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M ÁRCIUSI GONDOLA TOK

Március hónapja a magyar történelem 
szabadságra való vágyakozásást és erőfeszítéseit 
idézi fel bennünk.

A legnagyobb megmozdulás, ami 150 éven 
keresztül minden magyar emlékezetében él, az volt 
amikor 1848-ban a márciusi ifjak elindították a 
magyarság függetlenségéért, szabadságáért való 
küzdelmeit Az akkori módon ismert kegyetlen hősi 
harcokkal , hatalmas emberi áldozatokkal 
végződött és az ország mérhetetlen gazdasági 
károsodását is okozta.

A mai világ az emberi szabadság (human 
rights) és faji egyenlőség alapvető nemzetközi joga 
és annak megteremtésén dolgozva halad előre 
nehéz útján és egyre erősebb a mozgalom, a 
szabadon élő és gondolkodó emberiség körében

Tíz éve, hogy 1988-ban volt az erdélyi 
magyarság emberi szabadság jogokért folytatott 
küzdelem " márciusa". Nem csak Magyarországon, 
hanem az egész világon - az öntudatosság és az 
emberi jogokért kiálló néptömegek a felebaráti 
szeretet és megértés jegyében szólaltak meg. A 
Hösök-téri megmozdulás jelezte egy új korszak 
"március-i" mozgalmait.

E szellemben kell elindulni és bele kell 
kapcsolódnia az új mozgalomba minden 
magyarnak, mert ez fogja biztosítani a szabad 
emberi életet Magyarországon és végül Európa 
minden területén.

Az országok, népek együttműködése, 
megértése és gazdasági előmenetelének alapvető 
követelménye az, hogy az emberek szabadon élve, 
szabadon gondolkozva nyújtsanak kezet 
egymásnak

Az ezeréves történelem során Európa 
miden népe, minden tája szenvedett az egyéni 
hódítások, terjeszkedő hatalmak könyörtelen 
közdelmei miatt.

A mi magyar, ezeréves történelmünk, hősi 
megmozdulásaink arra tanítottak meg bennünket, 
hogy az emberi jogokért, szabadságért feladatunk 
és kötelességünk a helytállás.

Most, amikor világszerte felhangzik a 
Nemzeti Dal március 15-én, ahogy Petőfi Sándor 
versével, irányt adott akkor - most a mai világban - 
át kell érezni és magunkévá tenni az új gondolatok 
, új irányát az emberi jogok és szabaságért való 
küzdelmeinkben. "Talpra magyar..."

Szeverényi László.
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MÁRCIUS 15.

Petőfi Sándor naplójából....

Korán reggel az ifjak kávéházába siettem Az 
úton Vasvári Pállal találkoztam. Mondtam neki. hogy 
menjen Jókaihoz, s ott várjanak meg együtt engem. A 
kávéházban még csak néhány fiatalember volt. 
Meghagytam. hogy az érkezőket tartsák itt. amíg 
Jókaival vissza nem jövök.

Jókai kiáltványt szerkesztett. Amint elkészült, 
lelkesedéssel mentünk vissza a kávéházba, amely már 
tele volt iíjakkal. Jókai a kiáltványt olvasta föl, én 
Nemzeti dalomat szavaltam cl; mind a kettőt riadó 
tetszéssel fogadták.

Azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egy etemi 
ifjúságot. Szakadt az cső. amint az utcára léptünk, s az 
egész késő estig tartott. De a lelkesedést a víz nem 
olthatja el.

Az egyetemen Jókau felolvasta a kiáltvány! s a 
tizenkét pontot, s énvelcm elszav altatták a Nemzeti dalt. 
Mindkettőt határtalan lelkesedései fogadták, s a 
megismétlődő "esküszünk" - öt mindannyiszor 
visszaharsogta az egész sereg, amely a téren állt.

- Most menjünk a cenzorhoz, és vele írassuk alá 
a kiáltványt és a Nemzeti dalt - kiáltotta valaki.

- Cenzorhoz nem megyünk - feleltem - , nem 
ismerünk többé semmi cenzort; cl egyenesen a 
nyomdába!

Mindjárt beleegyeztek és követtek.
Länderer nyomdája volt legközelebb, oda mentünk. 
Jókait, Vasvárit. Vidácsot és engem kineveztek 
küldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi meglettük 
azt a nép nevében, s a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt 
rögtön nyomni kezdték. Dél felé elkészültek a 
nyomtatványok, s ezrenként osztottuk szét a nép között, 
amely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három 
órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság 
eloszlott.
Bár egyre szakadt az cső. mégis mintegy tízezer ember 
gyűlt össze a múzeum elé. - Budára! Budára! Nyittasuk 
meg Táncsics börtönét! - Ezek voltak a nép leginkább 
és legtöbbször hallható kiáltásai. Legalább húszezer 
ember kísérteiében fölmentünk Budára a 
helytartótanácshoz, és előadtuk a nép kívánatail. A 
nagyméltóságú helytartótanács sápadt volt és reszketni 
méltózattott. és öt percnyi tanácskozás után mindenbe 
beleegyezett. Táncsics börtön ajtaja megnyílt. A rab írót 
diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre.

Ez volt március 15-c. Eredményei olyanok, 
melyek c napot örökre nevezetessé teszik a magyar 
történelemben.
(1848) Szülőföldünk.

Egykorú röplap a 12 pont szövegével...

N i l  l i b á n  a

magyar nemzet.
L egyen  béke, szabadság és egyetértés.
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E«)enlö\^, szabadság, íesívórisóg!

Népgyiilés a Nemzeti Múzeum előtt.
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Egész biztos úgy, mint 150 éven át, 
márciusban mindenhol a világon, ahol magyar 
ember él, felhangzik a Nemzeti dal, ami mindenkit 
emlékeztet majd arra a jelentős napra amikor Petőfi 
Sándor versével irányt adott a magyarság 
szabadság szerető és sok évtizedeken át szabadság 
kereső útjához.

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! - 
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak.
Unokáink leborulnak, 
s áldó imádság mellett 

Mondják majd el neveinket.
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

(1848) Petőfi Sándor

Rabok voltunk mostanáig. 
Kárhozottak; ősapáink 
Kik szabadon éltek- haltak. 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember.
Ki most, ha kell, halni nem mer, 
Kinek drágább rongy élete.
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Petőfi Sándor hiteles arcképe

Fényesebb a láncnál a kard. 
Jobban ékesíti a kart, 
s mi mégis láncot hordunk!
Ide veled régi kardunk!
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

A magyar nép megint szép lesz. 
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok. 
Lemossuk a gyalázatot!

MÁRCIUS 15.-i emlékeim....

