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MIÉRT F Á J NEKÜNK TRIANON ?
Ezerkilencszázhusz (1920) 
óta minden június emlékezteti 
a magyarságot az első 
világháború tragikus
befejezésére Trianonra.

íme, most már a 
harmadik, negyedik generáció 
nö fel és még mindig 
világszerte hallatszik a 
Magyarok panasza:„Igazságot 
Magyarországnak”!

Miért fáj nekünk 
Trianon?
Az ezer éves magyar történelem során országunk 
területe, határa változott. M agyar királyok, 
fejedelmek uralkodása alatt, volt olyan időszak 
amikor három tenger mosta országhatárunkat. 
M agyarország mindig erős bástyája volt az európai 
országoknak. Felfogta, megvédte Európát a Tatár 
és a Török terjeszkedései ellen A magasztalt 
kiegyezés alapján M agyarországot mint társ
országot fogadta el Európa, az Osztrák- Magyar 
M onarchián keresztül.

Ezen hitnek, és jóhiszemúségnek 
köszönheti Magyarország, hogy a nagyhatalmak 
viszálykodásai által elvesztette területének két 
harmad részét.

M a amikor már eltelt félszázad a második 
világháború után és nagy áldozatok árán 
M agyarország bebizonyította szabadságszeretetét, 
és békés alkotó teljesítőképességét. Egyúttal 
elnyerte elismerését az európai országok unió tagjai 
között. Ezek az országok elismerik

M agyarországot és népét 
mint egyenlő társ országot 
Ekkor merül fel a kérdés: 
miért csak azokat, akik a 
kis „csonka”
M agyarország területén 
élnek?

A Trianon által 
elveszített területeken élő 
millió és millió magyar 
ember vallja magyarságát, 
sőt talán még jobban, mint 

aki otthon él az anyaországban.
Ezért fáj Trianon.

Azért is fáj Trianon, mert a közel jövőben 
megalakuló Európai Unióból kizárják azokat a
magyarokat, akik Trianon által levágva az anya
országtól borzalmas nehézségeken át is próbálják 
bizonyítani, hogy Ök is magyarok.

Tárgyilagosan nézve, területi
meghatározása Európának a „régi” magyar határtól 
nyugatra fekvő vidékei jöhetnek ma számításba.

El lehetne képzelni egy Európai Unióba 
tartozó Magyarországot. Ugyanakkor a Trianonban 
elvesztett területek képviseletét is meg kellene 
valósítani. Mindezt el lehetne érni ; szabad
választásokkal minden olyan helyen ahol
tözsgyökeres magyar ember él.

Szerintem ez lenne az egyik legkedvesebb 
kárpótáls száz éves szenvedéseinkért.

Szeverényi László
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1999 NATO CSÚCSTALÁLKOZÓ
(Califomiai Magyarság; 24/4/98)

Az Amerikai Elnök örömmel értesíti, hogy az 
Észak - Atlanti Tanács tagjai elfogadták az Elnök 
meghívását, az ötvenedik Évforduló alkalmából 
rendezendő csúcstalálkozóra, amit Washingtonban, 
1999 Április 24 és 25-re tűztek ki. A találkozó a NÁTÓ 
kiemelkedő teljesítményeit foglya értékelni amit az 
elmúlt 50 év alatt felmutatott az Egyesült Állomok és az 
Európai szövetséges államok védelmében. Az 1997-ben 
tartott Madridi megegyezés szerint, a Washingtoni 
csúcstalálkozó keretében üdvözölték az újonnan 
beválasztott európai tagállamokat; Lengyelországot. 
Magyarországot és a Cseh Köztársaságot. A jövőbe 
nézve a csúcstalálkozó elő fogja segíteni az 
együttműködést a kibővített NÁTÓ munkaterveivel, és 
elősegíti egy békés, gazdag, demokratikusan egységes 
Európa megteremtését.

(The Whitc Housc.)

MAGYAR NÁTÓ KÉPVISELET NYÍLT 
BRÜSSZELBEN.

(Califomiai Magyarság; 8/5/98) 
Magyarország még közelebb került a NÁTÓ-hoz, 
midőn Kovács László, a (volt külügyminiszter) 
felavatta a Magyar Köztársaság nagykövetségét a 
szövetség brüsszeli központjában. Ez az első alkalom, 
hogy (Magyarország nagykövetségi státusú hivatalos 
NATO - képviselettel rendelkezik.

Brüsszel - A Nagykövetség ünnepélyes 
megnyitóján nem csupán Javier Solana NÁTÓ - főtitkár 
vett részt, de jelen voltak a tagállamok nagykövetei , 
lényegében az Észak - Atlanti Szövetség állandó tanácsa 
- is. A megtisztelő gesztust megköszönve, a piros - 
fehér- zöld szalag átvágása után tartott rövid 
koccintáson a magyar külügyminiszter sokatmondóan 
jegyezte meg Solanával beszélgetve: jobb az. amikor 
barátokkal együtt, nem pedig egymagában örül az 
ember....

„ Racionális és emocionális kérdés hazánk 
számára az euro - atlanti integráció'’ - közölte belga 
kollégájával, Erik Deryckével Kovács László (a volt 
külügyminiszter). Horváth Gábor külügyi szóvivő a 
tárgyalásokról elmondta: a két fél egyetértett abban, 
hogy a NÁTÓ és az Európai Unió bővítésével sem 
alakulhatnak ki földrészünkön új választóvonalak.

ТОМ LANTOS BUDAPESTEN

Tom Lantos amerikai képviselő reményei 
szerint az amerikai szenátus alig néhány héten belül 75 - 
80 százalékos többséggel fogja jóváhagyni a NÁTÓ 
bővítését, s a várható élénk és érdekfeszítő vita nem 
zavarhatja meg a ratifikációs folyamatot. A magyar 
származású honatya - aki egy kongresszusi 
küldöttséggel érkezett Budapestre - mindezt múlt heti 
sajtótájékoztatóján fejtette ki, leszögezve, hogy a 
bővítést nemcsak az amerikai kormányzati és 
törvényhozási vezetői támogatják, hanem az, 
Moszkvának is alapvető érdeke, hiszen egy stabil, 
fejlődő és demokratikus Európai Oroszországnak is 
hasznára válik. Tom Lantos emlékeztetett Göncz Árpád 
minapi washingtoni látogatására, amikor is a magyar 
államfő a Szent Korona visszaadásának húszadik 
évfordulóján annak pontos mását vitte el. az Egyesült 
Államokba. Ez a Korona ezer éve jelképezi, hogy az 
ország a Nyugathoz tartozást választotta. Ez most a 
küszöbönálló NÁTÓ és EU. csatlakozással valósággá 
válhat - állapította meg a képviselő.

Felelőtlen és ellenséges megnyilatkozásnak 
minősítette éppen ezért a demokrata párti politikus egy 
amerikai újságíró minapi írását - véleménye szerint a 
szerző sosem járt Magy arországon, és nem is ismeri - 
amely , mint leszögezte, nem befolyásolhatja a szenátusi 
ratifikáció kimenetelét. Az Észak - atlanti bővítés 
ellenzőire utalva Tom Lantos az ismert mondást idézte: 
„ A kutya ugat. de a karaván halad.” (frank J. Gaffncy 
a washingtoni biztonság - politikai központ 
igazgatójaként a minap azt sürgette a Defence News 
című kiadványában, hogy a törvényhozás halassza 
júniusra, a magyar választások utánra a szavazást a 
NÁTÓ bővítéséről, mivel a volt kommunista magyar 
kormányokkal „trójai falovat” fogadna a szövetség 
tagjai közé.)

