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Már több mint egy éve, hogy a szám ítógép tanítás 
megindult a M elboum e-i M agyar Központban. E z a 
m egm ozdulás a helyi kormány segítségével kezdődött 
annak érdekében, hogy azok is hozzájuthassanak az 
Internethez és az azon m egjelenő inform ációkhoz, akiknek 
nincs módúkban ezt otthonukban megtenni.

A mai napig több mint 120 jelentkező 
végezte el az alap-ismereteket nyújtó tanfolyamot, és 
azok, akik tovább képzésre is vállatkoztak, egy 
Komputer-Association-t alakítottunk a Központban.. 
Sokan új életerőt kaptak az Interneten található 
információktól, sőt új barátokat, ismerősöket szerezve 
a világ minden táján élő magyarokkal leveleznek. 
Sokan elfordulva a lehetőségtől ezekkel a 
kifejezésekkel fogadták a megmozdulást: - én már 
öreg vagyok, nem tudom én azt már megtanulni, vagy 
-  nincs azon semmi, ami engem érdekel, vagy -  csak 
reklám az egész, és a világ „megrontására” találták ki.

Ezek az indokok, csak másodkézből hallott és 
nem egyéni tapasztalatból összetett kijelentések.

Mi könnyebb, hátat fordítani korunk 
egyik legnagyobb vívmányának, vagy megfontolva 
elfogadni, tapasztalásból leszűrni belőle, ami jó, és 
segítve javítani, ahol kell?

Sokan elvetik a tanulást, mert azt hiszik, hogy 
nem tudják felvenni a versenyt az ifjú generációval, 
aki már lassan el som tudja képzelni az életet és a 
tanulmányi előrehaladását a számítógép és Internet 
használata nélkül. Erre az a válasz, hogy ha meg 
akaijuk tartani a kapcsolatot a fiatalokkal, 
mindenkinek lépést kell tartani az új lehetőségekkel, 
és meg kell találni a módot arra, hogy ezt 
megtanulhassa.

A tömérdek információ, ami megjelenik az 
Interneten, babár nem ellenőrizett, de ott van, és 
annak hitelességét vagy hamisságát az idősebb

generációtól kell megtanulnia a fiatalabb 
generációnak.
Tehát, ha nem látom, nem tudom, hogy mi van az 
Interneten, hogy tudok hozzászólni annak anyagához, 
és hitelességéhez?

Nem szabad elfelejteni, hogy a hírközlés 
egyik nagy eszköze lett az E-mail, ami a legrövidebb 
idő leforgása alatt visz írást és képet a világ minden 
részére, összemérhetetlenül olcsóbban, mint ha levél 
formájában küldenénk azt.

Az Interneten titkos-jelszavak használatával 
ma már a pénzügyi dolgokat, számla-fizetéseket, 
vásárlásokat is le lehet bonyolítani elektronikus 
módon. Ez megtakarít időt és fáradságot, a sorbaállást 
és extra költségeket a Bankok személyes látogatásával 
és készpénzes fizetésekkel. Ha valaki észre veszi, és 
előre néz, ez az irány a jövővel kapcsolatban. Ha ezt 
belátjuk és elfogadjuk, akkor óbb megtanulni, 
mintsem kétségbe esni akkor, amikor majd 
mindenkinek, muszáj lesz ezt a módszert követni.

Mi a könnyebb? -  azt mondani, és elhitetni 
magunkkal, hogy öregek vagyunk újat tanulni, vagy 
elfogadni, egy kis erőt összeszedve megtanulni az 
újat, ami úgyis alapja lesz az életünknek.

Most a Melboumeben élő embereknek, 
időseknek -  mamáknak, papáknak - itt van még a 
lehetőségük arra, hogy megtanulhassák a számítógép 
kezelését és az Internet használatát. Ez nem csak 
angolul, de a magyar rendszerrel is eszközölhető 
lehet. Az érdeklődők hívják a telefonszámokat ez 
újságban hirdetett Internetes cikkben, vagy 
jelentkezzenek a szerkesztőség telefonszámán.

Szeverényi László.
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Budapestről tudósít: Dr. Szalontai Éva. 
EGRI BOROK és a MAGYAR 

EMUHÚS.
A márciusi Kisújságban tett ígéretemet 

megtartva a sikeres újságírói összejövetelről, íme a 
beszámoló:

Ahogy már azt írtam, nemrég a budapesti 
Sajtóházban "egymásra találtak" az egri borok, a 
magyar emu és a borbarát, borszakértő újságírók. Az 
összejövetel Dr. Szalontai Éva az Emutenyésztők 
Egyesülete elnökének és Gál Lajos az egri borok 
szószólójának, az Egri Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa elnökének volt köszönhető. Ez az 
összejövetel a Sajtóborszakértő újságírók ülése 
alkalmából történt, aminek előkészítésében 
segítségemre volt, Dr.Turcsán Mihály, az 
Emutenyésztők Egyesületének egyik alapító tagja, 
borszakértő.

Előadásomban elmondtam, hogy az emu-hús az 
egyik legtökéletesebb vörös hús, annak érdemeit 
méltatva Az emuból készült emukolbász, 
kolbászkrém, s emuzsír kóstolóra hívtam az 
újságírókat.

Az egri borok szószólója Gál Lajos, a történelmi 
Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke, az 
FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetének 
igazgatóhelyettese volt. Hat féle egri bort kóstoltatott 
a borbarát, borszakértő újságírókkal, amihez az 
Emutenyésztők Egyesülete borkorcsolyát kínált. 
Emukolbászt (gyártója: a szegedi Tisza-Maros Hús 
Kft.), emukolbászkrémet (készítője: Motil Rózsika 
emutenyésztő), és emuzsíros pirított kenyeret ( a 
sikeresen bemutatott emu-étkezési zsírt a Pilisi 
"Emufarm" szolgáltatta).

A Premier étterem szolgálatkész pincérei a 
kínálásban segédkeztek. El is fogyott minden!

Gál Lajos szerint a következő évtized Egerről, az 
egri borokról fog szólni. Az egri bórkutatók mindent 
megtesznek az egri borok, ill. az egri pince 
technológiák fejlesztéséért. Bár világszerte 
bortúltermelés van, - az egri történelmi borvidék, 
mint termőhely a minőségi magyar borok 
előállításához - tovább fejlődik.

Gál Lajos a bort kóstolgató újságírókkal együtt 
egy új egri bort ajánlott az emu étkekhez. Még pedig 
"avantgarde" új bort. Ez a bor 2002. Szeptember 5-én 
az Egri Szőlészeti Borászati Kutató Intézetben 
született, mint Novum Egri Cuvée - a Néró és Túrán

nevű szőlőfajtából. (A Néró szőlőt 23 mustfokkal 
szüretelték.) Az Egri Cuvée pikáns, friss gyümölcs 
ízű, fűszeres bor, amelyben kiérződik a 
szőlőfajtákban levő illat és íz.

A történelmi Egri Borvidék jeles képviselője 
népszerű, tudományos előadását őszinte 
műhelybeszéd követte. Szó volt a magyar 
mezőgazdaság , a magyar bortermelés, a bor törvény 
problémáiról. - Az Európai Unió előszobájában. - 

Szó volt még egy meghívásról is. Méghozzá 
Egerbe, Magyarország egyik legrégebbi, szép fekvésű 
városába, amely nemcsak kiváló borairól, érseki 
székesegyházáról, templomairól, török minaretjéről 
híres, de arról is, hogy 1552-ben egy félévszázadra 
megállította a török előnyomulást.