Irta: Dávid József.
Édes Hazám Magyarország, az idén ünnepli a 

48-as szabadságharc 150. évfordulóját.
Országszerte nagy a készülődés. De gondolom, 

hogy az Ausztráliában élő magyar testvéreink szive is 
hevesebben dobog - a szokottnál - az idei szent 
ünnepünkön. Bizonyára akad e lap olvasói közt - 
hozzám hasonló - öreg ember is, akinek gyerekkori 
emlékei felvillannak c napon. Különösen ha az ünnep 
színhelye kötődik is a szabadságharc valamilyen 
eseményéhez.
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Az én szűkebb, felnevelő hazám Tokaj - 
Hegyalja, bővelkedik a történelmi eseményekben. 
Szülőfalumban egy ötméteres obelix hirdeti s a hegy 
tetején egy kápolna, hogy az Erdélyből igyekvő sereg, itt 
találkozott Klapka György honvéd tábornok katonáival. 
( A történelemből ismert, hogy e tájról indult el a 
dicsőséges tavaszi hadjárat.)

De ezen túl - az én gyermekkoromban - otthon, 
a falon függő szent képek mellett ott volt: Kossuth 
apánk és a nagyságos Fejedelem II. Rákóczi Férenc 
arcképe is. ( Nem véletlen, hogy az első 81-ben a Móra 
kiadásában megjelenő - sikeres ifjúsági regényem 
története is ezen a tájon játszódik)

No de az ünnep. Amire - különösen mi iskolás 
gyerekek - nagyobb izgalommal készülődtünk, mint az 
egyházi sátorosokra.

A mise és istentisztelet után, két falu népe 
sereglett az emlékműhöz, ahol két dalárda hangadásával 
zengtek a Kossuth nóták. Az ünnepség Petőfi Sándor: 
"Talpra magyar" című versével kezdődött, amit - több 
esetben is - én szavaltam az emlékmű talpazatáról. 
Ezután a két dalárda énekelt, majd rendszerint - a 
szónoklatáról híres - református nagytiszteletű úr 
mondott ünnepi beszédet, de olyan hatásosan, hogy 
nemcsak a nők, de az idősebb férfiak szemei is könnybe 
lábadtak.

Az ünnepség mindég olyan fennkölt volt, hogy 
a nép napokig erről beszélt. Nekünk, gyerekeknek 
viszont az volt a "koronája" ha hazafelé menet ( mert 
akkoriban szép, meleg tavaszi idők jártak) lehúzhattuk 
a cipőt s a zsenge pázsiton szaladgáltunk. ( Azóta sem 
emlékszem ilyen szép tavaszokra, pedig a 77. évemet 
taposom.)

Hanem ami most készül szülő falumban - ahogy 
értesítettek - az országos hírű lesz. ( Talán majd a T V. 
is fogja közvetíteni.)

A már említett kápolna körül - szabadtéri - 
ökomenikus istentiszteletre három falu népe 
(Bodrogkeresztúr, Tárcái és Bodrogkisfalud) seregük 
majd. Egésznapos rendezvények a hegyen a három falu 
művelődési házában, majd este - számításom szerint 5 - 
6 ezer ember - fáklyás menetben vonul a 48-as 
emlékműhöz. Már előre is hangosabban ver a szívem, 
mert talán mondani sem kell, hogy - az újság és az 
irodalmi munkásságomra büszke falum - az ünnepség 
egyik olyan meghívottja is leszek, aki az Országos 
Kossuth Klub tagja.

Csak adná a Magyarok Istene, hogy szép meleg 
idő legyen s ha az ünnep után nem is, de másnap a 
Bodrog partján mezítláb sétálhatnék egyet, a bársonyos, 
simogató, zsenge zöld gyepen ...

2lnit<t ШН ШиЫо &  
( H a l l e j

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

állandó fo lyta tólagos 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 Australian Institute fór The Conservation o f 

Cultural Material Inc.-tagja.
BIRRAGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
____________Telefon: (02) 365-3532____________

M AeVARORSZÁSI
TUDÓSÍTÁSOK...

NOSZTALGIAEST A M AGYAR  
HO NVÉDSÉG M ŰVELŐDÉSI HÁZÁBAN.

Az est vendége Harangozó Teri, népszerű 
táncdalénekes. Kárpáti Imre művészeti titkár két éve 
szerves sikeres nosztalgiás, táncos zenés esteket szervez. 
(Nosztalgia görög szó, jelentése vágyakozás a távoli 
elmúlt dolgok iránt.) Legutóbb Harangozó Teri volt a 
vendég.

Tériké háromgyermekes családból származik, 
szülőszerető. Az 1968-as táncdalfesztiválon tűnt fel 
először Kovács Katival egy időben. Anyukájától szép 
hangját, édesapjától a zenei hallást örökölte. Együtt 
működött sok zeneszerzővel, szövegíróval, 
műsorszervezővel, és az Országos Rendező Irodával. 
Sok díj tulajdonosa. Nyert Arany Glóbusz díjat, Arany 
Mikrofon díjat. A "Mindenkinek van egy álma..." című 
sláger után, mivel lemezen egy év alatt 365 ezer 
példányban fogyott el, Cannes-ban, a MIDEM 
fesztiválon márvány trófea-díjjal lett kitüntetve. Tériké 
jelenleg különféle fellépésein kívül a Ruttkai Éva 
Színházban a Kaktusz virága című zenés vígjátékban is
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kapott szerepet. Itt egy bártulajdonosnőt alakit, és 
gy akran dalra fakad.

A zsúfolásig megtelt Honvédház elsőemeleti 
előadótermében Tériké érzelmi fűtöttséggel, teljes 
odaadással énekelte jólismcrt dalait. Nem egyszer együtt 
a jó hangulatú közönséggel, vagy egy-egy kiválasztottal, 
a többség nagy derűjére.

Mindenkinek van egy álma.........Harangozó Teri

Tehát a kedves, nosztalgikus dalok, amiken 
clandalogtunk: Minden ember boldog akar lenni (Dobos 
Attila - Halmágyi Sándor), First Lady (Mészáros Agnes 
-Vass Valéria). Nyár. Velencei fények (Németh Zoltán 
- Vass Valéria), Szeretném bejárni a Földet (Majláth 
Júlia - ifj.Kalmár Tibor), Minden nap (dobos Attila - 
Dobos Emőke) stb....

Haragozó Teri virágénekeket is előadott, 
például Adjon Isten Jó Éjszakát. Elhervad a rózsa. stb.. 
És, Diana hercegnő szomorú tragikus halálának 
megemlékezésére Tériké Diannától dallal búcsúzott, 
elénekelte az Ave Máriát.

Az előadás után az öltözőben beszélgettünk egy 
virágérdö közepén, amellyel a művésznőt ünnepelte a 
közönség.

- Sok dalt énekel a szerelemről, a barátságról. 
Mire gondol, ha ezt a szót hallja, "szerelem"?

- Nem lehet élni szerelem nélkül! s nem is 
érdemes!

- Mit jelent Önnek a barátság ?

- Igaz barátot, aki egy életen át elkísér, nagyon 
nehéz találni.

- Mikor volt - Ön szerint - igazán sikere?
- a 60 és a 70-es években, később a pop és a 

rock zene háttérbe szorított. De azóta megjelent 
nagylemezem illetve az új nosztalgiahullám 
visszahozott ismét a szerelő közönség körébe.

- Mit üzen az Ausztráliai Kisújság olvasóinak?
- "Mindenkinek van egy álma... nekem az, hogy 

találkozhassam önökkel Ausztráliában!"