Washington nem arra figyel, hangsúlyozta Tom 
Lantos, milyen politikai erő kormányoz 
Magyarországon, hanem arra. hogy az szabad, 
demokratikus és nyílt választásokon került hatalomra.
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AMI MINKET IS ÉRINT....
Stirling György nyomán;

Tizenkét évvel ezelőtt, 1986. április 26-án 
hajnalban Kiev lakóit földrengéshez hasonló moraj 
riasztotta föl álmukból és az ukrajnai nagyváros északi 
peremkerületeinek magasabb házaiban, a felső 
emeleteken pár másodpercig remegtek az ablakok is. 
Akik a hajnali derengésben a zajra kinéztek az utcára, a 
távolból tűz fényét láthatták az ég alján, aztán egy 
lassan fölfelé emelkedő fustoszlopot figyelhettek meg. A 
füstfelhő egyre nagyobbodott, majd a magasban 
szétterjedt, mint egy óriási gomba. A gomba alakú felhő 
fenyegetően tornyosult a város fölé és atombomba 
robbanásra emlékeztetett. Rémületükben sokan azt 
hitték, hogy nukleáris támadás érte a várost....

Nem földrengés és nem atombomba volt, amitől 
nyolcvan kilométeres körzetben megremegett a talaj az 
ukrán síkságon, hanem robbanás, amely levegőbe 
röpítette a csernobili atomreaktor negyedik blokkját. 
Csernobil, a Kievtől nem messze fekvő ukrán kisváros 
neve azóta fogalommá vált és félelmetes képzeteket kelt 
mindenkiben, akinek csak némi fogalma van arról, hogy 
milyen következménye lehet annak, ha nukleáris por és 
szennyeződés kerül a levegőbe. A sugárzás súlyos 
veszélyt jelent emberre, állatra, minden élőlényre és 
terményre. Elég, ha felidézzük, milyen gyilkos hatást 
fejtett ki annakidején a Hirosimái atombomba: még 
évekkel a robbanás után is százával pusztultak el 
emberek sugárfertőzéstől és csecsemők születtek 
gyógyíthatatlan károsodással.

A csemabili atomreaktorban történt baleset is 
szörnyű következményekkel járt. A robbanás 
pillanatában legkevesebb 35 -40  ember halt meg és még 
most, tizenkét év után is szedi áldozatait a sugárfertőzés. 
A robbanás óta feltűnően magasra szökött a rákos 
megbetegedések száma és akiket ért a sugárzás, azok 
ellenállóképessége minden betegséggel szemben 
gyengült. A halálozási arány egész Ukrajnában itt a 
legrosszabb és még ma is gyakori a korcs testtel, 
fejletlen végtagokkal vagy más testi hibával születő 
csecsemő. De ugyan így a háziállatok között is sokszor 
jön világra ötlábú borjú, kétfejű kiscsikó, vagy hasonló 
torzszülött. És ez mind a sugárfertőzésre vezethető 
vissza. A legaggasztóbb az, hogy egyre több olyan hír 
érkezik Csemabilból, hogy a felrobbant negyedik 
reaktor blokk fölé emelt hatalmas betonkoporsó - a 
„szarkofág” - repedezik és még ma is állandóan jut 
nukleáris szennyeződés a levegőbe. Megdöbbentő 
riportot olvashattunk erről nemrégen egy angol 
folyóiratban. A cikk írója megemlíti, hogy a „Geiger - 
érzékelővel” mért sugárzás az atomreaktor több 
kilométeres körzetében a többszöröse annak, amit az

emberi szervezet károsodás nélkül még el tud viselni. A 
kilátások ijesztőek és a tudományos világ, a 
szakemberek hada azon a megoldáson gondolkozik, 
amivel biztonságosan le lehetne szigetelni a megsérült 
reaktort, hogy elejét vegyék a további sugárzásnak.

Az Independent on Sunday című brit lap április 
5 -i száma enyhén szólva riasztó képet fest a szarkofág 
állapotáról, a 30 évre tervezett 74 méter magas, acéllal 
bélelt betonsírról ugyanis kiderült, hogy a belsejében 
rekedt 142 tonna urándioxid és a megolvadt fűtőelemek 
sugárzásának hatására az amúgy is gyönge minőségű 
cement lassan szétporlik. Ha ezt a folyamatot 
valamilyen módon nem állítják meg, az a veszély 
fenyeget, hogy a hatalmas építmény megroggyan és 
összedől. Ennek bekövetkezése esetén az 1986-os 
robbanás sugárzó anyagának háromszorosa szabadulhat 
ki a légkörbe. Aminek következményei beláthatatlanok 
lennének.

A védőburok repedésein át jelenleg is 
folyamatosan jut radioaktív por és szennyeződés a külső 
világba. Becslések szerint már most összesen kb. 100 
négyzetméternyi lyuk és repedés van a betonfalon, 
amelyen át szüntelenül tart a szivárgás. De a réseken 
nemcsak a radioaktív por szökhet ki, hanem a csapadék 
is akadálytalanul bejuthat a reaktor belső terébe. Az 
esővíz a hasadóanyag természetes szállító eszközeként a 
reaktor belsejéből már radioaktívan szennyezett vízként 
távozik és jut a talajba, ahol veszélyezteti az ivóvíz 
minőségét. Egy legutóbbi vizsgálat már kimutatta a 
radioaktív izotópok jelenlétét a környező kutak vizében. 
A fertőzés még nem érte el a kritikus szintet, de ehhez 
már nem sok hiányzik. ( A víz ideális hordozóanyag: 
ismeretes, hogy a robbanás után kiszabadult sugárzó 
anyag szintén vízzel fuzionálva, a sztratoszféra 
esőfelhőiben elraktározva jutott el több ezer 
kilométerre a katasztrófa színhelyétől.)

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
kiküldött szakemberei már két évvel ezelőtt írásban 
jelentették: „fennáll annak a kockázata, hogy a 
szarkofág a közeljövőben részben vagy egészben 
összeomlik”. A megoldásra több terv is készült, köztük a 
legjobbnak egy másfél milliárd dolláros összköltségű 
elképzelés tűnt, de ezt drágasága miatt elvetették. 
Legutóbb a legfejlettebb ipari államok G-7 csoportja és 
Ukrajna megegyezett abban, hogy fele - fele arányban 
vállalják a költségeket, amelyeket minimálisan 800 
millió dollárban állapítottak meg. Ebben a tervben nem 
a régi szarkofág megerősítése szerepel, hanem egy 
második védőfal felhúzása. A cél egy több százezer 
tonnás újabb betonsír felépítése. Ez legalább 100 évig 
biztosítaná a reaktor elfojtását. Az ehhez szükséges 
költséges cementet egy speciális szigetelőanyagok
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gyártására szakosodott francia cég szállítaná és a 
munkálatokat a francia szakemberek ukrán építőkkel 
közösen végeznék. ( A „mikrobeton" előnye, hogy 
folyékony halmazállapotban a legkisebb repedésbe is be 
tud hatolni, s így a kiégett reaktor minden zugába cl 
lehet juttatni, például a reaktor alá is, a vízszivárgás 
megszüntetésére.)