A meghívást elfogadva leutaztunk Egerbe az 
Egri Borszalon borkóstolójára, a Park Hotel-be. Itt az 
egri borok 21 legnevesebb borászainak és
borászatainak 66 legkiválóbb borát kóstolhattuk meg 
Gál Lajos kalauzolásával.

A résztvevő borászatok és borászok között volt 
az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete 
(amelynek korszerű technológiájával ugyancsak 
ismerkedtünk már), Gál Lajos Pincészete (ahol 
elbűvölt az Egri Kék Medoc), az Eged Mountain Kft. 
Lars R.Nilson göteborgi svéd üzletember 
közreműködésével.

A Park hotel-i "Egri Borszalon, borkóstoló és 
vásár" műsora előtt meghívást kaptunk és látogatást
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tettünk, - a még Amerikában is jó híréről nevezetes - 
az egri Szépasszony-völgyében fekvő Talizmán - 
Tulipánkert Vendéglőbe, egy művészien 
megkomponált gasztronómiai bemutatóra. A kiváló 
ételek és borok rendjét Marosfalvi László vendéglős 
és Barta Roland sommelier állította össze - amiben 
benne volt - természetesen - az emuhúshoz is, mint 
dedikált vörös-húshoz, s az itteni szarvashúshoz 
ajánlott pikáns Egri Novum Cuvée is....

Az elegáns, Talizmán - Tulipánkert Vendéglőben 
tanult Voltaire gondolattal búcsúztunk Gál Lajostól, 
házigazdánktól: " Kell, hogy legyenek pompás 
estebédek, hol fesztelen az ember csemegéi, jó 
borokat, szellemes igéket, és mégse részeg, hogyha 
véget ér" - és azzal a kölcsönös ígérettel, hogy 
folytatjuk.....

A lapítva: 1970-ben.
Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 

állandó folytatólagos kiállítása.
Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 

OLAJFESTM ÉNYEKET  
és azok kopott, regi képkereteit 

eredeti szépségére 
ÚJJÁ VARÁZSOLJA  

mérsékelt áron
Vértes Anna festőművész 

Restaurátor
A the Australien Institute fór The Conservation

o f
Cultural Material Inc.-tagja. 

BIRRJGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW . 
Telefon: (02) 365-3532

M A G Y A R N A P L Ó  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
A mai európai ember géniéi 

azonosak ötvenezer éves ősével
Egy vérből valók vagyunk, te meg Én! - kiáltotta 

Maugli a dzsungelben. Pedig még fogalma sem 
lehetett róla, kiknek a vére azonos az övével, még 
kevésbé, kikkel volt azonos a génállománya.

Mostantól bizonyosak lehetünk benne, hogy az 
európaiaknak az 50 ezer évvel ezelőtt földrészünkön 
élőkkel azonos a gén-tipusa. Ugyanígy a további négy 
világrészen élők őseink DNS-állománya nagyjából 
azonos a ma ott élőkkel - állítja Kenneth Kiss, a Yale 
Egyetem genetikusprofesszora, aki 52 embercsoport 
"markergénjeinek" vizsgálatát végezte el.

A vizsgálati eredményeknek nem is annyira 
általános antropológiai jelentősége van (bár az sem 
elhanyagolható, mert bizonyítja, hogy több tízezer 
valamikori afrikai tengeq'áró ősatya és ősanya 
bevándorlása nem változtatta meg az ázsiai vagy 
melanéziai ősanyagot). Annál jelentősebb a vizsgálat 
várható orvostudományi hatása, tudniillik, az ázsiai 
eredetűeknek például más és más - a génállomány 
különbözősége miatt - a betegségekre való hajlama. A 
vérszegénység például Afrikában igen elterjedt, 
ellenben Európában ritka kór. Ezek szerint az ilyen 
specifikus betegségek miatt a diagnózis rendkívül 
egyszerűvé válhat, s különösen fertőzések esetében. A 
bűnüldözés szintén messzemenő, de egészen egyszerű 
következtetésre vezetheti a Kiss-féle vizsgálati elv, 
mert a tettesek és áldozatok génvizsgálatai segíthetnek 
az azonosságok megállapításánál és kizárásánál.

A történelmi Magyarország 
színes térképe

az ország és a várm egyék lűteles címereivel 
újra kapható!

Plasztikkal védett kartonon, 520x790 mm-es 
nagyságban. Ára: $20.00 US. postaköltséggel 
együtt. M egrendelhető a következő címen: 
M AGYAR N A PLÓ  - ÚJSÁG - Videó O sztály 
P.O.Box. 822
Beach S treet, D aytona Beach, FL  32115. 
Tel./Fax: 386-254-4920 vagy 386-254-4919
e-mail: naplo57@cs.com

K ÉR JEN  INGYENES 
M UTATVÁNYSZÁM OT A M AGYAR 

NAPLÓTÓL!

mailto:naplo57@cs.com
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A Hungaroskills.net hírei:

A skillnet számítógép tanítás tovább folytatódik a 
Melboume-i Magyar Központban.
Sajnos a további állami segítség, amit
megpályáztam a Központ nevében nem valósult 
meg, és így a magunk ereiéből kell tovább vinni a 
Komputer-tanítást.

A jelentkezők az arra kijelölt időben jöhetnek; 
péntek este 7:30-tól, Minden második kedden 
(amikor a Knox Idős Magayrok Klubja találkozik) 
d.e. 10 órától délig - és Vasárnap reggel 10-tól 
megegyezések szerint. Ha lesz több jelentkező, 
hétköznap délelőtt is beiktatunk órákat.
Kérem a fenti időpontok változását tudomásul venni. 
Jelentkezni lehet, - kezdőknek és haladóknak - a 
(03) 9879 8203 Szeverényi László telefonszámán, 
vagy a Knox-i Idős Magyarok találkozója alatt..

A Komputer Klub Association az első WORD 
tanfolyamot végzi. Az első kurzus Április utolsó 
Szerdáján fejeződik be. Már több jelentkező van a 
következő tanfolyamra, és lehet jelentkezni lehet a 
fenti telefonszámon.

A Klub egyik fő célja ebben az évben a Központ 
Hon-lapjának előállítása és annak rendszeres 
felfrissítése a Központban működő szervezetekkel 
együtt.

Aki szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába, 
lehet jelentkezni a fenti telefonszámon, vagy 
megjelenni Szerda esténként 7:30 után. Mindenkit 
szívesen látunk!

