, köles, a rizs, a bab fogyasztása pénzbőséget 
jelent. A Tápió mentén különböző réteseket sütnek 
újévkor, hogy ezzel nyújtsák meg a gazdagságot. A 
hevesiek tiltják a mákos-rétest, mert akkor sok lesz a 
bolha.

Az egészség talán a legfontosabb a boldog, 
szerencsés és élethez. Ezért újév napján korán kell 
felkelni, és lehetőleg a szabadban, friss vízben 
megmosdani. A fekvőbetegnek föl kell kelni az 
ágyból, az egészségesnek nem szabad lefeküdnie 
(egyedül), bizonyítani ezzel is a fizikai jólétet.

Általános hiedelem szerint, ami újév napján 
történik, az egész évben megismétlődik. Apró 
ajándékokat is adnak egymásnak a rokonok és az 
ismerősök: piros virágot, aranypatkót, malacfigurát, 
édességet.

Ismert időjóslás szerint az újévi csillagos ég 
rövid telet jósol, a piros hajnal szeles esztendőt, a 
napsütéses újévnap jó  esztendőt ígér.

Befejezésül, egy régi kántáló mondókával 
kívánunk boldog újesztendőt:

Eljött a szép újesztendő,
Olyan, mint a tarka kendő.
Piros pötty az öröm rajta,
Fekete a bánat rajta.

Kicsi szívem, pici szám, boldog újévet kíván!
Bozsik Tamás gyűjtése.

Joe Szí LADY
PETROL a  DIESEL MECHANIC

Service &  general répáira, RWC 
Independent testing o f pre-owned cara

164 Cardigan Street, Carlton 
Victoria 3053 Australia 
Tel: {03) 9347 0411 
Fax: (03) 9347 3262
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2003
JANUÁR
JELES NAPOK:
1. Újév. A naphoz 
fűződő szokások, 
hagyományok a 
gazdasági élet, a 
háztartás, a család és az 
egyén szerencséjét 
kívánták megalapozni, 
jóslással, varázslással, 
mágikus praktikákkal.
6. Vízkereszt, vagy 
háromkirályok napja. 
21. Ágnes napja.
26. Szent Pál 
megtérésének ünnepe.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!

2003
FEBRUÁR

Jeles napok; Feb.2.
Gyertyaszentelő
Boldogasszony 

ünnepe. Az 
általánosan ismert 

jóslás szerint: ha süt 
a nap, és ha a medve 

Meglátja az 
árnyékát, és 
visszamegy 
barlangjába, és még 
negyven napig tart a 
hideg!

(természetesen ez, 
csak

Magyarországra
vonatkozik!)
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2002
DECEMBER 1

Harangavatás az 
East-Warburton-i 
Cserkészparkban.
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QUEENSLAND! HÍREK:
A  G old C oast-i N yu gd íjas K lub m eséi:
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Évet.
Kívánunk a Klub-tagoknak jó  pihenést és találkozunk 
2003. Február első keddjén, 4-én.

A Klub vezetősége nevében Nagy Sanyi.

A kukorica története
(részletek, az Ezred évek asztalánál... tanulmányokból) 

(folytatás a novemberi Kisújságból)
Azt is lehetne kérdezni, hogy honnan érkezett ez 

a Perzsiában termesztett búza. Erre a következő 
feleletet adhatjuk, mintegy kilencvenszázalékos 
bizonyossággal: Amerikából, a föld másik feléről.

Mint ahogy a nyelveknek, úgy a növényeknek is 
megvan a maguk ősi eredete, bölcsője. Ez az a hely, 
ahol az illető növények a legteljesebb és 
legváltozatosabb formájukban fellelhetők. A kukorica 
csaknem biztosan amerikai bennszülött, s a Csendes
óceánon át jutott el az óvilágba. Dr.Rivet nyelvész
antropológus bizonyította, hogy Amerika és Maláj- 
Polinézia között igen régi kapcsolatok léteznek. Ezt a 
megállapítást mindmáig nem cáfolták meg. A "Kon- 
Tiki" átkelése után számos cikket publikáltak erről a 
kérdésről. Más - tutajon végrehajtott - átkelések és 
különböző nyelvészeti megfigyelések megerősítették 
Dr.Rivet tételét. Az amerikai földrészről szóló kép, 
amely szerint Kolumbusz szüntette meg annak ősi 
elszigeteltségét, felületes és pontatlan volt. Még 
Kolumbusz előtt, rég az észak erurópaiak Észak- 
Amerikába érkezése előtt, az ember-hangyák a 
szigorú teleken megtalálták a Bering-szoros jegén az 
Ázsiából Amerikába (és vissza) vezető utat; más 
rettenthetetlen ember-hangyákat pedig az évszaknak 
megfelelő szél sodort a tutajokon az egyik irányba, 
majd pedig az áramlatok a másik irányba. Amerika és 
Ázsia között már a régmúlt időkben is volt 
összeköttetés. Szándékosan, avagy véletlenül 
különböző növényfajtákat vittek Amerikából 
Polinéziába, onnan pedig eljutottak Kínába, 
Madagaszkárba, Indiába és Afrika keleti partjaira.