A kérdés megoldása ma már nem tűr halasztást. 
A tudományos világ csak hat évvel a katasztrófa után 
értesülhetett a valóságos helyzetről, mert addig a szovjet 
hatóságok senkit sem engedtek Csernobil közelébe és 
hamis adatokkal félrevezették a külföldi közvéleményt. 
A világ 1992-ben nem kapott valóságos képet a 
történtekről és a mai napig sem tudja senki sem. hogy 
pontosan hány emberéletet követelt maga a robbanás. 
(A világ talán még ennyiről sem értesült volna, ha öt 
nappal a robbanás után, 1986 május elején svéd 
megfigyelöállomások nem észlelik a rádióaktivitást és 
szét nem kürtölik a katasztrófa hírét: Moszkva nem 
tarthatta tovább titokban a történteket.) Szovjet források 
szerint a következő hónapokban mintegy 150 ezer 
embert evakuáltak a környékről és költöztettek távolabbi 
vidékekre, ahol egészen új városok keletkeztek a 
kitelepítettek fogadására. Csernobil közvetlen környéke 
még ma, tizenkét év után is lepusztult táj képét nyújtja, 
a vegetáció satnya és emberi életnek csak kevés nyoma 
látható. 1992 óta újabb hat év telt el, de máig sem 
történt igazán hathatós lépés a megoldás felé. Persze 
ehhez az is hozzájárul, hogy mindmáig nehéz megítélni a 
Csernobilről szóló híreket. A környezetvédők gyakran 
indokolatlan riadalmat keltenek azzal, hogy eltúlozzák a 
veszélyt, de valószínűleg túloznak egyes ukrán körök is, 
abban a reményben, hogy így nagyobb segélyeket és 
támogatást tudnak kiharcolni a Nv-ugattól. Ám az sincs 
kizárva, hogy nem riadnak vissza a veszélyek 
eltúlzásától a nyugati atomipari cégek sem, hogy 
kormányik segítségével bekapcsolódhassanak a nagy 
haszonnal kecsegtető üzletbe. Ez mind lehetséges, ám az 
tagadhatatlan, hogy Csenobil időzített bombaként 
ketyeg Európa fölött és ha a távolabbi jövőben is, de 
egyszer bekövetkezhet egy újabb atomkatasztrófa, amit 
meg kellene előzni. A környék és az egész emberiség 
érdekében. -  ___

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

bizalommal forduljanak hozzá 
szakszerű megoldásokért.
47 Glen Eira Road 

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

Fax: (03) 9528-2431

ílium 51 rt 0tubió <S* 
Wnllcrlj

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

állandó fo lyta tó lagos kiállítása.
Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 

OLAJFESTMÉNYEKET 
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___________

JÚNIUS.
Szabó István verse;

Itt most Tél van. 
Nálatok Nyár.
Rég visszatért 
Vándormadár.

Otthon, cl is, 
Készítette 
Fészkét, fiát 
Felnevelte.

Fecske, innen 
Elköltözött.
A természet 
Átöltözött.

Itt most Tél van. 
Nálatok Nyár. 
Visszatért a 
Vándormadár.
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TUDÓSÍTÁSOK...
dr. Szalontai Éva írja Budapestről.

A magyar Traubi Szóda újra az igazi!

1998 márciusában a balatonaligai Club Hotel
ben Piros György, a Trubi Rt. sajtófőnöke, Balabanian 
Izabella elnökhelyettese, Wollák László PR-igazgató es
nem utolsó sorban Sál Berkowitz elnöktulajdonos jól 
megszervezett, színvonalas sajtótájékoztatót tartottak.

A sajtótájékoztató és az utána tartott
termékbemutató főszereplője: a magyar Traudi Szóda 
volt, amely hosszú szünetelés után most újra megjelent a 
hazai üdítőital - piacon. A Traudi az egyetlen 
természetes alapanyagokból, csemegeszőlőből, 
forrásvízből készült szénsavas üdítőital. Igazi magyar 
termék! Balatonvilágoson született.

A Traubi jellegzetesen finom, „illatos 
Chasselas” (saszla) szőlőre emlékeztető aromáját - a 
szőlőlé - sűrítményen kívül - három (3) természetes 
aromakomponens együttese teszi harmonikussá. 1971- 
ben ezek a gyártási titokkal együtt, Balatonvilágosra 
kerültek. Itt Balatonvilágoson létesült az az első magyar 
üdítőital üzem, amely a hazai csemegeszőlő 
alapanyagból és osztrák aroma felhasználásával hazai 
üdítőitalt készített. Az üzem létesítése a magyar 
nagyüzemi szőlőtermelés új útját jelentette.

A Centráls Kft. az elmúlt öt év alatt Sál 
Berkowitz elnöktulajdonossal az élen- jól átgondolt 
üzleti stratégiával - és sok harccal, perrel is - igyekezett 
a Traubi Szódát újra visszahozni a magyar piacra.

Technológiai fejlesztéssel, a dolgozók 
szerződésben vállalt foglalkoztatásával, a szőlőtermés a 
kisrégió szőlőtermelőitől való felvásárlásával és 
viszonteladói hálózatának kialakításával biztosítja a 
sikeres újraindulást. A termelés kiegyensúlyozásának 
érdekében új termékek bevezetését is tervezi: az 
Orangezina floridai narancslé - és teljes rosttartalmának 
kinyerésével, forrásvízzel készített szénsavas narancsital, 
a Seltzer pedig energiamentes szénsavas forrásvíz. 
Mindhárom termék (Traubi, Orangezina, Seltzer) 
magnéziummal dúsított forrásvízzel készül, a Traubi 
szőlőcukortartalma miatt energiaital. Új, korszerű, az 
eredeti termék formapalackjára emlékeztető műanyag 
PÉT. palackokban kerülnek a fogyasztók asztalára.

A sajtótájékoztatón mindhárom termék 
bemutatásra került. Mondanom sem kell, hogy nagy

sikerrel. Ma már élénk érdeklődés mutatkozik a külföldi 
piacokon is a magyar Traubi-üzem termékei iránt.

A Centráls Kft. terve, hogy feldolgozza a 
Balaton-kömyék öt történelmi borvidékének különleges 
zamatú szőlőjét, új útját nyitva a bor túltermelési válság 
enyhítésének. Biztonságot adva szőlőtermesztési 
rendszereknek, a magyar kistermelőknek, üzemi 
dolgozóknak és kereskedelmi hálózatnak egyaránt, 
egyúttal új munkalehetőségeket is teremtve.

EMU a kaposvári Guba Sándor 
emlékversenyen.

A kaposvári Pannon Agrártudományi Egyetem 
Állattenyésztési kara ez évben az évente megrendezett 
emlékversenyét márciusban tartotta, amire én is kaptam 
meghívást.

Dr. Guba Sándor (1927-1984) a névadója az 
emlékversenynek tudós, kutató és nagy pedagógus volt. 
Országgyűlési képviselő, Eötvös - díjas, a Magyar 
Agrártudományi Egyesület alelnöke, szakíró tartoznak 
érdemei közé.

A verseny országos szintű, jól szervezett, magas 
színvonalú volt. Köszönhető ez a sok időt, munkát, 
szakértelmet beleadó Szervező Bizottságnak, elsősorban 
Sárközi István és Sárköziné Belső Eszter agrármérnök - 
tanároknak.

A pályázók munkájukat egy kb. 30 gépelt oldal 
szakirodalom feltüntetésével, illusztrációkkal, ábrákkal - 
az Emlékversenyen szóban - egy arra kiválasztott zsűri 
előtt, kellett előadniuk.

Az EMU tenyésztés témában két pályázat 
érkezett, az egyik Békésről a másik 
Kiskunfélegyházáról.

A zsűri tagjai között voltak Dr.Holló István a 
Pannon Agráregyetemtől, Dr. Merkel Gábor és Báros 
Katalin a Földművelési Minisztériumból.

Nagy Imre, EMU témában a Magyar 
Emutenyésztők Szövetsége különdíját, egy elismerő 
oklevelet és egy dísztárgyat, egy Emu-szívet is kapott.

Számunkra, és a Magyar Emutenyésztők 
Szövetsége számára pedig az volt a különdíj, jutalom, 
hogy a fiatalok is egyre jobban érdeklődnek az 
emutenyésztés iránt Magyarországon.