Figyelem!
A DUNA TV megkezdte Ausztráliai és Új- 
Zétandi adásait M árcius 15-én. Az adásokról és a 
vevő készülékekről az alábbi WEB lapon lehet 
tudósításokat kapni.
http://www.aaacom.com.au/index.htm - vagy 
telefonon felhívni a vállaltot a  02 8704 8704-on. 
Van még egy másik lehetőség is: lehet a vállalatot 
felhívni díjmentesen a 1800 000 885 telefonszámon. 
Az fenti honlap a következőket hirdeti: AAACOM a 
következőket adja és beszereli, hogy a DUNA adást 
és a Kossuth rádiót lehessen fogni itt Ausztráliában:

85 cm Satellite vevő antenna (dish) Digitális 
Vevőkészülék, Smart Card, Beszerelés és egy éves 
garancia. Ez mind kerül $764.50 AU. (benne van a 
GST) Ez az egyszeri megvétel a beszerelési és

beállítási munkálatokért. (Ez az egész magán tulajdon 
lesz, és a tulajdonos mehet és viheti a felszerelést 
magával, ha új helyre költözik!)

Az előfizetés a DUNA TV és Kossuth Rádió 
adásaira Havonta $27.50. (benne van a GST)
A fenti hír-szolgálat útmutató; mindenki személyesen 
tárgyalja le a saját helyzetét a AAACOM vállalttal.

The Brave Nation
A Melboume-ben élő Ambrósy Anna könyve;

A Short Political and Social History of 
Twentieth Century Hungary.

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 megrendelhető; A Brave Nation; 
P.O.BOX. 4134 East Burwood Vic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

A  LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
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 m együnk utazási ügyek megtárgyalására.

H irdetés, a kedves magyar testvéreknek!
Megjelent egy erdélyi fúvós zenekar audió kazettája. 
A stúdiófelvétel - amely 56 perces - közismert 
keresztyén énekeket tartalmaz. Ára 10 AUD. 
Megrendelhető:ifj.Balla FereneTel/fax(03) 9761 6765 
Email: beriferi@alphalmk.com.au

http://www.aaacom.com.au/index.htm
mailto:beriferi@alphalink.com.au
mailto:beriferi@alphalmk.com.au
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AEäNY JÁNOS
Nemrégen kezembe került "A Magyar Irodalom 

Története" című vastag könyv, amit Pintér Jenő 
állított össze és adott ki először, 1928-ban. Ebben a 
könyvben így ír Arany Jánosról: még a szabadságharc 
előtt kezdte meg pályáját a legnagyobb magyar 
elbeszélő költő. Arany János 1817. március 2-án 
született Nagyszalontán.

Arany János a családjuk körében tanulmányainak 
élő, csendes természetű, igénytelen emberek közé 
tartozott. A szerénység és egyszerűség mintaképe 
volt. Leikétől távol állt minden nagyravágyás. 
Erkölcseinek feddhetetlen tisztaságával csak 
gondolkodásának fennköltsége vetekedhetett. Olyan 
kis mértéke volt meg benne az emberi gyarlóságnak, 
hogy földi mértékkel mérve méltán mondhatták 
tökéletes embernek. " Mindvégig 6 volt - úja gyulai 
Pál - Magyarország legegyszerűbb embere. A tömeg 
mellőzése és tapsai, a hatalmasok lenézése és kegye 
keveset hatottak reá. Puritán szigorral teljesítette 
mindennemű kötelességeit s aggodalmasan őrizte 
erkölcsi és írói méltóságát."

Nevezetes munkái közül kimagaslik elbeszélő 
költeménye a TOLDI (1847); Kevés epikus 
alkotásnak volt olyan sikere irodalm unkban, mint 
ennek a népies szellemű költői elbeszélésnek. A költő 
föforrása Ilosvai Selymes Péter könyve volt, а XVI. 
századi verses história, mely fenntartotta a Toldi- 
monda néhány töredékét. Arany János a lelketlen 
anyagba életet lehelt. - Nyelve egyszerű és keresetlen; 
olyan nyelv, mely igazi kincses bányája a tiszta 
magyarságnak s tele van a népies beszéd legfinomabb 
árnyalataival. -

Nekem is, Toldi volt az egyik legkedvesebb 
költeményem, amit hallottam kiskoromban 
szüleimtől, - azután iskolai tanulmányaim alatt több 
részét még kívülről is megtanultam. Remélem, az 
újság olvasói között is lesznek többen, akiknek szép 
emlékeket fog felidézni a gyönyörű elbeszélő 
költemény;

Mint ha pásztortűz ég őszi éjtszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem 
Majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben.

Rémlik, mintha látnám termetes növését, 
Pusztító csatában szálfa-öklelését.
Hallanám dübörgő hangjait szavának,
Kit ma képzelnétek Isten haragjának

Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton 
Nem terem ma párja hetedhét országon;
Ha most feltámadna s eljőne közétek,
Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek.

Hárman sem bírnátok súlyos buzogányát, 
Parittyaköveit, öklelő kopjáját;
Elhülnétek, látva rettenetes pajzsát,
,És, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.'

ELSŐ ÉNEK

Ég a nap melegtől a kopár szik sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, 
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.

Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga 
Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga; 
Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan,
Nagy' szénás székerek álldogálnak ottan.

Ósztövér kútágas, hórihorgas gémmel 
Mélyen néz a kútba s benne vizet kémei:
Óriás szúnyognak képzelné valaki,
Mely az öreg földnek vérit mosz szíja ki.

Válunál az ökrök szomjasai delelnek. 
Bögölyök hadával háborúra kelnek:
De felült Lackó a béresek nyákára,
Nincs, ki vizet meijen hosszú csatornára.

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, 
Meddig a szem ellát puszta földön, égen; 
Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, 
Pedig még legénytoll sem pehelyzik álián.

Széles országúba messze, messze bámul, 
Mintha más mezőkre vágyna e határul;
Azt hinné az ember: élő tilalomfa,
Ütve "átalútnál" egy csekély halomba.

Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében?
Lám a többi horkol boglya hűvösében,
Nyelvel a kuvasz is földre hengeredve,
A világért sincs most egerészni kedve:

Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet,
Mint az, aki mindjárt megbirkózik veled,
És az utat nyalja sebesen haladva,
Mintha füstokádó nagy kémény szaladna?

Nem is, nem is azt a forgószelet nézi,
Mely a hamvas útat véges-végig méri:
Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél, 
Büszke fegyver csillog, büszke hadsereg kél.
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És amint sereg kél szürke por ködéből,
Úgy kel a sóhajtás a fiú szivéből;
Azután csak néz, csak néz előre hajolva,
Mintha szive-lelke a szemében volna.

"Szép magyar leventék, aranyos vitézek!
Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek.
Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúra? 
Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba?

Mentek-é tatárra? mentek-é törőkre,
Nekik jóéjtszakát mondani örökre?
Hej! Ha én is, én is közietek mehetnék,
Szép magyar vitézek, aranyos leventék!"

Ilyenforma Toldi Miklós gondolatja,
Mely sovárgó lelkét mélyen szántogatja;
S amint fő magában, amint gondolkodik,
Szíve búbánatban összefacsarodik.

Mert vitéz volt apja; György is, álnok bátyja,
A királyfi mellett nőtt fel, mint barátja;
S míg ő béresekkel gyűjt, kaszál egy sorban, 
Gőgösen henyél az a királyudvarban.

Itt van immár a had, Laczfi nádor hada,
Itt kevély hadával Laczfi Endre maga;
Délcegen megüli sárga paripáját,
Sok nehéz aranyhím terheli ruháját;

És utána nyalka, kolcsagos legények, 
Tombolván alattok cifra nyergü mének:
Nézi Miklós, nézi, s dehogy veszi észbe,
Hogy a szeme is fáj az erős nézésbe.