Köszönjük a beszélgetést!
Dr. Szalontai Éva.

JÓSZOLGÁLATI APOR-BÁL  
BUDAPESTEN.

Vitéz altorjai primőr báró, Apor Ferenc és 
hitvese Anna-Diana 1998 Januárban a Gellért Szállóba 
"jószolgálati" gála estre hívták össze vendégeiket, ahol 
több történelmi család is megjelent.

Természetesen, az Apor jótékonysági gálaest 
legfőbb "szereplője" volt a történelmi nagy múltú Apor 
család. A magyar krónikák már а X. században 
említettek egy Opoor nevű vezért. Az Apor magyar 
székelynév. Az Apor bárói család Erdély egyik jeles 
történelmi szerepű családja. A család első ismert őse 
Balázs volt., aki 1311-ben végrendelkezett és utána a 
Ny ulak szigetén temették cl

Az Apor család ősi fészke Bálványosvár volt. a 
XVI. századtól Torja. Az Apor család sok neves 
személyiséget adott az országnak.

- Kérem mondják el. a mai magyar 
társadalomban milyen szerepet foglalnak el történelmi 
múltú családjukkal'’

- Ma életünk, munkánk központjában a 
jótékony célú Apor Alapítmány áll.

- Mekkora kör ez ma Magyarországon, amely 
nyilvántartja és elismeri a főnemesi címeket, rangokat?

- Az értelmiség. A fiatalok nem sokat tudnak 
rólunk a történelmi múltú nagy magyar családokról, és 
azt gondolom, ezt valamilyen formában pótolni kellene.

Nőpárti a magvar családjog? Szülőnek számít-e 
az ÉDESAPA?

Sok a negativ magyar bírósági állásfoglalás.
Mintha a szülő csak az anya lenne....  Akkor is, ha
dologtalan. pazarló, akkor is. ha kicsapongó, ha rossz
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példát mutató, ha felelőtlenségével veszélybe sodorja a 
családját. Akkor is, ha az apa mindent tud és tesz, amit 
kell a felelős szülőnek. Mintha Magyarországon nőpárti 
lenne a családjog. (Csak Magyarországon?...)
Legalábbis így vélekedik sok apa az Elvált Apák 
érdekvédelmi Egyesületében, akik minden hétfon 
délután üléseznek Budapesten, a Haller utca 27. szám 
alatt és szívesen várnak minden sorstársat. AZ 
érdekvédelmi Egyesület elnöke dr. Hegedűs István 
ügyvéd pedig minden kedden ingyenes jogtanácsadást 
nyújt ugyanitt.

Az egyesület állásfoglalása szerint a gyermek 
fejlődését, nevelését és anyagi terheit az anyának is 
vállalnia kell, nem lehet csak az apára kényszeríteni, 
családvédelmi indokokra hivatkozva, a nagy anyagi 
terheket, nem lehet földönfutóvá tenni őket, kirekesztve 
nem egyszer abból a lakásból, amit például éppen az ő 
verejtékük, szorgalmuk szerzett meg, sokszor egyedül. 
Hiszen ismerős - filmtéma is - a gyesen lévő lakótelepi, 
unatkozó, dologtalan eltartott anyukák szórakozó, üres 
élete, míg férjük robotol a családért....

Az apa szülői jogának bármely korlátozása, az 
anya apa elleni nevelése ugyanolyan káros a gyermek 
fejlődésére, mint a hibás elhelyezés. Álljon helyt az 
eddiginél jelentősebb mértékben az anya is a 
gyermeknevelés költségeiben. A gyereket mind a két 
szülőnek kell tartania.

A tartásdíj szabályozásánál biztosítani kellene 
az elvált apák fizetési kötelezettségének a csökkenési 
lehetőségét is (például munkanélküliség, csőd stb..), és 
szabályoznák újra a levonások alapját. Hiszen egy jól 
kereső szakmunkás, kutató vagy vállalkozó sokszor a 
gyermek szükségletét irreális mértékben maghaladó 
összegben köteles fizetni, és ha csődbe jut - semmit sem 
kap vissza belőle. Illetve, a gyerektartási díjjal nem 
egyszer a dologtalan, az apát fejőgépnek használó 
parazita anyát is eltartja. Az elvált apák egyesülete el 
akaija érni, hogy az anya legyen köteles elszámolni a 
kapott tartásdíjjal, családi pótlékkal az apa felé, úgy, 
mint a gyám. Hiszen ma már tíz deka savanyúcukorról 
is számlát kell adni Magyarországon is. Egy fejlődő 
emberélet is megérdemel talán akkor egy rendes hiteles 
elszámolást?

Hallgatva az elvált apákat, sok érett, értékes 
embert, panaszos szülőt - elmondott sérelmeik, 
tragédiáik alapján - magam is úgy gondolom, több 
oldalról kellene európai módon foglalkozni - hiszen 
Európa felé haladunk! a gyermek valódi érdekével, a 
családjogi törvénykezés tapasztalataival, az elvált apák 
oldaláról is.

Dr. Szalontai Éva.

AZ ECUADOR-i "MAGYAR" 
FOLYÓNEVEK.
rta: Bodó J. Ferenc.

Amikor az Alaska - Mexico - Patagónia 
Overland során Ecuador-ba is eljutottunk, meglepve 
tapasztaltuk, hogy a helyi térképen sok magyar 
hangzású folyónevet találtunk. Ezek persze quechua 
nevek voltak. Erre egy quito-i honfitársunk hívta fel a 
figyelmünket poharazás közben. Ausztráliában is 
általában az aboriginal őslakók által elnevezett folyók, 
tavak és földrajzi helyek elnevezéseit használjuk.

Az ismerős hangzású ecuador-i folyónevek 
magyar eredetében azonban egy kissé kételkedtünk. A 
hasonlatosságot mindenesetre nem lehet tagadni. A titok 
nyitjára csak évek múltán jöttem rá., amikor elolvastam 
Charles Berlitz "Mysteries from Forgottén Worlds" 
című érdekes könyvét. Ez adott elfogadható 
magyarázatot a hasonlatosság keletkezésére.

A könyv 183-ik oldalán ugyanis össze 
hasonlítás képen hét (7) szó szerepelt, úgy maori mint 
quechau nyelven. De az igazán meglepő dolog 
számomra csak ezután következett. A szerző ugyanis a 
quechua nyelv ősiségét egy szumér szóval is kívánta 
igazolni, példának hozva fel az angol basket szó szumér 
és quechua változatát. Ez a szó az említett dél-amerikai 
indiánok nyelvén "kusurú"-nak hangzik, míg szumérban 
"kasher"-t jelent. Ehhez csak azt tenném hozzá, hogy ez 
a szó magyarul kosár és elgondolkoztatja az embert, 
hogy milyen néprajzi összefüggések következtében 
terjedhetett el a szó a földrajzi tájak és korszakok alatt 
való fogalma és használata.

A legfeltűnőbb folyó nevek Ecuadorban amikre 
felfigyel a magyar fül: Napo, Bobonaza, Pastaza nevek 
a magyar nyelv ősrégi szavainak részei idézik fel 
bennünk.