Különös megtiszteltetés volt számunkra az is, 
hogy a Zalamegyei állatorvosok továbbképző
tanfolyamán szerepelt az EMU aminek „előadását” dr. 
Virág Ernő állatorvos szervezett....
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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___________

К nő.
írta: Muraközy Gyula. (Református püspök)

.... S hívá az Úr a bús angyalt, a Nőt.
Az elborult a roppant fény előtt.
Szárnya sejtés volt inkább, mint valóság;
S hová csak nézett, kinyíltak a rózsák.
És szólt az Úr: „A rétek tarka hátán 
Bolyong nyughatatlan, árva búval, Ádám...
Vágyó lelke a réteket bejárja...
...Ő hozzá küldlek - Te leszel a páija.
Benned fény lelke önfeláldozás élt,
S szenvedtél itt, mert nem szenvedtél másért; 
Glória lesz ott... homályban fogsz égni,
De szent tüzednél szentté lesz a férfi...
Ima az ajkon, lágy kéz fáradt arcon,
Fényben melegség, - te leszel az asszony!
A vigasztalás drága dallama,
Örök oltár, te leszel az anya!
Remény leszel, a férfi megy utánad,
S meglátja néha égi angyalszárnyad!...
Szent nagy parancsom bús angyal vegyed...”

Az angyal szólt mosolyogva: „Elmegyek”.
S mint hulló csillag, a tejúton át,
Elérte a föld barna kapuját,
Hol fél a fű is, átkozott a táj,
...Előlépett a Sátán s szólt: „Megállj!”

„...Te szép angyal, kit földi szememmel 
Síró rabbá tesz, porba ránt az ember,
Szárnyad letépi vágya vad tüzénél,
Gondold meg jól, amíg ide belépnél!...
Az első csókban leomlik az oltár,

És por leszel, ki eddig angyal voltál... 
Kehely leszel s ő szomjasan hajol rád,
De összetör, ha eloltotta szomját.
Ha szereted, - leroskaszt a kereszted;
Ha elhagyod, - tépett levéllé teszlek,
Mit piszkos szél a szürke sárba vonszol.
Ha sírsz, letörlöm a pírt mosolyodról; 
Nevetsz, - s üres kis csengő lesz a szíved... 
Fiad hálája... - fecske... elveszíted...
Tiéd csupán bölcsője s koporsója.
Nem lesz jogod, csak néma fájdalomra;
E föld a könnyed nyomtalan beissza.
E föld enyém... Repülj hát vissza - vissza, 
Ne szállj tovább, te fényes hulló csillag!... 
Szépség, ifjúság, - drága nárdus illat, - 
Mivel harcolsz, ha semmiségbe oszlott,
S csak nő leszel, szomorú és kifosztott? 
Mondd, mit teszel, ha szíved drága kelyhét 
Szeretteid kezével tördelem szét?...
Mond, mit teszel ha tengyermeked öl meg? 
Ha besározlak, hogyha összetörlek?...
Ha minden átkot sorsodra vetek?....”

A Nő belépett és szólt: „Szeretek!....”

PÁPASZEM.

írta: Singer Iván.

Ahogy idősebbek leszünk a szemeink romlanak. 
Nagyon régen úgy negyven éves koromban az orvos 
szemüveget írt elő a számomra és ugyanezt tette az 
asszonykának is. Nekem azóta is egy feketekeretes 
komoly pápaszem ékesíti a homlokomat. E szerszámra 
határozottan szükségem van nem csak írás és olvasásra, 
hanem még egy csavart sem tudok megerősíteni nélküle.

Az asszonyka egy szép kis kecses
szemüvegecskét kapott, ami állandó használatnak
örvend. De hát azóta sok víz folyt le a Dunán. Sokszor 
változtattunk szemüveget is. Egy tény azonban
megmaradt: Ő állandóan viseli és én meg csak
munkában.

Voltak esetek amikor elvesztettem a
szemüvegemet és amikor megkaptam az újat azonnal 
megtaláltam vele a régit. Az is előfordult, hogy harminc 
kilométert utaztunk vissza mert elfelejtettem valahol 
látóeszközömet. Ilyenkor szidom magam és rendszerint 
a végén összeveszünk az asszonykával, mert hiszen, "Ő 
a hibás mindenben."
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Otthon érdekes helyeket találok, eldugni a 
pápaszememet. Csak az a baj, hogy az asszonyka 
megtanulta már ezeket a helyeket. Ä fürdőszobában 
például van egy fekete doboz amely eltakarja a 
szemüveg fekete keretét. Én ordítok: 'Hát már hová 
tettem megint azt a ... szemüveget,' a jó asszonyka pedig 
azonnal diadalmasan hozza nekem az asztalomhoz. 
Valamiképpen Ö mindig megtalálja. Néha a konyhában 
rejtem el egy tepsin, (az is fekete.) Vagy kint hagyom 
az úszómedence mellett a fekete pádon. Szerencsére 
nem élünk a Feketetenger partján, mert az azonnal 
elnyelné.

Mi férfiak mindig akkor haragszunk a 
legjobban, amikor saját magunkra haragszunk. Ilyenkor 
még nekem áll feljebb - hogy miért tartott olyan sokáig 
megtalálni, és így tovább...

Tegnap rossz napom volt. A komputer, az a 
nyavalyás, új programot kapott. Ahelyett hogy 
megköszönte volna, megtagadta szülőnyelvemet 
képviselni. Ilyenkor csak Lajos tud segíteni. Lajos az 
unokaöcsém, aki érti a komputer minden bolondériáját.

- Hozd csak át mindenestől, mondotta Lajos.
Szóval felpakoltam a kocsit. Az asszonykát

mind rendszerint a tükör mellett találtam.
-Talán láttad a szemüvegemet...?, kérdezte Ő.
- Én nem.
- Váljál még egy percet, majd megkeresem.
Nekem ez volt az életem alkalma: hogyan lehet

valaki ilyen feledékeny? Én még ilyet nem is hallottam! 
Még a saját fejedet is elveszítenéd... és így tovább....

Ő: - A tiéd megvan?
Megtapogattam az ingem felső zsebét és 

mindjárt folytattam a támadást:
- Persze hogy az enyém megvan, én életemben 

nem veszítettem el semmit sem.
A mennyezet bár nem szakadt rám, de az 

asszonyka idegessé vált.
- Te mindig elveszíted a szemüvegedet. Nekem 

ez az első alkalom.
Morogtam valamit és mivel tudtam hogy ebből 

csak veszekedés lesz, levándoroltam a megrakott 
autóhoz. Az asszonyka is lejött:

- Képzeld el, nem találom.
Most megint előadást tartottam.
Ő: - Felmegyek megnézni, talán kidobtam a 

szemétbe.
Én: - Ha ha ha, csak menjél szívem.
Amikor visszajött már az arckifejezéséről 

tudtam, próbálkozása sikertelenek minősült.
Begyújtottam a motort. Útközben folytattam a 

prédikációt, hogy 6 milyen rendetlen és én milyen rendes

vagyok. így utaztuk amíg hirtelen egy autó jött velünk 
szembe és lámpája megvilágított bennünket.

Hirtelen az asszonyka az ingem zsebére teszi a 
kezét. - Zavarsz vezetni, mondtam rosszindulatból.

Ő, győzedelmesen kiveszi a zsebemből a 
szemüveget és elkiáltja magát: 'Az enyém!'

- Szeretnéd mi?!
De sajnos tényleg az ő szemüvege volt.
- És hol van akkor az enyém?

Nevetett. Hogy szeretem amikor nevet az én 
drága asszonykám.