Folytatás a Júniusi Kisújságban.
(A Toldi-t Arany János eredeti leírása szerint 
közöljük, ami nem egyezik a mai helyesírási 
szabályokkal!)

AUSZTRÁLIA
A Kisújság egyik olvasója azt kérdezte, hogy 

honnan kapta Ausztrália a nevét?

Ausztrália léte azzal kezdődött, hogy James 
Cook angol hajóskapitány 1770. január 26-án partra 
szállt és a Sydney-hez közeli Botany- öbölből kitűzte 
az angol lobogót.

A déli égtáj latinul "Australis-t" jelent, így ez a 
név maradt meg a több mint 7 millió 
négyzetkilométer terület elnevezésére.

Először Tasmániába, majd Ausztrália több területére 
is Angliából fegyenceket &  kitoloncolásra ítélteket 
telepítettek le.

Azóta nagyot változott a világ és az egyik újság 
szerint; az új európai bevándorlók érkezésével, 
szorgalmas munkájukkal alig kétszáz év elteltével 
Ausztrália a világ leggazdagabb országa lett.
Ötven évvel ezelőtt is, még a világ négy 
leggazdagabbak közé tartozott. Húsz évvel ezelőtti 
rangsorolásnál már csak a első tíz közé tartozott. A 
hetvenes években már csak a húsz leggazdagabbak 
közé sorolták. A kilencvene évek felmérése már a 25 
leggazdagabbak között sem szerepel az ország neve.
A felmérést az "ORGANIZATION fór 
ACCONOMIC COOPERATION and 
DEVELOPMENT" állította össze. A felmérésnél a 
GNP (az általános nemzeti termelés) és a GDP 
(általános hazai termelés) értékeit vették figyelembe. 
Hozzá tartozik a felméréshez az ország össz-vagyona 
is a 90-es évek felmérése alapján. Kategóriákban 
kimutatva a következő ármegállapítások jellemzik 
Ausztráliát:

Ezek a számok gyakorlatilag azt tüntetik fel, hogy 
Ausztrália minden lakosa - férfi, nő és gyermek - 
ennyi össz-vagyonnal rendelkezik.

Természetesen ezek a számok is állandóan 
változnak, abból adódóan a jólétet a megelégedett 
életformát nem célszerű számadathoz kötni. Nekünk 
jó tudni, hogy itt Ausztráliában szabadon, igazi 
demokráciában és más államokhoz viszonyítva is - 
jólétben élhetünk.

Zalápi

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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édesanyám emlékére

Mesebeli kis királyhoz 
Betévedt egy kis leány, 
Hogy az éppen uzsonnázott 
Tulipános udvarán.

"Ugye, szép itt, ugye jó itt? 
Nézz csak ide, meg oda! 
Bársony itt a gyepes udvar 
Drágakő a palota!

Nézd a libám ezüsttollú, 
Aranyszőrű a cicám.
Ugye, itt maradsz minálunk 
Örökre te kis leány?"

"Köszönöm a meghívását, 
De el nem fogadhatom. 
Szalmatetős kicsi kunyhó 
Az a ház, hol én lakom.

A mi libánk közönséges, 
Nem aranyos a cicánk,
De ott van a két testvérem 
S édes apám meg anyánk.

Ha ölelnek, ha csókolnak 
S fejem rájuk hajthatom: 
Szalmatetős kicsi kunyhót 
A világért nem adom!"

Nagymama jó tanácsai, 
receptes könyvéből

(természetesen a főzésről!)

M ARHAHÚSRÓL...
Porhanyósabb, jobb ízű lesz a marhahúsból 

készült éteL, és hamarabb is megpuhul, ha főzés előtt 
"érleljük" a húst. Ennek az a módja, hogy a húst 
vékony szeletekre vágva, kiverve, vagy ha 
pörköltfélének szánjuk, kockára vágva megsózzuk, és 
olajjal jól bekenjük. Ha hagymás ételt készítünk a 
húsból, akkor hagymakarikákat is teszünk közé. 
Mustárral, vagy más fűszerrel is bekenhetjük tetszés 
szerint, aszerint, mire akarjuk majd felhasználni. Az 
így előkészített húst legalább egy napig, de hűvös 
helyen (hűtőszekrény manapság) több napig is lehet 
érlelni a marhahúst.

.........és most még valami; sokan emlékeznek
azokra az évekre, amikor a PULISZKA, egy 
"elkönyvelt" minden-napi eledel volt. Sok féle 
változatát "muszáj" volt elfogyasztani, ha nem akart 
éhen maradni az ember, (akkoriban kis-ember) 
íme, így kell (volt) elkészíteni - ha ne talán megint 
odajutunk;

Két liter enyhén sózott lobogó vízbe kanalanként 
szórjuk bele a lisztet (finomra őrölt kukoricalisztet, 
darát), állandóan keverjük, hogy csomós ne legyen, és 
főzzük jó  sűrűre. Csak forrón tálalva jó. A meleg 
puliszka és a jéghideg tej együtt különösen ízletes.

- változatok -
A rakott puliszka készítése igen egyszerű: az 

alap egy sor puliszka, frissen olvasztott füstölt 
szalonna zsírjával megkenve. (készíthető 
galuskaszerűen is, zsíros kanállal szaggatva.) Erre jön 
egy réteg juhtúró, majd ismét puliszka lezsírozva, s a 
tetejére nyers savanyú-káposzta.

A lekváros puliszka csak szilvalekvárral jó! (de 
mi azzal ettük, ami éppen volt a háznál, - főve, sütve 
a változatosság kedvéért!)

...... volt azért sok más finom étel amit nagyon
szerettünk, különösen amikor ő főzte;

Erdélyi zöldbab-paprikás:
35 dkg. sertéscombból a szokásos módon 

pörköltet készítünk, és miikor a hús már félpuha, 
hozzáadunk 75 dkg. megtisztított, darabokra vágott 
zöldbabot. Finomra vágott zellerzölddeí meg kevés 
tárkonyos ecettel ízesítjük, és puhára pároljuk.

Tálalás előtt egy evőkanál liszttel simára kevert 
egy deciliter) tejföllel sűrítjük be.

(A tárkonyos ecetet úgy készítjük, hogy egy kis 
üveg ecetbe friss tárkonyt áztatunk. Évekig elálló, 
kitűnő ízesítő!)
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A világhírű "természet gyógyász" Bokor 
Katalin könyvéből részletek;

Bokor Katalin 1998-ban járt A usztrá liá b a ^  és 
előadásokat tartott "Légy saját magad orvosa" 
címmel. Könyvei, most már angol nyelven is 
kaphatók, sok jó  tanács, egészség ügyi javaslat és élő 
példák sorozata bizonyítja á llítá sa it

Most a versgyűjteményéből idézek egy részt, 
amiben az Édesanyákról beszéL A gyűjtemény címe: 
Hit, Remény, Szeretet;
ANYAI BEVEZETŐ

"...Nékem e hajlék kedves tanyám, Ott lakik 
régen Édesanyám..... "
"A gyermek részére az otthon legyen a világ legszebb 
helye, az anya jelenléte kell képezze annak legerősebb 
vonzerejét. A gyermekek finom érzelmű és 
szeretetteljes természettel bírnak. Könnyen boldoggá 
és boldogtalanokká tétetnek. Anyák gyöngéd 
figyelmükkel, szeretetteljes szavakkal és 
cselekedetekkel szorosan szívükbe zárhatják 
gyermekeiket"

Minden földi befolyásnál erősebb egy valódi 
otthon befolyása az emberi szívre és észre.