Ki tudja, hogy milyen körülmények között 
évezredek folyamán kerültek a régi civilizáció emberei 
egyik földrészről a másikra, és hogyan terjesztették el az 
elnevezéseket használati tárgyakról, földrajzi és 
természeti helyekről?

Mindenesetre, régészetet kutató tudósaink és 
történészeink komoly, erőfeszítő munkát folytatnak 
múltunk feltárása és az emberiség történelmének 
hitelesítése érdekében. Minden év számtalan új és 
érdekes megállapítással, okok feltárásával lepi meg az 
érdeklődőket.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! 
OLVASSA ÉS TERJESSZE! 

HIRDESSEN LAPUNKBAN!
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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 i az ASZTROLÓGIA ?
M i a HOROSZKÓP?

Az már teljességgel biztosan kimondható, hogy 
az ASZTROLÓGIA nem tudomány. Azt is 
tudjuk, hogy a nap egy égitest, egy csillag. 
Nélküle nehéz lenne életünket, élő-világot 
elképzelni.

A csillagvilágnak mégis vannak jelentős 
ismeretlen területei, amelyek alkalmasak arra, 
hogy fontosságot tulajdoníthatunk neki. Itt van 
például a hiszékenység kérdése. Ha hiszik, ha 
nem milliók hangulatát befolyásolják a 
világszerte megjelenő prognózisok. A 
vidámabbja jól szórakozik rajta, el sem olvassa, 
vagy nem veszi komolyan. Á UFO mozgalom
ról már számtalan leírás keletkezett és se szeri, 
se száma a csillagjóslás misztikumának. Talán a 
legtöbb támogatója annak a hitvilágnak van, 
akik a csillagmozgást teszik felelőssé az emberi 
természet alapvető tulajdonságaiért, esetleges 
szerencséért, a rossz megjóslásán keresztül 
betegségekért stb..

Azt tudjuk, hogy az 
ASZTROLÓGIÁNAK évszázados hagyománya 
van és a leírások szerint tartalmazza a 
KONSTELLA'ciÓKAT. De, ezek a 
csillagelmozdulások alkalmasak e arra, hogy 
belőlük komoly következtetést vonjunk le, 
például a párválasztást?....

A föld négy (4) perc alatt egy (1) 
ívfokot fordul el, vagyis huszonnégy (24) óra 
alatt (1440 perc) egy teljes kört ír le. Ez azt 
jelenti, hogy 360 fokot fordul el a tengelye 
körül. Nos, így aztán, ha valaki egyazon időben 
születik a világon, vagy ikrek születnek, már

akkor is más a csillagállás. Jól tudjuk fizikából, 
hogy a fizikai hatások nem teijedhetnek a 
fénynél nagyobb sebességgel.

Mi az hát ami hat az élet kialakulására, 
az élet örök változásaira? Minden normális 
ember 23 pár kromoszómával rendelkezik, nem 
véletlen szerűen és nem is a csillagok állása 
szerint alakul ki a nemek mineműsége.

A régi kínai állatképeket az égboltról 
igyekeztek ábrázolni, először a babiloni, majd 
az óegyiptomi csillagképeit ábrázolva, tizenkét 
évenként ismételve:

kutya sárkány
kakas nyúl
majom tigris
birka bika
ló patkány
kígyó sertés

Sokan rejtélyesnek tartják, mert a mai 
napig megmaradt a hét számjegy ősi 
asztrológiai eredete. Érdekes, hogy németül 
Sontag, Vasárnap; a nap napja. Hétfő németül 
Montag; a hold napja. Kedd franciául Mardi; a 
Mars napja. Szerda franciául Mercredi; a 
Merkur napja. Csütörtök franciául Jeudi; a 
Jupiter napja. Péntek franciául Vendredi; a 
Vénus napja. Szombat angolul Saturday; a 
Satumus napja.

Sokak által ma is vitatott kérdés, hogy 
milyen mértékben van jelen a misztikum, lehet- 
e, szabad-e hitelt érdemlően a csillagokból 
jósolni. A tudományos előrelátás ne késztessen 
bennünket mosolygásra, mert végtelen az 
ISMERETLEN és csak egy csepp az egész 
ISMERT világ.

Zalápi.

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

A dU bizalommal forduljanak hozzáf 
szakszerű megoldásokért.
47 Gien Eira Road 

RIPPONLEA,VIC. 3183 
/Cc* tQ Telefon: (03) 9528-2398

______ ______Fax: (03) 9528-2431
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Az öreg halász kifog egy aranyhalat, és az 
mint aranyhalhoz szokás megszólal, és kéri a halászt, 
hogy engedje cl.

- Ha elengedsz teljesítem egy, de csakis egy 
kívánságodat - A halász már hallott ezekről a dajka 
mesékről és olyanról kezd gondolkodni amit úgy is tud. 
hogy a hal nem tud megtenni neki.

- Szeretném , ha Európa helyet cserélne 
Afrikával és hogy Oroszországból csináljunk egy 
tengert.

- Az aranyhal kis gondolkozás után. bevallja, 
hogy ezek olyan kérések, amelyeket még ö sem tud. 
vagy talán nagy nehézségek árán tud csak megtenni
Az öreg halász megvakarta a fejét és már kész volt a 
következő kéréssel, gondolván, hogy ezt biztosan 
könnyebb lesz a halnak teljesíteni..

- Van egy öreg, nagyon csúnya feleségem, 
kezdte a halász, szeretném ha megfiatalodna, és a 
kedvességét is vissza kapná, ahogy volt régen...
Az aranyhal beleegyezik, hogy tesz amit tud. és megkéri 
a halászt hogy hozza le a feleségét a tópartra . . A halász 
sietve hozza a feleségét, aki útközben mondja a 
magáét...
Amikor oda érnek a tópartra, az aranyhal félre hivja a 
halászt: - Te öreg! .. hogy is volt azokkal a kontinens 
cserékkel?....

Az öreg székely elmegy Budapestre, és eltéved 
a nagy forgalomban. Nem tudja, hogy hol van még a 
térképről sem amit hozott magával... Nem esik kétségbe 
meglát egy rendőrt, oda megy és megszólítja:

- Ugyan kérem, mondja meg nekem, hogy most 
Budán vagyok-e vagy Pesten?

- Hogy lehet ilyen hülyét megkérdezni'.’ - volt a 
mérges válasz..

- Hiszen csak maga volt itt a közelben. - 
jegyezte meg a székely.

Mit mond a falábú ember ha bemegy egy 
asztalosmühelvbe és megcsapja a fa illata?

( De lábszag van itt!)

Tény az, hogy új seprő jól seper. De a régi tudja hol a 
szemét.

Kiváló, gyakorlott ez az autóvezető. Nyugodtan 
lehet benne egy kis itóka. akkor is csodálatos 
biztonsággal veszi a kanvarokat, még akkor is ha az út 
teljesen egyenes!....

- Hogy sikerült a válópered?...kérdezi az egyik...
- Köszönöm jól, - volt a válsz. A gyerekek az 

asszonynál nevelkednek, a házat pedig én tartottam meg.
- és a nagy vagyónoddal mi történt?.
- Azt az ügyvéd kapta. ..