Persze mondhatta volna vissza, mindazt amit én 
mondtam neki. Mondhatta volna az igazat, hogy 
véletlenül az ő szemüvegét tettem a zsebembe és így 
soha sem találhatta volna meg. De ő mindezt nem 
mondotta.

Azért mert О jó!

— -

Férfiúi Tjiüság. vagy Betegség?

( SEX FÓR LIFE)

Mivel az alábbi témában gyakran, többször is 
előfordul a sex szó, tudjuk, hogy jelentése a férfi és a 
női nemi kapcsolatra utal. Nem magyaros kifejezés, de 
minthogy használata az egész világon elteijedt, nehéz 
lenne jobb szóval, rövidebben kifejezni.

Valószínű, hogy a világsajtó híranyaga már 
minden házhoz eljutott, hogy VIAGRA néven új sex
csodagyógyszer jelent meg a világpiacon. A TIME 
MAGAZIN májusi száma szerint, azon férfiak részére 
került forgalomba, akiknek impotencia problémájuk van

A tájékoztatás szerint PFIZER német 
kivándorló nevéhez fűződik az a kémiai üzem, ahol a 
csoda gyógyszer gyártása megindult. Jelenleg több 
hatásos gyógyszer is forgalomban van, de amíg a 
kopaszság gyógyítására 5500, a cholestoral 
gyógyítására 2203, a csont betegség gyógyítására 1624 
receptet írtak ki, egy hét alatt a VIAGRA impotencia 
gyógyítására már 36809 recept írtak ki az orvosok.

Ma, ez a PFIZER féle VIAGRA sex csoda- 
gyógyszer készítése, forgalomba hozása több mint 300 
billiós üzletággá fejlődött. Naponta több mint 10,000 
receptet adnak ki az erre rászorulók részére «Pedig egy 
tabletta ára 8-10 USA dollárba kerül.

A gyógyszer csodás hatásáról máris ezrével 
látnak napvilágot pozitív sajtónyilatkozatok. Személyi 
vélemények és volt betegek elmondása szerint valójában 
segített, gyógyított és csodát művelt a VIAGRA.

Igaz, eddig is voltak forgalomban hasonló célt 
szolgáló gyógyszerek, gyógykezelések, Dr. GREGORY
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BALES (Balázs Gergely), a CHICHAGÓI EGYETEM 
urulógusának elmondása szerint. Az egyik jellemző 
gyógymód a miniatűr injekciós tű alkalmazása a férfi 
nemi szerven. Nos ezt a kellemesnek egyáltalán nem 
mondható gyógymódot, egyetlen tabletta bevételével 
oldották meg.

Vigyázat! A sex csodagyógyszernek, mint 
minden más gyógyszernek; ennek is lehet negatív 
mellékhatása. Ezek közé sorolják a fejfájást, látási 
zavarokat, vérnyomás problémákat stb. A leírás szerint 
még további kísérletezésre is szükség van, pedig több 
mint 4000 kísérleti személyen figyelték meg a gyógyszer 
hatását. Még az a tény sem segít, hogy a PLACEBO 
használata során is jelentős százalékban fordultak elő 
gyógyulások.

Ennek a gyógyszernek a használata számos más 
problémát vet föl. Még sok-sok kérdés van, amelyekre 
keresik a választ.

Ez a csodagyógyszer vajon segítségére lesz-e az 
idősebb korosztálynak? Segít-e megfiatalodni? Hiszen 
csak Amerikában 29 millió személy elmúlt már 50 éves.

Milyen befolyása lesz az egészséges sex életet 
élőkre, akik még növelni szeretnék teljesítményüket?

Segít-e a női nemnél? és milyen reakciót fog 
majd kiváltani állandó használata alkalmával?

Hogyan hat majd az amúgy is túlságosan 
szabad életmódban élő társadalomra? Mennyire fogja 
még tovább növelni a gyerekszaporulatot?

Röviden: mi lesz a hosszú lejáratú hatása a 
csodagyógyszernek?

Jelenleg, a mindenható profit parancsol. A 
gyógyszergyártás történetében világcsúcsra számítanak 
a pénzügyi szakemberek. Becslések szerint hamarosan 
eléri a legnagyobb forgalmat, a részvények értéke máris 
több mint 10%-kal emelkedett.

Mindezek után talán hasznos lesz néhány jó
tanács;

Naponta csak egy tablettát szabad bevenni,
Egészséges férfi ne vegyen be sex tablettát,
Csak hivatalos orvosi előírásra szerezzük be a 

tablettát.
A téma nagyon komplikált és a sok kérdés amit 

az érdeklődök feltesznek válasz nélkül marad.
Ha valaki többet szeretne tudni az említettekről, 

további részleteket lehet olvasni a Web-en ami 
megtalálható a www.penispill.com. alatt.

Mint érdekesség itt megemlítem, hogy az új 
gyógyszer alkalmazását a VATIKÁN sem ellenzi.

ZALÁPI

VISSZA A TERMÉSZETHEZ !

Ennek a rovatnak több témája is lesz, minden 
ami elősegíti mindennapi életünk:

1. hasznos tudnivalók,
2. egy kis házi, kozmetikai tanács
3. sok megszívlelésre méltó arany tapasztalatok!

A jelszó a régi: „ fűben, fában van az orvosság! Csak 
meg kell találni és használni kell!”

Kezdjük a zöldségeknél.
Bármilyen furcsa is, de a zöldségek is gyógyhatásúak, 
csak ismerni kell a különböző hatásukat, tudni kell mi 
mire jó!

A Káposzta!
Ha a levelét sodrófával összetöijük, és beteg, 

fájós ízületeinkre helyezzük, térd, váll, hátgerinc, 
átkötve száraz kendővel, egy éjszakán át, a bámult levél, 
mérgeket szívott ki a szervezetünkből! Ha a levél fehér 
marad, alergiások vagyunk a benne lévő ható - 
anyagokra, ne használjuk ezt a formáját a kezelésnek. A 
pakolás hatása fokozható, ha mézzel kenjük be a 
leveleket a levelek összetörése után.

A káposzta nyers leve; enyhítő és gyógyító 
hatással van a gyomorsavas problémával szenvedőkre. 
Naponta 1/4 pohárnyi káposztalevet kell fogyasztani, 
amit fel lehet hígítani tiszta vízzel.

A hasznos Burgonya!
Jó a száraz, szűnni nem akaró köhögésre és az 

ízületi fájdalmakra is. Gyomorgörcsök enyhítésére , 
fulfájásra is használható.

A megmosott, héjában főtt burgonyát egy kis 
vászon zacskóba tegyük bele, kissé szétnyomjuk 
tenyérrel. A kihűlésig tegyük rá a fájás pontjára. Ha 
kihűlt, vegyük le a pakolást! Ha köhögés ellen 
használjuk fel, ugyan így tegyünk több szem burgonyát 
a zacskóba, s ha a beteg rá is fekszik a pakolásra a 
hatása sokkal erőteljesebb. Ugyanilyen módszerrel a 
gyomorfájást is lehet kezelni.

A főtt burgonya fogyasztása egészséges: 
semlegesíti az erősen savas gyomorrendszert, . A 
pattanásos bőr elleni kezelésre is ajánlatos a burgonya 
fogyasztása.
A burgonya kozmetikai felhasználása;

1 letisztított nyers burgonyát reszeljünk fel, 
majd a levével kenjük be az arcunkat. Ne féljünk ha 
megbámul kissé. Magas keményítő tartalma miatt, 
kisimítja a bőrünket, úgy mint a tojásfehérje. Langyos

http://www.penispill.com
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vízzel 5 - 7  perc után - nem szappanos - vízzel mossuk 
le!