A FALU SZÉLÉN...
A falu szélén áll egy kis ház 
Reá az Úrnak szeme vigyáz 
Nékem e hajlék kedves tanyám,
Ott lakik régen Édesanyám.

Pacsirta kérlek, ha arra jársz,
S e kedves háznál kicsit megállsz,
Zörgesd meg lágyan ablakát,
És zengd el szíved legszebb dalát.

S Te égen fénylő arany sugár,
H ajó Anyácskám ablakot tár,
Ragyogd be végig a kis szobát 
És csókolod százszor a homlokát.

S ha sötét éjjel hosszú nagyon 
S a hajnal késik az ablakon,
Sok millió csillag ragyogjatok,
És jó  Anyámra vigyázzatok.

Lassanként rája alkony borul,
S kihalt porára sír domborul 
Üres lesz nékem a kis tanyám,
Ha nem lesz többé ÉDESANYÁM.

Bokor Katalin könyveit; Táplálékod legyen 
Gyógyítód! (angol nyelven megjelent könyve; 
Let nourishment be your healer!); Csontritkulás; 
Gyógyíthatatlan? - A mozgás betegségei; és 
versgyűjteményei: Hit, Remény, Szeretet; 
valamint "Befőzés cukor nélkül." - és 
Gyermekvárás - gyermekáldás; Kapható és 
megrendelhető a Bocskai-terem bejáratánál 
(Zsuzsánál) - minden vasárnap a Református 
Istentiszteletek után Fitzroyban.

SZepesy -Secke- HéU-boz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....

Telephone (03) 9532 9344; Home Office (03) 9547 0061. 
Mobile 0413 135 609; E-mail bda@blue.com

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MAD AI SÁNDOR
(Hungaroskfllnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

mailto:bda@blue.com
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2003
MÁJUS
Jeles napok, és 

szokások; 
Május 12,13,14.
Pongrác, Szervác, 

Bonifác; (fagyos 
szentek) A szentek 

legendája és az 
időjárással 

kapcsolatos 
megfigyelések között 
nincsen összefüggés, 

a néphagyomány 
azonban teremtett. 
E szerint: Szervác, 
Pongrác, Bonifác, 

megharagszik, fagyot 
ráz. Május 25. 

Szent Orbán vértanú 
ünnepe.

FELÍRATOK... ---------

Két felírat díszíti a Kis korcsma falát. Az egyiket 
egy jókedvű fickó írhatta, néhány üveg bor 
elfogyasztása után, ami így hangzott:

"Ki a bort, nőt, dalt szereti - rossz ember nem 
lehet!"

Az Úr megelégeli a világ bűneit, és ismét emígy 
szóla: - tíz nap múlva özönvizet bocsátók a Földre. 
Ez most mindenkinek szólt, nem csak Noé és 
családjának!

Az amerikai elnök TV szózatot intézett népéhez: 
Imádkozzatok, böjtőljetek, adakozzatok, osszátok szét 
kincseiteket a szegények között. Tíz napunk van arra, 
hogy töredelmes bűnbánatunkkal megpróbáljunk 
bejutni a mennyországba!

A oroszországi szóvivő is a TV elé állt, és e 
szavakat intézte a néphez: nyissatok fel minden 
raktárt, üzletet - vásároljátok össze az italboltokból 
mindent, ami iható. Tíz napunk van arra, hogy egy 
kicsit jól élhessünk, mulassunk.

Az "okosak" Intermt-en egy rövid felhívást 
röpítettek körül a világba: - gyerekek, tíz napunk van 
arra, hogy víz alatt építsük a "sziber-spacet" - ahol 
fogunk a jövőben élni!

Azután valaki, - talán többet ivott a keletinél - 
ezeket a sorokat helyezte az első alá:

"Innád csak a boromat, élnéd nőmmel sorsodat, - 
az anyósom tanítana a dalra, - nem írnád e 

sorokat a falra!"

VÉGRENDELET

Végrendelkezik a betörő: - "Egy briliáns nyakéket, 
százezer dollár értékben, kedves barátomra, Pétéire 
hagyom..."

Mire Péter felkiált: - hol van az az ékszer?

Rockerfeller floridai nyaralójának első emeleti 
szobájában, a kis páncélszekrényben, mindjárt balra, 
ahogy az előcsarnokból belépsz..............
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A QUEENSLANDI HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub meséi;

Az áprilisi hónap talán a legszebb itt 
Queensland-ban, - már ami az időjárást jelenti. A 
hőmérséklet 25 - 30 C° között mozog, az esték 
lehűlnek 20 C° alá, ami hozzásegít a jó alváshoz és a 
szép, mesés nyugdíjas álmok világához.

Április elseje (1) pont a nyugdíjas napra este, és 
ez adott alkalmat az egyik jó humorú tagunknak, 
hogy tréfát űzzön velünk. De velem is! Hárty Jóska 
ugyanis több mint tíz tagnak azt mondta, hogy: " A 
Sanyi keresett, mert valami fontosat akar neked 
mondani".... Az első három szédítésig én sem 
kapcsoltam, - így én is áldozata lettem az április 
tréfának! (bevettem a kefét) - Úgy kell nekem, - már 
elszoktam ettől a tréfától is - de azért nagyot 
nevettünk április "bolondjai" címen!

Itt napról - napra lehet érezni, hogy a Klub tagjai 
között egy nagy családi érzés alakult ki, ami abban 
nyilvánul meg, hogy önzetlenül segítjük egymást, 
keressük egymás társaságát. A keddi találkozók 
alakalmával ez a kör szélesedik, és új tagoknak, új 
lehetőségeket nyújt a bekapcsolódásra. A közösség 
együtt működése csak is a tagokon függ, és az 
összetartás csak akkor érvényesül, ha azt a tagság 
értékeli.

Egy nagyon érdekes dolog történt a napokban. Itt 
volt a Klubunkban - és a lakásomon is vendégül 
láttam - Kovács Andrást a Knox Idős Magyarok volt 
elnökét. Elbeszélgettünk a "régi szép időkről" és az 
elkövetkezendő szebb jövőről.

Kovács András is, mint mi a Nagy házaspár már 
több sport és idős Klub szervezésében vettünk részt. 
Voltak, akik segítettek, voltak, akik ellenezték 
közösségi munkánkat, - de azért a hitünket nem 
vesztettük el, mert az eredmény mutatja, hogy ha jó 
szívvel és odaadással a közösségért dolgozik valaki, 
azt megbecsüli a sok jóakaró ember. A közösségi 
munkában, ha a többségnek megfelel a vezetés, akkor 
elérte a vezető a célját.

Nekem van egy jó mondásom, az ujjaink sem 
egyformák, úgy az emberek is különbözők. Egyesek 
nem illenek bele összehozott közösségekbe, és a nem 
odatartozás előbb-utóbb kiderül - mert mint a szög is 
kibújik a zsákból - az is megtörténik.