Híres citcrás lesz Karakó Gcrö Szcntmihályfalváról. de 
olyan, hogy még az újságok is foglalkoznak vele. Azt 
kérdi tőle a kolozsvári riporter:

- Hány éve citcrázik kend?
- Tizenegy éve . szerkesztő úr ... volt a válsz.
- és azelőtt?
- Azelőtt nem citcráztam.

"GÓBÉSÁGOK" nyomán.

A fej fák humora...

Ki c sírba nyugszik, kék ingbe gatyába 
Negyven esztendőt vöt a falu gulyása.
Ismerte a község apraja és nagyja.
Azért nincs is neve ide kifaragva.
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1998 ÁPRILIS

Minden nemű fém mű tisztítást és 
festést vállalunk...

Speciális homok-fújó tisztítás ipari és 
házi vonalon.... 

Rozsdamentesítés!
Szaktanácsért és árajánlatért forduljon

Gargya Ferenchez Tel: 9455 1366
T.J. Blast Cleaning;

37 Crissane Road, HEIDELBERG W EST, 3081.

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

MAGYAR h e n t e s

DANDENONG-BAN! 
M E T R O P O L IT A N  B U T C H E R S  & 
SM A LLG O O D S M A K E R S  РТУ /LTD

Szeretettel várja minden kedves vásárlóját!
h á z i k é s z ít é s ű  s o n k á k , h u r k á k  és

KOLBÁSZOK KAPHATÓK.....
Megrendeléseket kicsiben és nagyban vállalunk. 

Cím: 177 Lonsdale St. Dandenong. Vic.3175 
Tel/Fax. 9793 1155 Mobile: 0412 566 707

j o e  s z il a d V
45 éves gyakorlattal rendelkező Autó mechanikus 

Diesel és benzin motor specialista.
We speciálisé in a wide rangé of Services írom basic саг саге lo 
speciálist rebuilding and special maintenance fór all vehicles. 

Pre-owned motors Roadworthy testing
Service and tuning Importod cár speciálist
Brakes and clutch Vintage and rare vehicles
Motor rebuilt Prompt and efficient
Gear boxes and dilTerencials All repairs guaranteed

Telefon /  Fax : 9329-9347 
93 Therry Street, M elbourne, 3000_____
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KONYHA Meggylevest is főzött a Nagymamánk, (ami 
éppen úgy készült mint az alma leírás szerint) csak a 
meggy szezonja nagyon rövid volt otthon, és nem mindig 
sikerült meggy szedésre oda érni. Később mi csináltunk 
megy levest befőttből, de annak az íze nem volt olyan 
mint amit friss gyümölcsből készített a Nagv-mamánk.

Nagymama tanácsai:
•  Minden édes tésztába kell egy csipetnyi só, mert 

különben ízetlen marad a tészta.
•  Ha kelt tésztát sütünk, ne legyen a sütő nagyon forró, 

mert igy a tészta külseje megég, míg a belseje nyers 
marad. Kelt tésztát csak mérsékelten meleg sütőben 
lehet jól sütni!

•  Omlós tészta esetén \iszont legyen jó forró a sülő.
Az ajtót a sütés közben ne nvitogassuk, mert a tészta 
összeesik.
Zsírban sült tésztánál a zsír legyen bő és forró. A 
tésztába kevés cukrot tegyünk, mert a túl édes tészta 
magába szívja a zsírt.

Nagymama felejthetetlen ételei...
A nyaralás mindig nagy élmény volt a 

nagymamánál. Unokáit összegvlíjtötte és abban 
gyönyörködött hogy főztjeivel sikert aratva, nem kellett 
senkit unszolni az evésre. A tetszés mércéje mindig a 
percek alatt elfogyasztott ételek után elhangzott: 
"kaphatok még egy kicsit?..."vagy "maradt még egy 
kicsi, Nagymama?..." kérdések voltak.

HIDEG ALM ALEVES

Hozzávalók: 60 dkg. alma. 2 dl. tejföl, 2 dkg. liszt. 1 db 
tojás, 4 - 5  dkg. cukor, citromhéj, kis darab fahéj.

Almalevesnek savanykás rétesalmát használjunk 
megtisztítva, vékony szeltckrc vágjuk. 2 liter hideg 
vízzel, cukorral, egy darabka fahéjjal, egy darabka 
citromhéjjal, csipetnyi sóval főni tesszük. Ha puhára fő. 
azonnal behabarjuk tejföllel elkevert lisztes habarással. 
Újra felfőzzük. ízlés szerint még cukrot adunk hozzá és 
lehűtjük.

Fontos tudnivalók: A hideg leveshez a 
habaráshoz kevesebb lisztet és több tejfölt tegyünk, és a 
habarást jól eldolgozva (vagy szűrve) erős kavarás 
közben adagoljuk a főzött gyümölcshöz, hogy ne 
csomósodjon össze a habarás. - A gyümölcsöt mindig a 
cukorral együtt tegyük fel főni, mert különben a 
gyümölcs savanyú marad, nem veszi át a cukrot.

TEJFÖLÖS ZÖLDBABFŐZELÉK

Hozzávalók: 1 kg. zöldbab. 4 dkg. zsír. 4 dkg. liszt, 
tejföl, ecet. só, hagyma, fokhagvma. pirospaprika és 
zöldpetrezselyem.

A sózott, forrásban levő vízbe tesszük főni a 
zöldbabot, csak annyi vízbe, amennyi a főzelékhez 
szükséges. Előbb gyorsan felforraljuk, majd fedő alatt 
mérsékelt, egyenletes tűzön puhára főzzük. Főzés 
közben egy kevés zsírban pirított hagymával, zúzott 
fokhagymával és piros paprikával ízesítjük.

Mire megpuhul a zöldbab, készítsünk 
rózsaszínű rántást, vágott hagymát, zúzott fokhagymát, 
zöldpetrezselymet, piros paprikát, simára keverjük hideg 
vízzel. A megpuhult zöldbabot ezzel berántjuk, jól 
elkeverjük és jól felforraljuk. Forrás közben a tejfölt, 
ecetet, pici cukrot ízlés szerint hozzáadjuk, és tálalhatjuk 
akár milyen húsos étel mellé

A jó főzelék titka a zöldbab kiválasztásával 
kezdődik, és a fűszerezés valamint a tejföl megfelelő 
adagolásának arányától függ.

PRÓFÉTA LEPÉNY

Hozzávalók: 70 dkg. liszt. 20 dkg. zsír, 20-25 dkg. 
cukor, 3 tojássárgája, 2 dkg. élesztő, 1 kávéskanál 
szódabikarbóna, tej. kétféle jam (lekvár), diókrém.

A lisztet az olvasztott zsírban, cukorral és a 
tojássárgáival. a tejben áztatott élesztővel, 
szódabicarbónával elkeverjük, és három egyenlő részre 
osztjuk. Az első adagot tepsi nagyságra kell kinyújtani, 
tepsibe rakni és megkenni lekvárral (jam-el), rátenni a 
második adagból kinyújtott részt és megsütni. A 
harmadik lapot kinyújtás után egy másik féle jam-mel 
készült 3 tojás habjával 15 dkg. porcukorral felvert 
habként rákenünk és megsütünk. Az így keletkezet két 
tészta lap közé diókrémet (vagy akármilyen krémet) 
teszünk.