Az első gyarmatosok, akik Dél-Amerikában 
letelepedtek, hozzáfogtak a kukorica termesztéséhez; 
kevéssel később az első Észak-Amerikába 
bevándorlók is elkezdték a növény meghonosítását. 
Ezek már minden egyes lyukba, a kukoricaszem 
mellé, még két kis heringet is raktak, nyilván 
trágyázás céljaira. Van olyan hagyomány is, vagy 
talán legenda, amely szerint ezt az eljárást egy

Squanto nevű öreg indián ajánlotta a "Mayflower" 
utasainak, akiket az éhínség fenyegetett. Egy 1922- 
ből származó, Virginiában előkerült írásos emlék 
viszont arról ad hírt, hogy a vidék gyarmatosai "egy 
Pocahota nevű indián hölgynek köszönhették 
életüket, aki ellátta őket kukoricával". Az biztos, 
hogy az amerikai kontinens, gyarmatosítását 
hathatósan meggyorsította ez a gyors növésű növény. 
E nélkül a bevándorlók mintegy száz évvel később 
érték volna el a Sziklás-hegységet. Az Észak- 
Amerikába berendezkedő telepesek olyan jól 
megértették a növény fontosságát, hogy amikor az 
indiánok elleni könyörtelen harcaikat vívták, 
módszeresen irtották az ellenség kukoricaföldjeit és 
kukorica-tartalékjait.

Ha manapság a turista az észak-amerikai féltekén 
repülőgépen utazik keletről nyugatra, álmélkodva 
méri fel azoknak a szántóföldeknek a hatalmas 
kiterjedését, amelyek fölött a repülőgép elhalad. A 
búza hatalmas területeket hódított ugyan meg, de nem 
a kukorica rovására. A nagy kalászú növény sok 
államban dúsan terem, s termesztése ma már nagyon 
különbözik a rézbőrü indiánok kezdetleges 
módszereitől. Az amerikaiak ma is különös 
előszeretettel viseltetnek az iránt a gabonaféle iránt, 
amely nélkülözhetetlen segítőtársuk volt a kontinens 
meghódításában.

Mindazonáltal a búza elsőbbsége indokoltnak 
látszik. A kukorica ugyanis - csak úgy, mint a rizs - 
nem teljes értékű élelmiszer. Amerika őslakói mindig 
vegyítettek valamit a kukoricából készült ételekhez; 
néha vékony szeletekre vágott halat, néha tök - vagy
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Ez a hiánybetegség 1730-ban lépett fel 
Spanyolország északnyugati részében. Pella agara - 
durva bőrt jelent. A betegségben a skorbut és a lepra 
együttes tüneteit vélték felfedezni. Később elterjedt 
Olaszországban, Besszarábiában, Tirolban és a Dél - 
Olaszországban is. Valódi kórokozója ismeretlen 
maradt egészen а XX. század elejéig. Úgy gondolták, 
hogy egy anyarozsfajta fejlődik ki a rosszul száradt 
vagy rosszul tárolt kukorica szárán, s ez okozza a 
betegséget. A pellagra Észak-Amerikában is feltűnik, 
ott is a legszegényebbek körében, főleg a déli államok 
fekete lakosságánál, akik ugyanis a kukoricát az 
indiánok által használt kiegészítő ételek nélkül 
fogyasztották. Ez a hagyomány, feledésbe merült. Az 
amerikai orvosok fedezték fel később, hogy a pellagra 
közvetlen oka a vitaminhiány. Éppúgy, ahogyan a 
túlságosan jól megőrölt vagy fényezett rizs nem 
tartalmazza már a vitamin-gazdag héját, úgy a 
kukorica is elveszd az őrlésnél a héját, amely gyakran 
29,6%-bna zsírt is tartalmaz. A mag viszont csak 
4,3%-ot.

A kukorica szerepét másodrangúvá degredálta 
Európában - különösen Itáliában - a termelés 
klimatikus korlátozottsága, a pellagra-járvány 
veszélye, s végül a búza felsőbbrendűsége, amely az 
egyre hatékonyabb termesztési módoknak volt 
köszönhető.