A Klub hamarosan költözik az "Új Házba", nincs 
nagyon messze innen, ahol most találkozunk. De 
addig is amíg költözünk, tudom, mindenki várja a 
keddeket, hogy ismét találkozhassunk, ahol mindenkit 
szeretettel vár;

a Klub vezetősége nevében Nagy Sanyi.

A képen az "elnökök" találkozója, a legértékesebb 
Queensland-i Magyar Klubban.

Kovács András barátai örömmel látják a képen, hogy 
az idegösszeroppanásából már látszólag felépült és a 
jövőbe nézve az ottani vezetőkkel felvette a 
kapcsolatot. Lehet a Queensland-i időjárás egy csoda
doktor. További jó munkát kíván neki aSzerk.

TEA VÉL AfJNrV
Lic.Na.32245

Ha az utazási célja Magvarorszáp 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk ■

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

Intézi: Scbwarcz Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

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

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
M obile: 0418 108 730
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Most pedig egy kedves előfizető kérésének teszek
eleget, amikor a "Családi Kör" című verset 
közlöm, - az eredetit, - mert a modernizált változatát - 
már egyszer lehoztam az Újságban.
Az eredetit Arany János írta, nagyon időszerű az 
Anyák napja idején;

Este van, este van: kiki nyugalombal 
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

Udvaron fehérük szőre egy tehénnek:
A gazdasszony épen az imént fejé meg; 
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
Ballag egy cica is - bogarászni restel - 
Óvakodva lépked hosszan elnyúlt testtel, 
Meg-megáll, körülnéz: most kapja hirtelen 
Egy iramodással a pitvarba terem.

Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye 
Oly hívogatóan süt ki a sövényre.
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát nyújtja.
Benn a háziasszony elszűri a tejet,
Kérő ki fiának enged inni egyet;
Aztán elvegyül a gyermektársaságba,
Mint csillagok közé nyájas holdvilága.

Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag. 
Vasalót tüzesít: új ruhája készen,
Csak vasalás híja,...s reggel ünnep lészen.
Körül az apróság, vidám mese mellett,
Zörgős héjú borsót, vagy babot szemelget, 
Héjából időnként tűzre tesznek sokat:
Az világítja meg gömbölyű arcukat.

A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol;
Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.
Olvas a nagyobbik пип ügyelve másra:
E fiúból pap lesz, akárki meglássa!
Legalább így szokta mondani az apjok,
Noha a fiú nem imádságon kapkod:
Jobban kedveü a verseket, nótákat,
Effélét csinálni maga is próbálgat.

Pendül a kasza most, létévé a gazda- 
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
Kutat az aprónép, örülne, ha benne 
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:
Jaj! Valami ördög,.. vagy ha nem, hát kis nyúl! 
Lesz őröm: alunni se tudnak az éjjel;
Kínálják erősen káposzta-levéllel.

A gazda pedig mond egy szive jó  estét.
Leül, hogy nyugossza eltörődött testét,
Homlokát letörü porlepett ingével:
Mélyre van az szántva az élet-ekével.
De amint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arcredői elsimulnak szépen;
Gondűző pipáját a tűzbe meríti;
Nyájas szavú nője mosolyra deríti.

Nem késik azonban a jó  háziasszony, 
ülő, hogy urának ennivalót hozzon,
Kiteszi középre a nagy asztalszéket,
Arra tálalja fel az egyszerű étket 
Maga evett ő már, a gyerek són éhes,
De a férj unszolja' "Gyér közelebb, édes!"
Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek, - 
Egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek.

De vajon ki zörget? "Nézz ki, fiam, Sára:
Valami szegény kér helyet éjszakára 
Mért ne fogadnók be, a tanyája nincsen,
Mennyit szenvedett úgy is, sok bezárt kilincsen!” 
Visszajő a lyánka, az utast behíván.
Béna harcfi lép be, sok jó  estét kíván:
"Isten áldja meg a kentek ételét is,
(így végzi a szót), meg az emberét is."

Köszöni a gazda "Része legyen benne:
Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne."
Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb - 
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.
Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel 
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;
Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek, 
Természete már ez a magyar embernek.

De mikor aztán a vacsorának vége,
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
Megered lassanként s valamint a patak,
Mennél messzebre föly, annál inkább dagad.
Az idősb fiú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
És mihelyt a koldus megáll a beszédben;
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"Meséljen még egyet" - rimánkodik szépen

"Nem mese ez gyermek", - így feddi az apja, 
Rátekint a vándor és tovább folytatja;
Beszél a szabadság véres napjairul,
S keble áttüzesül és arca felpiml,
Beszél azokról is, szemei könnyben úsznak - 
Kikkelé más hazába bujdosott...koldusnak.

Elbeszéli vágyát hona szent földére,
Hosszú terhes útját, amíg hazaére.
Néma kegyelettel függenek a szaván 
Mind az egész háznép, de kivált a leány :
Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,
Pirulva kérdezi tőle.. .testvérbátyját:
Három éve múlik, hogy utána kérdez,
Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.

Este van, este van... a tűz sem világít,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
A gyermek is álmos, - egy már alszik épen, 
Félrebillent fejjel, az anyja ölében.
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol; 
Közbe-közbe csupán a macska dorombol.
Majd a földre hintik a  zizegő szalmát...
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.

Arany János.

ANYÁM KOVÁSZA
Részlet, Kövi Pál írásából.

Amikor az emberek romantikusan fiatal éveik 
ízeit és ételeit próbálják visszaidézni, gyakran 
hatalmas cukormázas tortákra, omló rétesekre 
gondolnak. Én csak Anyám kenyerére emlékszem 
vissza tökéletesen. Maga a kenyér fontos helyet 
foglalt el életünkben, mint sok mindenki máséban. 
Erre mutatnak azok a jelzők, amivel kiékesítettük és 
meg tiszteltük ezt a szót, - kenyér beszédeink 
közben, mint: éltető, Isten adta, áldott, életadó, 
mindennapi és a többi. Világosan emlékszem: 
kenyérsütés napján az én kiosztott munkálataim közé 
tartozott, hogy amikor meghallottam a déli 
harangszót, el kellett szaladnom a sarki pékhöz a 
kenyerünkért és azt hazavinni. A kenyér megszegése 
egy külön családi rituális szertartás volt, ami csak 
Anyámnak volt megengedve. S ő mielőtt felszelte a 
kenyeret, rátette az örök élet és örök remény jelét - 
egy keresztet; s mi csak azután kaptuk meg a ropogós 
serclit.

De az én emlékeim mégis a kenyérsütéshöz 
kapcsolódnak szorosabban, ami egy csodálatos 
évszázados ceremónia gyanánt maradt meg bennem.

Minden, ami a kenyérsütéshez tartozott és annak 
kelléke volt, az nálunk szent volt; pedig hát 
lutheránusok vagyunk és a szent szó csak az Istent 
illeti meg házunkban. Ezekhőz a tárgyakhoz tartozott 
a két szákajtó - egy hosszúkás nagyobb és egy kicsi 
gömbölyű -, melyeket semmi másra nem volt szabad 
felhasználni, hiszen még szagot kapnak. Négy szép 
damaszt fehérkendő volt erre a célra félretéve, melyek 
csak Anyám keze ízét érezték, meg a friss liszt meleg 
emberi illatát. De a legfontosabb valami ebben a 
csodálatos körben a kovász volt Minden családnak 
megvolt a maga kovásza, s valahogy még szégyen is 
volt kovászt kölcsönkérni. Nem sokra becsülték azt az 
asszonyt, aki nem tartotta becsben és tisztán a 
kovászt, vagy azt "Uram bocsá..." - elfecsérelte.