Mi gyerekek a levágott szélekre emlékszünk 
legjobban, mert a felvágott "közepét" a szívesen látott 
vendégek ették meg rendszerint.
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Társadalmunk
Dr, CSIHA KÁLMÁN PÜSPÖK  

M ELBOURNE-BEN.

Az Ausztráliai Magyar Református Egyház 
díszvacsorát rendezett a Főtisztcletü Dr. Csiba 
Kálmán püspök, a Magyar Református Egyházak 
Tanácsadó Zsinata elnökének tiszteletére 1998 február 
14-én a Bocskai teremben.

A terem megtelt a Melboumc-i emigrációt 
reprezentáló különböző csoportok lelkes képviselőivel. 
Vallás és nézet-különbbségeket félre téve. nagy 
érdeklődéssel hallgatta a közönség az "erdélyi híreket"!

Csiha Kálmán püspök ünnepi beszédében és az 
utána a véget émi nem akaró kérdésekre való válaszok 
során, gyönyörű élet-képet varázsolt a mai erdélyi 
életről, v'allási és magyar-nyelvű oktatás mozgalmairól a 
feszültségben figyelő közönség elé. Beszédében méltatta 
a külföldi támogatás eredményeit és erejét, beszámolt a 
lelkiismeretes, komoly munkáról amit az erdélyi 
magyarság vállalt a vallás és a magyar szellem 
megtartása érdekében.

Felhívta mindenki figyelmét arra, hogy a föld 
minden nagy államában megfogamzott a "magyar 
gyökér"- ami együtt is működik az otthoni szervezettel. - 
ami támogatja és segíti a nehézségben küszködő 
magyarországi Erdélyt.

Csiha Kálmán püspök a "Fény a rácsokon" 
című könyvét. - amit a börtönben töltött évei alatt irt. - 
dedikálta az erdélyi magy ar ügy támogatására.

A könyv megrendelhető, és kérem a kedves 
olvasóinkat rendeljék meg a könyvet, Erdélyt segíti, az 
ára S20.00; Décsi Csaba Tel: 9850 2653.

M ÁRTÍR NEMZET.
Irta: Szabó István.

Vérüket ontva 
Európa táján 
hányszor hulltak porba 
büszke, harcos fejek 
idegenben úgy, mint 
a szent Hon határán 
s lettek a vadaknak 
ízes martalékai.

Több. mint ezer éve 
álltak fenn a bástyán 
Kárpátoknak magas 
koszom hegy cin 
ha riadót fújtak 
az ellenség láttán 
a sok harcban-edzclt 
Magy arhon fiai.

Európát védték 
Nyugatnak kapuját 
ezért hullt sokáig 
a magyarság vére 
hol segítség nélkül 
magukra hagyták 
a sokat ígérő 
"hős" nyugat népek

Fogy mindig a  magyar 
kisebb lesz a száma 
a szomszéd nemzetek 
mind nagyobbra nőttek 
elfelejtették már 
ki volt az a bátor 
elhagy ott nép, akit 
helyettük megöltek.

Szeresd és becsüld választott hazádat Ausztráliát! 
De ne tagadd meg szülőhazádat: Magyarországot!

A MELBOURNE HUNGÁRIÁN 
TELEVISION ASSOCIATION 

HÍREI ....
A Mclboume-i Magy ar T V. minden hétfőn este 
6:30 és 7:00 óra között sugároz híreket a 31 cs 
Csatornán az hazából, valamint a Victóriában 
élő magyarság életéből az UHF/VHF 31-es 
állomáson. A műsorokat az önkéntes T V. és a 
Vidió munkatársai állítják össze a leadásra Az 
MHTVA a folyó év március 3-án ünnepli egy
éves születésnapját. ( már egy éve működik a 
magyar televízió Melboumc-ben) Nagy 
szükségünk van a magy arság erkölcsi és anyagi 
támogatására. Másoló, keverő és felvevő 
gépekre, lámpák és kazetták sokaságára. Sok 
ezer dollárra van szükség a T V. folytatására. 
Kérjük honfitársainkat csatlakozzanak az első 
Melboume-i Magyar T V. tagjai és támogatói 
közé. Egy évi tagdíj S25.00, nyugdíjasoknak 
SÍ0.00. Minden összegű adományt köszönettel 
nyugtázunk.
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b MAGVAK KÖZPONT \(-)iiSÁG\ 

T€RTtéB€N
760 BORONH RD. W/IMTIRM/I 3152. 

BéUPŐDÍJ
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/ISZT/IL^OGL/IL/ÍS 
SOLYMOSSY KAIMAT: 969 0  3781; 
ЮВВ/ÍGY S/ÍNDOR: 9762 0 4 3 0 ;

A nyári kiadás (VIII. 1 szám) keresztrejtvény 
megoldása.

hunGAROFEST’98
A MELBQURNE-1 SZÁM ÍTÓGÉP KLUB

M ULTIM ÉDIA PROGRAM M AL  
SZEREPELT A HUNGAROFEST-EN.

1998 február 20-22.
A Melboume-i Magyar Központ-ban 

megrendezett HUNGAROFEST egyik jelentős 
kiállítási agyaga volt a Számítógép Klub által 
összeállított Multi-media program.

A három különböző részből álló program anyag 
szórakoztatta az érdeklődő közönséget;

Az INTRENET kapcsolásával a magyar irányú 
információk, helyi és otthoni leadásaiban 
gyönyörködhettek a vendégek. A \ilág minden részében 
megjelenő magyar jellegű tudósítások pillanatok alatt 
való kapcsolása ábrázolta a mai kor kommunikációs 
vívmányait. E rész vezetői Barna Szilárd és Varga 
József voltak:

A második érdekesség volt, a teljesen magvar 
szisztémával dolgozó számítógép bemutatása. Ezen a 
gépen a legújabb Magyarországról érkezett CD-k 
szerepeltek. "Emese Alma" bemutatta interactive módon 
a magvarok őstörténetét, néprajzi vallási és kulturális 
felépítését.

A harmadik részleg bemutatta a legújabb 
VIDEO-kat a Magyarországról kapott Népművészeti 
Múzeum felvételeit és általános Budapcst-i képes 
híradóját. Továbbá nagy érdeklődéssel nézték a fiatalok 
a nyári cserkész táborról készült filmeket.

Az érdeklődés nyomán sok tanulmányi és nyelv- 
oktatási kezdeményezések jönnek majd napvilágra a 
közeljövőben, amelyerői kedves olvasóinkat tájékoztatni 
fogjuk. Addig is minden hónap első szerdáján a 
Számítógép Klub összejövetelt tart. Érdeklődés Barna 
Szilárd Tel. 9560 9918.
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Befejeződött a nyári tábor az East Warburton-i 
Cserkész Parkban, és most majd újra kezdődik a 
szokásos cserkész foglalkozás Mclboumc-bcn.