Mindazonáltal két és fél évszázadon át a 
kukorica volt a nagy kenyéradó Kőzép-Európában. 
Ma ismét új területeket hódít Franciaország 
délnyugati vidékein. Új hibrid változatokról van itt 
szó, amelyek a hízójószágok és a szárnyasok 
takarmányozására valók.

"Több húst a lakosságnak!" - ez a civilizált 
népek követelése. Ezt a hústőbbletet valahonnan elő 
kellett teremteni.

(folytatás a következő Kisújságban....)

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével!

F ek ete-feh ér
vagy  szín es képekről

MADAI SÁNDOR
(Hungaroskfllnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

SZÉP DÍSZ VIRÁGOK
GERBERAS

GERBERAS
GERBERAS

Szebbnél szebb színekben pompázó, 
20 cm-es cserépben nevelt magas szálak 

I - nagyon olcsó nagykereskedési áron 
1 $5.00 darabja
j É rdeklődés;

M ária  T el. 9704 1009 vagy  fax . 9705 9818  
I és M árta 9705  9220  telefon szám okon.

A gomb-foci eredmények!
Az októberi Kisújság beszámolt a 2002-ben 

Sydneyben lejátszott három kupa verseny 
eredményeiről. Melboume-ben csak decemberben 
fejeződött be a "bajnoki év" és annak az 
eredményeivel bővítjük ki a Gomb-foci 2002. évi 
kupa és bajnoki eredményeit.

A Melboume-i Klub 2002. Évi végeredménye 
csupán az utolsó forduló játszása után derült ki, 
december 2-án. Izgalmas harcban Schön Gabi egy 
ponttal előzte meg a tavalyi bajnok, Bállá Jánost.
A 2002-es bajnoki végeredmény: 1. Schön Gabi, 2. 
Bállá János, 3.Barta Péter, 4. Handi Péter, 5. Ron 
Baker.
Melbourne gólkirálya Barta Péter lett, 42 góllal.

Sydney-ben a Klub és nemzeti bajnokság 
kupasorozatán elért pontok alakították ki a 
végeredményt. December 3-án volt az utolsó döntő, 
amit már csak a Fairfield-i Chilei étterem vacsoráján 
a díjkiosztás követett.
A sydney-i végeredmény: 1. Boldizs András, 2. Alex 
Sau, 3. Kocsis Gábor, 4. Holok Pali, 5. Edy Bugallo, 
6. Nagy Laci.
Sydney gólkirálya Boldizs 46 góllal, megvédte 
bajnokságát.
A két magyar gomb-foci {Clubban összesen 275 
meccsen, 333 gólt értek el a versenyzők 2002-ben. 
Gratulálunk minden egyes résztvevőnek, és további 
sikereket kíván mindenkinek

Boldizs András.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETŐENKET!
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A

MŰSOROS
GYERTYAFÉNYES

EST

2002 . d ecem b er 22.
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Szilveszter 
a Központban....

D ecem ber 31. Kedd
SZILV ESZTER I BÁL. (éjjel - 2 óráig) 

Ja n u á r 1. Szerda
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Ja n u á r 5. V asárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Jan u á r 12. V asárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 

Ja n u á r 19. V asárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Ja n u á r 26. V asárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet. 
K lub nap

F eb ru ár 2. V asárnap
Erdélyi Szövetség piknikje 
Társalgó - Irodalom csoport Összejövetele 

F eb ru á r 16. V asárnap
Ifjúsági Szövetkezet piknikje 

F eb ru á r 23. V asárnap

M AGYAR K Ö ZPO N T.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
JA N U Á RI& FEBRU Á R1 
NAPTÁR.
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M e g h ív ó !
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALM I KLUB SZÖ V ETK EZET
760 Boronia Road Wantima, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

Szeretettel meghívnak minden magyar honfitársat, 
családtagjait és ismerőseit a már előző években is 

nagysikerű
ÚJÉVKÖSZÖNTŐ VÍDÁM, ZENÉS SÖR-KERT 

PIKNIK MULATSÁGÁRA.
Január 26.-án d.e. 11 órától

A Klub helyiségében és a körülötte levő kellemes 
környezetben.

Finom, választékos ételek (házi készítésű kolbász), 
sütemények, lángos.

A szórakoztató zenét a DUNA ZENEKAR 
szolgáltatja.