A Túró hatása!
Szintén lehet gyógypakolást készíteni túróból, 

hasonlóan a burgonya pakoláshoz. Fájdalmak és ízületi 
problémák esetén használjuk a túró - pakolást. Vékony- 
géz - zacskó használata ajánlatos, ami átengedi a túró 
levét. Száraz kendövei átkötve érjük el a kellő hatást.

Kozmetika túróval!
A 2 - 3 evőkanálnyi friss  túrót, egy kevés 

mézzel ( 1 kávéskanálnyi) és ugyanannyi tejfellel 
kikeverünk, krémnek. Vékony ecsettel adagoljuk a 
krémet az arcunkra. Remek frissítő hatása van, több 
vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, amire a sok 
veszélynek kitett arcbőrnek szüksége van!

A vöröshagyma titkai!
Fülfájásra kitűnő gyógymód a pakolás; Az 

apróra \ágott hagymát, zacskóban a fájás pontjára 
helyezzük. Remek fertőtlenítő hatása van, ha félbevágott 
hagymával bedörzsöljük a csípést, vagy bőr
sérüléseinket. A hagyma - héj tea, 1 - 2 csépjét fül- 
csépként használhatjuk, fülfájás esetében.

Hagyma kozmetika!
Gyűjtsük össze a barna, vöröshagyma száraz 

héját. Főzzünk belőle teát. Nem csak a köhögést 
csillapítja - hanem hajmosás utáni hajöblítönek is 
ajánlatos! Fényes, szép lesz a haj, többszöri használat 
után. Fertőtleníti a fejbőrt, letisztítja a napi port és 
egyéb káros lerakódó szennyező elemet ami a levegőből 
kerül hajunkba.

A fokhagyma!
A láb és a test többi részén fellépő kellemetlen 

gombásodás kitűnő gyógyszere! Csak dörzsöljük be vele 
a gombásodás területét, pár percre rajta hagyva, 
lemosása utána csak tiszta - szappan nélküli - vízzel 
történjen. A herpesz ( apró - hólyagok) kifejlődését is 
megakadályozza. Több mint 6 különböző felismert 
antibiotikumot tartalmaz.
A hűléses megbetegedések gyógyítására is hatásos! 

Fekete retek!
Minden ember fél a műtétektől. Főleg az epekő 

bántalmak okoznak sok fájdalmat az embereknek. 
Megelőzhetjük ezt is!

Hámozzunk le fekete retket és reszeljük le, 
hígítsuk fel ásványvízzel és hat (6) héten át naponta üres 
gyomorra igyunk meg belőle egy kis pohámyival.

Kitűnő hatását már az első héttől lehet érezni. 
Ugyanakkor görcsoldó hatását is fel lehet használni.

A petrezselyem!
Méh és darázs csípés nem dagad fel, ha teájával 

borogatjuk a csípés helyét. Teája; vízhajtó hatású, 
minden gyógynövény árusnál kapható. Javítja a teljesítő 
képességet és a memóriánkat! Aromáiban; 
étvágygeijesztő, sőt nyugtató hatása is van. Mézzel, 
citrommal, remek ízű tea! Főleg télen ajánlatos a 
fogyasztása!

Petrezselyem kozmetika!
A kihűlt teát beáztatva vatta csomagot tegyünk 

pár percre a csukott szemünkre elalvás előtt. Nyugtatja 
a fáradt szemgolyókat, összehúzza a vérereket! 
Megakadályozza a gyulladást.

A palacsinta készítése.
Hozzávalók: 2 db. tojás, 15 dkg. liszt. 3 dl. tej 
(szódavíz) 10 dkg zsír, só.

Készítése igen egyszerűnek tűnik, de ha jó 
palacsintát akarunk készíteni, igen nagy gondot kell 
fordítani az anyagok összeállítására, sütésére. Minőségét 
a tészta bekeverése, sütése és melegen tartása is 
befolyásolja. Akkor a legjobb, ha fele tejjel fele 
szódavízzel készítjük a palacsinta tésztáját.

A lisztet a tojással simára keverjük, sűrűsége a 
döntő fontosságú. Ezért előbb próba képen egy 
palacsintát kisütünk. Ha úgy mutatja, hogy az anyag
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vastag, akkor még egy kis szódavizet adunk hozzá és jól 
elkeverjük. Ha viszont vékonynak mutatkozik, akkor egy 
kis lisztet keverjünk jól el benne. A jó palacsinta papír 
vékonyságúnak kell hogy legyen.
Forró palacsintasütőben csak kevés zsírt használunk, 
éppen csak annyit, hogy a tészta ne ragadjon le. Mind 
két oldalát megsütve, a lapokat cgv-másra rakva melegen 
tartjuk.

HORTOBÁGYI HÚSOS PALACSINTA.

Hozzávalók: 50 dkg. borjúhús, 10 dkg. zsír, 3 dl. tejföl, 
2 dkg. liszt, 20 dkg. vöröshagyma, só, pirospaprika. 10 
darab sós palacsinta.

A boíjúhúsból pörköltet készítünk. Ha a hús 
megpuhult, kiszedjük a levéből, és finomra 
összevagdaljuk. Hozzáadjuk a pörköltlé felét, 1 - 2 
kanál tejfölt, és addig pároljuk, amíg a vagdalék 
pépszerű lesz. A palacsintákat ezzel a vagdalékkal 
töltjük meg. A szélét behajtva összegöngv öljük, egy 
tűzálló edénybe rakjuk, és sütőben megforrósítjuk. A 
pörköltlé másik felét lisztezett tejföllel fölcrcsztjük, 
fölforraljuk és átszűrjük. Ezzel a paprikás mártással 
öntjük le a palacsintákat, és forrón tálaljuk. 
Természetesen készíthető ugyanígy sertéshúsból is.

CSÚSZTATOTT PALACSINTA

Hozzávalók: 5 dkg. vaj, 15 dkg. liszt, 4 dl tej, 3 db 
tojás. 1 csomag vaníliás cukor. 15 dkg. cukor, 5 dkg 
zsír.

A vajat 3 tojássárgájával, 5 dkg. cukorral jól 
kikeverjük, majd hozzáadjuk a tejet és a lisztet, valamint 
egy csipetnyi sót. Végül 3 tojásfehérje keményre vert 
habját is hozzátesszük. Palacsintasütőbe zsírt teszünk, 
amikor forró, beleöntünk az elkészitett masszából egy 
kanálnyit, hogy vékony lap legyen. Az egyik oldalát 
sütjük csak meg, majd egy tálra rácsúsztatjuk, és a 
tetejét vaníliás cukorral meghintjük. Mindenkor a 
megpirult palacsinta alját csúsztatjuk a már elkészült 
tetejére. Ezt addig folytatjuk, amíg a massza el nem 
fogy. Végül az utolsó palacsintalap mindkét oldalát 
megsütjük, és az előző tetejére borítjuk. 10 percre forró 
sütőbe tesszük, és vaníliás cukorral meghintve tálaljuk.

Készíthetjük úgy is, hogy a vaníliás cukor 
helyett reszelt csokoládét, cukrozott. Őrölt diót vagy 
cukrozott, őrölt mandulát hintünk.

Szeresd és becsüld a választott Országod ahol élsz 
AUSZTRÁLIÁT, 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT!

Vn7
magYab  hentes
DANDENONGBAN! 

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  p t y /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 KAPHATOK 
Megrendeléseket kicsiben és nagyban vállalunk. 

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

Jellemző alkatrész egy olyan akadály is, amely egy 
spirálból áll. A spirálon keresztül kell ütni a labdát, 
hogy bejuthasson a lyukba.