Mert bizony a kovászt Anyám az Ő anyjától 
kapta, amikor férjhez ment és saját háztartást kezdett. 
Nagyanyám pedig az ö anyjától és így rendjén vissza 
a századokba. A kis kovász képviselte a mi családunk 
múltját, történelmét, de a jelenét is, és így 
élniakarását, tehát jövőjét. De főképp az 
összeköttetést, a kapcsolatot az anyafölddel. Mert a 
földből éltünk mi is, Nagyapámék is, és amit 
termeltünk, az adta életünk alapját.

Minden kenyérsütés alkalmával Anyám egy 
félkilónyit lecsípett a kenyértésztából, azt lelapította 
és félretette egy száraz helyre, hadd szikkadjon. A két 
szakajtót és a négy ruhácskát szépen összehajtogatva, 
mellé. A mi kis kovászunk ott várta be az időt a 
következő sütésig. De igazán itt, és akkor kezdődött a 
kis kovász nagy szerepe. Benne az élesztő 
baktériumok ha lassan is, de tovább éltek, - sa kis 
lapocska lehelte az ő kenyér-baktériumait a ház 
levegőjébe, amit mi beszippantottunk, magunkévá 
tettünk és testünk élő részese lett. -  A másik oldalról 
viszont mi árasztottuk el a saját baktériumainkkal -, 
kémiaialapösszetételünk részecskéivel; reménykedő 
álmainkkal, fáradt verejtékünkkel, szeretkezéseink 
illatával. Ezt a kis kovász mind magába szívta, és 
tovább nevelgette a maga kis önző, elhatározott 
módján; megteremtve a kicsi házunk kémiai
bakteriológiai alapját, egyensúlyát és jellegzetes 
karakterét.

S így minden háznak meg volt a maga külön 
bakteriológiai összetétele, amely különbözött a 
szomszédétól. A kis kovászka volt a letéteményese a 
mi családi jellegünknek, egyéni-emberi 
karakterünknek; kulcsa a tradícióknak, 
folyamatosságnak, szépségnek és szeretetnek.
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MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road W antima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
MÁJUSI 
NAPTÁR.

[Május 3. Szombat 
Takarító nap!

[Május 4. Vasárnap
d.e. 11 órakor Ökumeniku Istentisztelet. 
ANYÁKNAPI EBÉD 
Irodalom és Zenebarátok összejövetele 

M ájus 6. Szerda
d.u. 7-kor Első-bálozók próbája 

M ájus 11. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 

M ájus 18. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

M ájus 25. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e.tO órakor Evangélikus Istentisztelet
Klub nap - ebéd.______

Jegyezd fel a naptárodba:
Június 1.-én - vasárnap; "Disznótoros ebéd

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR 

M A G Y A R  K Ö N Y V TÁ R

A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road W antim a, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

Könyvtári órák: csütörtökön 11-től 2-ig. 
V asárnap a Sztlstván templomban tarto tt 

_________ katolikus szentmisék után!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETÓINKET!

MEGHÍVÓ!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

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

nagysikerű
KLUBNAPJÁRA.
Május 25.-én d.e. 11 órától

A Klub helyiségében és a körülötte levő kellemes 
környezetben.

Finom, választékos ételek, sütemények, italok. 
Italok a helyi bárban kaphatók.

A szórakoztató zenét a DUNA ZENEKAR 
szolgáltatja.

A belépő és háromfogásos ebéd $18.00.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.

M a g y a r K ö zpo n t N a g y te rm é b e n
(760 Boronia Road, Wantima, 3152).

Ökumenikus Istentisztelet 11 órakor
кэнуАл

<**<<*$ TfbiCflA
I t a l á t  a h e l y s z í n e n  m e g v á s á r o lh a t ja .

Jegyek : egységesen $ 16.00.
Megrendelhetők az alábbi telefonszámokon 

Bognár Magdi 9874 5242; Fogarassy Marika 9833 3235 
Az ebéd tiszta bevételét a mozgáskorlátozott feljáró 

elkészítésére fogjuk felhasználni.
Erre a célra adományokat Is köszönettel elfogadunk.
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENT CLUB HÍREI. 
Találkoznak a M agyar Központban, 
760 Boronia Road W antirna. 3152,

Figyelem! A M ájus 6-iki találkozó Anyák 
napi megemlékezés a "FOOD STAR" Family 
Restaurant-ban, Cm. Burwood Hway és a Tyner 
Road sarkán.

A szokásos Klub életéről szóló beszámoló 
helyett egy hiteles tájékoztatást közlünk le, a 
Központban rendezett Húsvéti Bálról. Aki ott volt, 
és tényleg jól érezte magát, Tóth Teri és Józsi, és íme 
itt a beszámoló:

Amikor beléptünk a nagyterembe meglepődtünk, 
mert a terem háromnegyed része volt feldíszítve. A 
negyed része le volt zárva, (el volt kerítve) Ez nem 
fordult elő még eddig, talán ez is tükrözi azt, hogy 
lassan fogyatkozunk. Körülnézve, ugyan az a pár száz 
ember volt ott, akik rendszeresen eljárnak a Magyar 
Házba és támogatják a rendezvényeket.

Talán azért is, mert ismert "családi kör" jött 
össze, a hangulat nagyon jó  volt. A zenekar ki tett 
magáért, a vendégek hamar táncra perdültek, és csak 
alig ültek néhányan az asztalok mellett. Az idő hamar 
eltelt, és a szokásos tombola után már sokan 
búcsúzkodtak, de azért mindenki megvárta az éjfélt. 
Éjfél után volt a nagy locsolkodás, ami a zenekarnak 
nagy meglepetés volt. Tudniillik mindenki megállt a 
tánccal és követte a hagyományos locsolási 
szertartást.

Sok csokoládé nyuszi cserélt gazdát. Illatos volt 
a terem a sokféle "rózsavíztől". Jó volt látni a sok 
mosolygó, vidám arcot.
A "régi társaság", a törzs-tagok jól érezték magukat, 
velünk együtt. Tóth Teréz.

Nem elfelejteni, Május 6-án Anyák-napja a Food 
Star-ban, a következő kedd, Május 20-án találkozás a 
szokott helyen a Központban. Az összejövetelekre 
szeretettel vár mindenkit a Vezetőség nevében;

Fenyvesi Ilona.

A "Leader Sports Star" jelölt eredményei közé 
tartozik az is, hogy tagja volt a 4x100 méteres váltó 
futás csapatának akik megdöntötték a csúcsot a múlt 
évben, 52.37 másodperccel.

Ádámnak érdemei közé tartozik még az is, hogy 
Victória államot képviselte a "School Sport Australia 
Primary Track and Field Exchange" 2001 és 2002- 
ben.

2001-ben második lett a lOOméteren, ötödik a 
200méteren, majd 2002-ben nyolcadik lett a 
lOOméteren, ötödik a 200méteren, és harmadikak 
lettek a váltó-futásban 2001 és 2002-ben.