Italok a helyi bárban kaphatók.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9887-4118 ,Házy Irén 9707 1378

A KNOX HUNGÁRIÁN SEN IO R 
C IT IZ E N T  CLUB H ÍR EL 
Találkoznak a M agyar Központban,
760 Boronia Road W antim a. 3152,

Most pedig végezetül, kívánok kellemes 
karácsonyi ünnepeket minden Klub-tagunknak, - 
sikerben gazdag jó esztendőt,

A Vezetőség nevében; Fenyvesi Ilona.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2003-év, februári összejövetele a hónap első 
szombatján (Február 1-én) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJA K .. HÍREI 
FIGYELEM! A karácsonyi szünetek után a 
Klub 2003 Február 5-én találkozik újra 
(évnyitó gyűlés) és utána 19-én a megszokott 
helyen az East Burwood-i Public Hall-ban.

Az Ö sszejövetelekre m indenkit szeretettel 
vár a Vezetőség nevében

AZ AUSZTRÁLIAI 
M AGYAR REFO RM Á TU S EGYHÁZ,

| V ictoriai kerü let N th .F itzroyi gyülekezet 
| A szokásos vasárnapiI ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
| igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba
| a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
I NORTH F I T  Z R О Y.

( Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben.(Sakk, kártya, stb.)

| VASÁRNAPI ISKO LA
S M inden V asárnap  d.e. 11 ó rátó l.
(B IB LIA  ÓRÁK:
j M inden csütörtökön este 6 ó rátó l

1 a Bocskai kis term ében -  utána baráti 
beszélgetések, kávé és tea m ellett.

1 NŐSZÖ V ETSÉG I GYŰLÉSEK;
| M inden hónap m ásodik vasárnap ján .
S Délután 1 órától.
I ZENÉS CSALÁDI ESTEK ;

L NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
M indenkit szere te ttel v á r a  gyü lekezet

MEGHÍVÓ!
az  E rdély i Szövetség és a T rianon T ársaság  

M elbourne-i csoportja rendezésében
szeretettel meghív minden érdeklődő magyart a 

V ILÁG SZÖ V ETSÉG  BESZÁ M O LÓ I 
GYŰLÉSÉRE.

2003 ja n u á r 11-én d.u. 3 ó rakor.
A BO CSK AI TEREM BEN.

A gyűlésen m egjelennek: 
P atru b án y  M iklós a MVSz elnöke 

K iss Dénes a magyarországi Trianon Társaság 
alapítója és elnöke

D r.Z acsek G yula a M agyar Földvédelmi 
M ozgalom tervezője és elnöke, valam int 
K irály  Zoltán a MVSz elnök helyettese.

|  M inden magyart szeretettel vár a Vezetőség!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETÖINKET!
Nagy József.
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A  G R E A T E R  D A N D E N O N G  ID Ő SE B B  
M A G Y A R O K  S Z Ö V E T S É G E .
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174.
(Minden hónap első és harmadik hétfőjén).
A Szövetség februárban kezdi az összejöveteleit! 
További érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán.

A C A SE Y  ID Ő S M A G Y A R O K  H ÍR E I.
A Klub összejövetelei minden szerdán, 

d.e. 9 órától, d.u. 5 óráig a Doveton Public Hall
ban a Power Road Doveton 3177 címen.
2003-ban az első összejövetel Február 5-én lesz.

A z összejövetelek re m indenkit szeretette l 
vár  a V ezetőség  nevében: T óth  K atalin .

B R IM B A N K -I (ST . A L B A N S) ID Ő S  
M A G Y A R O K  K L U B JA .
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) mindenkit szerezettél vár és hív a 
Vezetőség és a tagság!

A  P R A H R A N I ID Ő S M A G Y A R O K  K L U B JA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
Figyelem! A Klub új címe: 40 Gratan Street 
Prahran, 3181. A Prahrani Community Center-ben. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

M A G Y A R  R Á D IÓ  M Ű SO R O K !
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!

A Kisújság szerkesztősége 
köszöni a melboume-i és 
Ausztráliában működő magyar 
szervezetek támogatását.
Kéijük, hogy a jövőben 
tekintsék úgy ezt a kis újságot, mint 
a Melboume-ben élők élet-tükrét.
Ha lehet, kérem az illetékeseket, 
hogy a híreket egy héttel a lap-zárta 
előtt szíveskedjenek beküldeni, azért, hogy a újságot 
ki tudjuk postázást a hónap elején.
Boldog és gazdag újesztendőt kíván minden magyar 
honfitársának a_______________ Szerkesztőség.

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  LA P  

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $20.-egész évre $ 40.- Dollár 

(Postai szállítással)
N é v :....................................................................

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

.................................Postcode:...............
Money Ordert vagy csekket te jü k  

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.3ZZZ.com.au