M inden második szombaton cserkész
összejövetel van a M agyar Központban. 760. 
Boronia Road, W antirna. 3152.

Márciusban 14-én és 28-án lesznek az 
összejövetelek, 2 tői 5 óráig délután.

Minden magyarul beszélő fiatalt, fiút és leányt 
szeretettel vár a Vezetőség.

CSERKÉSZ MEGMOZDULÁSOK: 

ESGAV. TÁBOR.

ESGAV (Ethnie Scouts and Guides 
Association o f  Victoria) Március 27 tői 29-ig 
tábort rendez a TERVETE táborban (közel 
KILMORE községhez) Ez lesz a 20-ik tábor a 
ESGAV megalakulása óta. Jelentkezni lehet az 
összejöveteleken, - tájékoztatást és felvilágosítást a 
táborról és az utazási körülményekről a Cserkész 
Vezetőség szolgáltat.

TÉLI - TÁBOR.

Ez egy új elgondolás az magyar cserkész 
mozgalomban. A tervek szerint a Júliusi iskola 
szünet alatt egy "Téli - tábort" indítványozott a 
Vezetőség. A táborba egy autóbuszra férő (44 
személy) cserkészt vinne az Uluru és a Kakadu 
National Park vidékére. A téli tábor egy nagy 
élmény és tanulmányi út is lenne a résztvevők 
számára.

Persze, ennek megvalósítása komoly pénz 
összegbe fog kerülni, és az első számítások szerint 
a $695.00 személyenként a kiadás a 15 napos útra 
A lehetőségekhez képest, úgy a Cserkész Fenntartó 
Testület, és maguk a cserkészek is nagy 
lelkesedéssel gyűjtik már a fent említett összeg

részét. így indult el a SÁMLI AKCIÓ ami 
teljesen a cserkészek kezdeményezése volt. A sámli 
(gyalog-szék) magyaros mintára és a szokásos 
méretre készül.

M ár a HUNGAROFEST alatt is árulták a
sámlikat, és már komoly összeggel rendelkeznek. 
De ha esetleg valaki aki nem tudott elmenni a Fest- 
re vagy talán utánrendelést óhajt eszközölni, a 
SÁMLI ára $ 25.00 megrendelhető a 9571 0268 
telefonszámon. Élesíts Károly-tól

Megnéztük a cserkészeket, ahogy készítik a 
sámlikat, íme itt a bizonyíték:

A SÁMLI vétel mellett természetesen 
mindennemű hozzájárulást, a téli - táborra 
köszönettel nyugtáznak a Cserkészek.

A Cserkész csapatok vezetősége és a 
Cserkész Fenntartó Testület köszönetét fejezi ki a 
Melbourne-i Magyar Televízió ( Channel 31) és a 
Video Klub tagjainak, különösen Barna Szilárd 
öregcserkésznek önfeláldozó munkájáért, a East 
Warburton-i cserkész tábor tudósításaiért. Szilárd 
egy átfogó dokumentális filmet készített a 
Melbourne-i magyar cserkészet történetéről és 
jelenlegi működéséről

A CSERKÉSZET NEVÉBEN MINDEN  
SEGÍTSÉGET, TÁM O G ATÁST NAGYON  
SZÉPEN KÖSZÖNÜNK.

JÓ M UNKÁT.
Szeverényi Laci-bá 

öreg-cserkész
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R D em okrácia  D ik tatú rája .

írta: Singer Iván

Nahát, megvagyok botránkozva! Nem is tudom 
hogyan írjam le a kedves olvasónak ezt a történetet!

A munkanélküliség korában élűnk. A nemzeti 
statisztika 8.7% munkanélküliséget ismer el. Valahogy 
mégis a munkások hiányában nem vagyunk képesek 
leszedni a szilvát vagy a szőlőt, bár a boripar Ausztrália 
egyik legfontosabb export ágát alkotja.

Ezért hát azok a hátizsákos fiatal turisták, akik 
a világ minden részéről jönnek látogatni ezt a gyönyöní 
országot, minden tilalom ellenére azonnal találnak 
munkát. Nem kevesebb bérért és nem csak 
mezőgazdasági munkában. Ezek a fiatalok hajlandók 
elmosogatni a tányérokat a vendéglőkben és vállalnak 
olyan munkát is amit a mi elkényeztetett ifjúságunk nem 
hajlandó elvégezni.

A hatóságok pontosan tudják ezt a helyzetet. 
Szemüket becsukják, miért is toloncolnának ki olyan 
munkaerőt akit úgysem tudnának helyettesíteni.

Mert a mi ifjúságunk inkább felveszi a 
munkanélküli segélyt, de nem megy el dolgozni olyan 
munkában amit nem szeret.

De én a legutolsó "bestiális" cselekedetről 
szeretnék beszámolni.

Már megint forr a vérem! Képzelje el a kedves 
olvasó, hogy a kormány felfogadott fényképészeket, 
akiknek az lenne a feladatuk, hogy lefényképezzenek 
ártatlan szorgalmas polgárokat, akik bár felveszik a 
munkanélküli segélyt, mégis dolgozgatnak itt ott. Vagy 
éppen hát fájdalom érvén munkabaleseti segélyen 
tengődnek. Mégis a szorgalmuk az építkezési iparba 
kergeti őket, ahol téglákkal megrakott talicskákat 
cipelnek.

Szóval ezek a hosszú hajú demokraták 
tüntetésre kényszerültek.

"A demokrácia elpusztítása." hirdeti az egyik 
tábla. "Az emberi szabadság megfosztása," kiabálják 
a tüntetők, s már szóba kerül az elképesztő tény: 
'Valakit le mernek fényképezni azért mert dolgozni 
akar?.... ’

Bezzeg az újság beszámolt másnap egy 
"munkásról", aki tényleg a cél-pontja lett egy ilyen 
"bestiális fényképésznek" és aki 300 (háromszáz,) 
különböző név alatt már fel is vette a munkanélküli 
segélyt. De nem ezért fogták el, hanem azért mert az 
illető annyira unatkozott, hogy ezenkívül munkát is 
vállalt.

Ezekután engedjék meg, hogy elmeséljek egy 
kis történetet. Nekem van itt a Ausztráliában egy

unokahúgom. Egy kis műhelyt nyitott, ahol 
szorgalmasan dolgozott addig, ameddig az olcsó 
behozatal megfojtotta a működését. Kérdezik mit 
csinált? Fel vette e a munkanélküli segélyt?

Ugyan kérem!
Bár unokahúgom már elmúlt ötven éves, mégis 

azonnal talált munkát egy bankban. Ezt minden 
gyakorlat nélkül vállalta. Sajnos a fizetésével nem volt 
megelégedve és pár heti munka után talált egy sokkal 
jobbat. Sydney legfényesebb áruháza alkalmazta őt mint 
eladót. Azt hogy eladó sem volt még életében, és az 
angol tudása sem tökéletes azt elnézték, mert a 8.7% 
munkanélküli nem volt bolond ilyen munkát vállalni.