Az egyik barátomnak sikerült az, hogy kapásból 
átütötte, viszont a lyukba sehogy sem sikerült 
belctalálni, csak bctcrcgctte labdáját a lyuk felé. Már az 
tizenötödik ütés után. (szabályok szerint 10 ütésből kell 
belctalálni) csodálkozva kérdeztem tőle, hogy mi ebben 
az érdekes? Mire ezt felelte:

Nem a Kaik a lényeg, hanem a spirál. ..

Ami a szívemen az a számon... ahogy mondják!
(vajon miért?)
A. Éppen az úthcngerlö alatt feküdt.
B. Éppen veszi le a pulóverét
C. Ezt erotikus fantazmagoritákra bízzuk...
D. Azt akarta kifejezni, hogy őszinte ember.

lehetséges értékelés:

A. Horror sapiens érzelmű az egyén
B. Normális, egészséges gondolkozású valaki
C. Értékeld ki saját magad ebből a szempontból
D. Reális, magyar irodalom hallgató, a  béka sejhaja

alatt száguldozó fantáziával.
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Elektromos szakember megállapítása...
Hogyan lehet megállapítani, hogy egy villany

drótban merről jön az áram?
Rá kell lépni, és ahol dagadni kezd, onnan jön..!

Tanító néni az iskolában

Most Te kérdezz és akkor ki derül, hogy lehet - e hallani 
a hátsó padokban.

- Tanító úr meg tudja-e mondani, hogy ki 
udvarolt a nővéremnek a kapunkban tegnap este?

A Tanító a hátsó pádból: Marci innen tényleg 
nehezen lehet hallani a kérdéseket....

A tanító néni felszólítja Pistikét, hogy mondjon 
el egy Petőfi verset. A gyerek hallgat. A tanító néni 
segíteni próbál neki:

Kis fiam, hát nem ismered az „Anyám 
tyúkját”.?

- Azt sajnos nem, volt a válasz. Én csak az 
Apám tyúkját ismerem. Énekesnő a sarki mulatóban.

Tanító bácsi esete

A Tanító bácsi megkérdezi a leghátsó padban 
ülő Marcit, aki igen csak gyenge tanuló.

- Na tudod - e Marci, hogy ki dézsmálta meg a 
meggyfát?

- Nem hallom a kérdést Tanító úr kérem.
A Tanító gondol eggyet és helyet cserél Marcival.

Alkalmi vétel

A férj nagy lerendezéssel újságolja a 
feleségének ahogy haza érekezik: Négy vadonat új 
autógumit vettem hihetetlen olcsón.

- És hogy jutottál hozzá?
- Alkalmi vétel volt.
- Megőrültél? - hiszen nincs is autónk.
- Na és? ...Te is hordassz melltartót.

Három dolog kell a vadászathoz

Ha nagyvadakra mész (vadászni három dolog ami kell: 
Éles szem, nyugodt kéz és erős hang!
- Az erős hang minek?
- Hogy meghallják, ha egy magas fa tetejéről 

segítségért kiabálsz....
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UFOnatua-Sziklarajz Ausztráliában.

Ufómagazin után.

A múlt évben elhunyt neves és közismert 
tengerkutató, a francia származású Jaques Yves 
Cousteau néhány éve a Dél-Ausztrália előtti szigetek 
élővilágát kutatta. Hajójával az Alsyonnal, kikötött 
Brisbanben, majd autójával úttalan utakon haladva - 
helyismerettel rendelkező kísérőjével és a filmstábbal - 
felkereste a Quincan - barlangrendszert Queenslandban. 
Az említett barlangrendszer falán Cousteau által is 
érdekesnek ítélt ősi, archaikus sziklarajzok sokasága 
található, melyeket a stáb filmre vett. Cousteau és 
emberei akkor, az esemény idején nem figyeltek fel a 
sziklarajzokon látható különleges utalásokra, pedig 
lámpákkal megvilágították a barlangot és rögzítették a 
sziklarajzokat. Az említett esemény attól vált fontossá és 
időszerűvé, hogy a Quincan - barlang ősi, az 
„álomidökben” keletkezett sziklarajzai számos helyen 
félreérthetetlenül, dokumentumértékűen, embertől eltérő 
óriási humanoid- rajzolatokat tartalmaznak. Az 
események idején a már rendelkezésre álló 
legkorszerűbb időmeghatározás értelmében a Quincan - 
barlangrendszer sziklarajzai egy ezer éves eltéréssel 30 
ezer évesnek bizonyultak.

TAMANA és TESTVÉREI

További meglepetéssel is szolgálnak a Quincan
- barlangrendszer sziklarajzai. A központi alak és a 
jelentősen kisebb lény mellén is látható egy - egy úgy
nevezett ufonautafej. Mivel az ufonauta - humanoid 
ábrázolás nem önálló hivatkozásként szerepel a 
sziklarajzon, kötődik a nyúlánk testű, nagy szemű 
lényekhez, ez a reláció alárendeltségi viszonyt jelöl. 
Hasonló, de jó értelemben vett alárendeltségi viszony 
található - az ufonauta humanoidok szerepkörét illetően
- a Salamon király számára készült, elefántcsontból
faragott szárnyas oroszlán szoborkompozíció
tematikáján belül, vagy a chiliéi atacamai
óriáshumanoid körül található hivatkozások között.

Cousteau és kísérői a barlang megtekintése után 
találkoztak a környéken élő őslakókkal, a helybeli 
aboriginekkel (abók) akik elmesélték Cousteaunak a 
sziklarajzok eredetét és a hozzájuk fűződő, apáiktól 
örökölt legősibb teremtéstörténetet. Idézet az aboriginek 
teremtésmítoszából: Az első embert TAMAN a teremtő 
atya és testvérei teremtették, akik az égen színes és 
tüzes, mozgó szivárvány - kígyó alakjában jelentek meg 
és repültek a felhők között. Taman és testvérei a 
csillagok felől érkeztek, minden embernek a földön

parancsoltak. A sziklarajz Tamana teremtőt és testvéreit 
jelöli. Tamana és testvérei a szivárványkígyóval 
többször körberepülték a Földet, majd megparancsolták 
a nagy víznek, lépjen ki a medréből. Ez meg is történt és 
a vizek elárasztották a szárazföldeket. Ekkor a Földön 
félni kezdtek az emberek. Később a vizek visszatértek a 
medrükbe, majd ezt követően hosszú ideig
elbírhatatlanul forróvá vált a Föld lehelete. (E 
történetben nem nehéz felismerni a vízözönre és az azt 
követő pusztító szárazságra történő utalást.)

A TEREM TŐ TUDÁS

Tamana és testvérei óriások voltak, majdnem 
kétszer olyan magasak, mint az aboriginiek ősatyái, és 
kezükön eggyel kevesebb új volt. Ezeknek a lényeknek 
nem volt szájuk, nem kellett enniük és mégis 
halhattalanok voltak. Taman és testvéreinek segítői 
kisebbek és vékonyabbak voltak, mint az aborigini 
ősatyák.

A szivárványkígyó megjelenése után, a nagy 
szárazság idején ( a vízözön után..) Tamana és testvérei 
megparancsolták a nagy szemű segítőknek, hogy 
repüljenek minden irányba a föld felett, hogy felügyeljék 
az új teremtés eredményeit, és hogy a természet dolgai 
rendre működjenek. Az emberek a márványkígyó 
megjelenése után és működése alatt újból szétszéledtek a 
Földön.

Majd elérkezett a nap, amikor Tamanának és 
testvéreinek és a kistestű segítőknek szárnyai nőttek és a 
leszálló estében elrepültek a csillagok irányába. De 
előtte meghagyták az őslakók atyainak, hogy sok - sok 
napnyugta és sok - sok napkelte után visszatérnek.