Ádám pályafutását egy "hozzál egy barátot a 
találkozónkra" mozgalom alkalmával kezdte, a 
Doncaster Little Athletics Club találkozóján, 1995- 
ben. Azt mondja: "szeretem a sportot, azért járok le
rendszeresen” ....."az is segít, hogy az edzéseken és a
sport-pályákon találkozók sok velem korú 
sportolóval, és a versenyeken vetélkedünk egymással. 
Különösen jó érzés, ha jobb eredményeket érünk el a 
Knox-i atlétáknál!

Ádám háromszor egy héten megy edzésre, - az ő 
legjobb eredménye 100 méteren 12.8 másodperc, ami 
nagyon jó eredmény korához képest.

K oszó Á dám  a m egérdem elt érem ével

Az "arany-lábú" gyorsfutó
A közismert Koszó Károly unokája!

(A Manningham Leader újágból- Április 2003)
A Spot Csillag, Koszó Ádám, akit nehezen lehet 

utolérni. By Monique Bouma.

Arany vagy semmi, a 12 éves gyorsfütónak, 
Koszó Ádámnaka aki 20 aranyérmet nyert a Little- 
Athletics versenyeken az elmúlt évek során.

A vágyi közé tartozik, a 10 másodperc alatti 
eredmény, és még az is, hogy "szeretnék az Olimpián 
szerepelni"!

A mintaképe Matt Shirvington, és szereti nézni 
Cathy Freeman-t amikor Doncaster-ben tranírozik. 
G ratulálunk, a Nagyszülőknek, Szülőknek, - és 
további szép sikereket kívánunk Ádámnak, az 
egész m agyar Melbourne-i közösség nevében.

Szerk.
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG__________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2003-év, áprilisi összejövetele a hónap első 
szombatján (Május 3-án) lesz megtartva szokásos 
helyen! M inden bajtárs m egjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szm olnik Lajos telefonszám án.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK» HÍREI
2003. M ájus 14-én, és 28-án találkoznak a 

megszokott helyen az East Burwood-i Public 
Hall-ban, ahol mint mindig, magyaros 
szeretettel várunk minden tagunkat, jó  
ebéddel és szerető szívvel várjuk a 
vendégeinket is.

Az elmúlt hónap a Húsvét várakozásának 
jegyében telt el. A megemlékezések alkalmából több 
szó esett az unokákról, a gyerekekről és a távoli
rokonokról.....  a családhoz való vágyakozást észre
lehetett venni a 16-i összejövetelünkön, mert sokan 
vidékre, vagy aki tehette "külföldre” távozott ki-ki 
felkeresve hozzátartozóit. De ez így van rendjén!

Azoknak a Klub-tagoknak, akiknek nem tudtunk 
személyesen kívánni Kellemes Húsvéti Ünnepeket, 
most itt utólag kívánunk minden jót a Klub 
vezetősége nevében.

Közeleg a nap, májusban, amikor 
megemlékezünk az Édesanyákról: - nagy nap ez, 
majdnem a karácsonnyal vetekszik. Anyánk volt az, 
aki először tanított önzetlenül szeretni és becsülni 
embertársainkat.

Gondoljunk rájuk, nekik köszönhetjük életünk 
első lépéseihez fűződő öntudatunkat, emberségre 
nevelésünket azért, hogy megállhassuk helyünket az 
életben. Ez így van a nagyvilágban, mindenhol, 
kivétel nélkül. Jobb lenne a világ, ha az anyai 
szeretetre alapozná a jövő nemzedékek nevelését. 
Manapság, ebben a "felfordult" világban a mamák 
aggodalma veszi körül gyermekeik, szeretteik életét. 
Milyen szegény az a család és gyerek, ahol hiányzik a 
mama.

Mi, akik már megéltük életünk nagyobbik részét, 
visszavágyunk azokra az időkre, amikor még az 
Édesanyánk velünk volt, gondolt reánk. Anyák 
napján, újra egy kicsit gyerekek leszünk. Őrizzük a 
szülői szeretetét emlékeinkben, és ezt a napot a Klub 
május 14-én, a Ringwood-i Smorgy-ban ünnepli meg. 
Ebédre vagyunk hivatalosak - a Smorgy-ba, hiszen ez 
a hely már évek óta az "Szülői megemlékezések" 
színhelye.

A Klub vezetősége felhívja a tagság figyelmét, 
hogy aki részt akar venni az ebéden, és nem jelent 
meg a szokásos összejöveteleken, értesítsék a 
vezetőséget, ha a Smorgy-ba akarnak jönni.

Azoknak a mamáknak, nagymamáknak, akik 
viszont nem tudnak megjelenni az ebéden, a 
vezetőség kíván, szívből boldog Anyák napját, és 
legyen meg nekik a lehetőség, hogy ezt a napot az 
őket megtisztelő környezetben boldogan tudják 
megünnepelni.

A z összejövetelekre mindenkit szeretettel 
vár a Vezetőség nevében,

Nagy József

a z  a u s z t r á l ia i
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F IT  Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Műbélét a Bocskai 
teremben.(Sakk, kártya, stb.) 
VASÁRNAPI ISKOLA 

M inden Vasárnap d.e. 11 órától. 
BIBLIA ÓRÁK:

M inden csütörtökön este 6 órától 
a Bocskai kis termében -  utána baráti 

beszélgetések, kávé és tea mellett. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK:

Minden hónap második vasárnapján.
Délután 1 órától.

ZENÉS CSALÁDI ESTEK;
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
M indenkit szeretettel vár a gyülekezet.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
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.
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A CASEY IDŐS M AGYAROK 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.

Az összejövetelekre m indenkit szeretettel 
v á r a Vezetőség.

BRIM BANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
M AGYAROK KLU BJA .
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) m indenkit szerezettél vár és hív a 
Vezetőség és a tagság!

A PRAHRANI IDŐS M AGYAROK KLUBJA 
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
Figyelem! A Klub új címe: 40 G ratan Street 
Prahran, 3181. A Prahrani Community Center-ben. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

M AGYAR RÁDIÓ M ŰSOROK!
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 múlt héten kaptam 
telefonhívást, amiben azt a kérdést 
tették fel nekem, hogy a Kisújság 
miért csak egyszer jelenik meg egy 
hónapban? Ezt a kérdést már többen felvetették, ezért 
egy pár sorban elmondom, hogy a helyi magyar 
események, - amelyek többnyire a Melboume-i 
Magyar Központ körül történnek - nem olyan 
gyakoriak, hogy azt gyakrabban kellene hirdetni, vagy 
méltatni, mint azt megteszem a szokásos havi 
beszámolókban. A politikai és helyi események 
(ausztrál vonalon) megjelennek a szokásos helyi 
lapokban, TV-ben és most már az Interneten is. Ezért 
nem találom szükségesnek, hogy a Kisújság többször 
jelenjen meg, mint minden hónap elején. Ha 
valakinek van véleménye ezzel kapcsolatban, szívesen 
veszem a kedves olvasóink meglátásait.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYl 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 EG RENDELŐ LAP 

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

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

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

.................................Postcode:...............
Money Ordert vagy csekket kénjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