De térjünk vissza a fényképészethez, hiszen ez a 
botrány kényszerített engem az írásra.

Ha valaki lop, gyilkol, vagy más bűnt követ el, 
letartóztatása alkalmával, ha akarja vagy nem, a 
fényképezőgép áldozata lesz. Azokat pedig akik az 
egész társadalmat rabolják ki, miért nem szabadna őket 
rajta kapni? Hogyan is lehetne a bűnüket bebizonyítani 
fénykép nélkül a bíróság előtt?

Lehet, hogy holnap a bankrablók fognak 
tüntetni, mert rejtett gépekkel által vannak 
lefényképezve a rablás közben? Hiszen a "becsületes 
magánéletük" forog kockán.

Mint ahogy már mondottam, furcsa időket 
élűnk. A nemzet fosztogatóit az adófizető társadalom 
csökkenteni kívánja. Tisztességes életre akarnak 
kényszeríteni olyanokat akik még életükben nem 
dolgoztak. Pardon, nem akarjuk őket kényszeríteni 
munkára, hiszen ez olyan kommunista "barbár 
cselekedet" volna. De azt sem akarjuk, hogy olyan 
segélyeket kapjanak ami nem jár nekik.

Sajnos, ez a fiatal nemzedék szokta meg az 
ingycnélést. De a legszomorúbb most következik: Ez a 
lógós nemzedék ök határozzák meg ki legyen a 
hatalmon. Hiszen a 8.7% munkanélküli egy 
demokratikus választásokon eldönti ki is kormányozza 
hazánkat, Ausztráliát.

A kormány fél a munkakerülők megszervezett 
bandájától.

Ezért ilyen gyáva a demokratikusan 
megválasztott hatalom. Ezért mernek tüntetni olyanok, 
akik nem szeretnek szerepelni a fényképészek lencséje 
előtt. Saját magunk alapítottunk egy diktatúrát, amely a 
demokrácia jelszavával kényszerít minket nem csak, 
hogy eltartsuk őket, de, hogy a csalásaikat is elismerjük.

Ne merjük őket leleplezni. Isten ments, 
megörökíteni tettüket, mert a következő választásokon 
ki tudja hová szavaznak........

Talán még fantasztikusabb dolog is megeshet itt 
az igazi demokrácia hazájában.
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Talán megfog alakulni egy "Demokratikus 
Munkakerülő Párt". Hiszen van már 8.7% szavazója 
egy ilyen pártnak.

Ha gazdaságunk ilyen formában halad előre. 
Isten - ments még előfordulhat az is. hogy tényleges 
szavuk lehet majd a kormány vezetésben!

És akkor?!....

SAKK

Az 1998 .Melbourne-i Sakk Klub Bajnokság.

Minden hétfőn 7:00 órától Február 9. 16, 23, 
Március 2. 16, 23 és 30: április 6 és 20.

A 66 Leicester Sl. Fitzroy. 3065 helyen. 
Érdeklődés: Marcus Raine 9416 3149 telefon számon.

&Uh í r e k
LABDARÚGÁS

A következő legfontosabb 
esemény a WANTIRNA 
HUNOK naptárában a 
SPORT BÁL, amelyre 
szeretettel vár mindenkit a 
Rendezőség.

Emclctt, még mindég 
szeretnénk látni jelentkező játékosokat (35 éven felüli) 
szurkolókat és segítségre kész tagságot.

A Hungárián Air Riflc Club H A R C. Inc. 
naptárából:

Club Championship: március 25.
Knox Championship: április 18-19.

Sasses Reserve Bayswater.

Hétfön, Szerdán és Pénteken 
lövés összejövetelek. ..

Mindenirányú érdeklődéssel 
(tagság, fegyver tartási 
engedélyek s tb .)  forduljon 
Madai Sándor-hoz, a Klub 
titkárához. Tel. 9762 0801.

M inden utazási ügyben forduljon 
bizalommal Koltai Zsuzsához

Egyéni és csoportos utak szervezése 
Magyarországra 

vagy a világ bármely tájára 
Nem bánja meg ,ha velünk jön! 

Kedvezményes árak LAUDA és ALITALIA  
Légitársaságokkal.

M agyarországon olcsó szállásbiztosítás, üdültetés 
a Zalakarosi Termálfürdőben. 

Érdeklődés: 9827-1800 és 9803-4372 telefonon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!
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M ÁRCIUS 15 - M EGEM LÉKEZÉS A 
M ELBOURNE-I M AGYAR KÖZPONTBAN. 
150 ÉVES ÉVFORDULÓ!

760 Boronia Road Wantima 3152. 
Március 15 Vasárnap

10:30 ökumenikus Istentisztelet.
11:30 Koszorúzás és ünnepély a hősi 

emlékmű előtt, (cső esetén, esernyőjét mindenki hozza 
magával!)

1:00 Ebéd az ifjúsági teremben.
Asztal foglalás csak érkezési sorrendben

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy minél többen 
vegyenek részt a márciusi ünnepélyen, hiszen ez a 
magyarok legnagyobb nemzeti ünnepe!

HALLGASSA A MAGYAR RÁDIÓ MŰSORAIT! 
Melbourne: A 3ZZZ önkéntes Magyar Rádió magyar 
nyelvű adásai kétszer egy héten: hétfőn reggel 6-8 óra 
között és csütörtökön délután 4-5 óra között sugározza 
műsorait az FM Stcrió 92.3 hullámhosszon.

Az SBS Magyar 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 Mhz 
hullámhosszon.
Brisbane! а 4EB Quccnsland-i magyar nyelvű adásai 
az 1053 Khz. (AM) hullámhosszon, minden szerdán este 
8-9:15-ig és csütörtökön reggel 8:45 - 10:15- ig.

EGYHÁZI HÍREK

MAGYAR KÖZPONT.
Március 8-án 1 l:00-kor evangélikus 

istentisztelet.
Március 22-én 9.00-kor katolikus mise 

10:00-kor evangélikus 
istentisztelet

Március 29-én 9:00-kor katolikus mise.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Minden vasárnap d e. 11 - órakor 
ISTENTISZTELETET TART

a magyar templomban: 121 St. George Road
F I TZ R О Y.

Igét hirdet: Nt. DÉZSI CSABA 
Istentisztelet után közös ebéd és Klub élet a Bocskai 

teremben.( Sakk. kártya, stb. )

A SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL....
Először is bocsánat a 
Szilágyi házaspárnak és 
mindazon olvasónak 
akiknek a múltkori 
keresztrejtvénnyel baja 
volt. Nem csoda, a kér
dések hiányosak voltak, 
szerkesztőségi hiba volt.

Kedves Bodó Feri bácsi, a Pestre való postázás 
újságonként S 1:70 hajtott formában és S 2.52 légiposta 
borítékban.

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. A Kisújság a 
szerkesztőség irodájában LASERPRINT nyomással 
készül.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYILÁSZLÓ 

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 EGRENDELŐ LAP 

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

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

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

....................................Postcode:................
Money Ordert vagy csekket kéijük 

AÜSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

Bocsánatot kérek.

A "Kis Ágnes" még nem jelentkezett!