Sokatmondó, számos archaikus kultúrában 
megtalálható - azonos utalásokat tartalmazó - 
teremtéstörténet, melyek azonosságát csal egyetlen tény 
magyarázhatja logikusan: az egy tőtől eredő, a 
mesterséges evolúciót magában hordó, összegezett 
teremtő tudás birtoklása valakik részéről.

Az előzőek ismeretében felvetődik a kérdés: 
vajon ki minősül idegennek a Földön? A lény, aki 
pusztít, halált hagy maga után és embernek nevezik, 
vagy az a teremtmény, aki az összegezett teremtő tudás 
alapján már az álomidőkben teremtési folyamatokat 
indított el a Földön. Drámai szituáció! Vajon ki az 
idegen a Föld nevű bolygón?

PEDIKŰRÖS Melbourne-ben,
hívásra házhoz megy. 

Hívják Zsuszát a 9803 4372 
telefonszámon.
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Májusi tükör:

JÚNIUS PROGRAM:
1998 júniusi cserkész összejövetelek:

Június 6-án és 20-án D. u. 2-től 5-ig a 
Magyar Központban. 760. Boronia Road. Wantima. 
3152. Minden magyarul beszélő gyermeket szívesen 
látunk.
Június 27, INDULÁS A TÉLI TÁBORRA.
(ha meg lesz a pénz és a másik hét (7) jelentkező)

Május 9. Anyák napi ünnepély.
70 személy volt jelen ezen az ünnepélyen. Anyák, 
nagymamák, nevelőanyák, pót-anyák vendégei voltak a 
Magyar Cserkész Szövetségnek. Id.Grubcr Tibor és fia 
főzték az ízletes gulyást, a Fenntartó egyesület férfi 
tagjai sütötték a lángost. Ez alkalommal a mamákat is 
kiszolgálták.

A rövid cserkészmüsomak több szereplője is 
volt: Bakos Krisztina, Törköly Fiona. Kőhegyi Ildikó és 
még sokan mások. Szavalatok, cserkészjátékok, az 
anyák iránti szeretet volt a fő vezérfonal. Természetesen 
mindez magyarul, a  magyar nyelv fenntartása 
érdekében. Több magyar népdal és cserkészdal is 
elhangzott.

Május 17. Kocsikból vásár, (carboot salc)
A téli tábor pénzgyűjtés keretében folyt le a Carboot 
vásár a központban. 20 autó bérelt helyet, és számtalan 
sok szép portéka került eladásra.

A cserkészek részt vettek a vásár
lebony olításában is. A Hóvrág és a Medve őrsök, étellel 
fogadták a részvevőket, délben pedig Élesíts Karcsi 
bácsi segítségével finom fánkot is sütöttek, a Nárcisz őrs 
árusította a süteményeket, összbevételük $74.00 volt.

A Vaddisznó őrs árusította sámlikat
rendületlenül, azzal a jelszóval, hogy „minden magyar 
házba a magyar sámli illik". Az Ausztrál vendégek csak 
csodálták a díszes alkotmányt, de leginkább a magyar 
családok vásárolták, eleget téve „kötelességüknek.”

A rendfenntartó őrs a Kígyó Örs volt. köszönet 
a fáradságos munkálkodásukért.

UTOLSÓ AKCIÓ! MÁJUS 30. UTOLSÓ AKCIÓ. 
KOLBÁSZ SÜTÉS az East Burwood Safeway előtt.
( Burwood Hwy. és Middlcborough Rd sarkán)

FIGYELEM! Nagyon fontos, hogy ez az akció 
sikerüljön, mert még $4,000 szükség ahhoz, hogy a Téli 
- Tábor megvalósulhasson. Még hét (7) hely van a 
buszon amelyek lefoglalása ebben a pillanatban kritikus. 
Ha nem lesz rá elég jelentkező, ez megakadályozhatja a 
Téli- Tábor megvalósítását.

ELSŐ BÁLOZÓK FIGYELMÉBE.
Az 1998 július 25 én rendezendő Cserkészbál 

clsöbálozói már elkezdték a táncpróbákat. Aki szeretne 
részt venni ezen a bálon mint „elsőbálozó” jelentkezni 
lehet még Kovássv Évánál a 9884 8011 telefonszámon. 
Fiú partnereket a cserkészek közül lehet választani!

A MELBOURNEI KOMPUTER ÉS 
INTERNET KLUB hírei.

A Komputer és Internet Klub következő össze
jövetele június 3-án. szerdán D. u. 7:30 kor lesz. Ez a 
találkozó a tervek szerint az „INTERNETPOIA" nevú, 
az Internettel foglalkozó cég helységében, Shop 3. 12 
Kingsclcrc A ve, Kcysborough, lesz megtartva Az 
egyórás (1) Internet ismertetés alkalmával, személyes 
tanítást, nyújt majd az értékesnek ígérkező 
„kiruccanás". Ára S10 fejenként. Jelentkezés, további 
felvilágosítás és helyfoglalás Barna Szilárdnál a 9560 
9918 telefonszámon.

A csekkeket az „INTERNETOPIA" javára 
írják, és az 50 Alex A ve. Wheelrs Hill 3150. Barna 
Szilárd címére kérjük elküldeni. Ha nem lesz elég 
jelentkező (6 minimum) a befizetett csekkét mindenki 
visszakapja. Jelentkezni lehet május végéig.

Nincs korhatár, mindenkit szívesen látunk. 
Tanulj, hogy taníthass, és értékes tagja lehess 
társadalmunknak!

JOE SZLLADY
45 éves gyakorlattal rendelkező Autó mechanikus 

Diesel és benzin motor specialista.
We speciálisé in a wide rangé of Services from basic cár care to 
speciálist rebuilding and special maintenance fór all vehicles. 
Prc-owned motors Roadworthy testing
Service and tuning Imported cár speciálist
Brakes and clutch Vintage and rare vehicles
Motor rebuilt Prompt and eflicicnt
Gear boxes and difierencials All repairs guaranteed 

Telefon / Fax : 9329-9347 
93 Therry Street, Melbourne, 3000

KÉRJÜK. AKI TUD AZ SEGÍTSEN!
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ófLo*t hírek
ASZTALI LABDARÚGÁS (GOMB-FOCI)

A Sydnev-i Magyar Asztali- 
Labda-rúgó Klub 1984-ben alakult. 
Igazi focit asztalon is csak olyan 
országok szülöttei tudnak 
szenvedélyesen játszani, akik az igazi 
labdarúgást fanatikusan szerető és 
értő országok szülöttei. Nem csoda 
tehát, hogy a Klub alapítói között 
magyarok is voltak.
1993-ban annyira megnőtt a 
taglétszám, hogy több asztal 
használatával, új helyen a St.George 

Budapest Klubnál talált a Klub otthonra. Ugyan ebben 
az évben lett tagja a Klub az Ausztrál Asztali 
Labdarúgó Szövetségnek, az ATSA-nak, amit 
képviselve Budapesten részt vett a Nemzetközi Asztali 
Labdarugó Szövetség megalakulásán.

1996-ben május és júniusban a Klub tagjai 
Magyarországon rendezett Világ-bajnokságon. Az 
Ausztrál csapat (4 versenyzőből állt) ötödik helyen 
végzett, egyénileg Boldizs András 8-ik helyezést ért cl. 
A VB-én 20 ország versenyzői vettek részt.

Sajnos, a VB-t és a Nemzetközi Szövetséget 
képviselő Magyar Szervezet, élén Horváth Imrével, 
személyi érdekek folvtán számtalan visszaélések 
sorozatával elriasztotta a résztvevő országok lelkes 
versenyzőit.

Ma, csak mint szórakozást játsszák a 
szenvedélyes játékosok ezt a szórakoztató és érdekes 
sportot. Talán ha valaki lelkiismeretesen , a régi Magyar 
sportszerű magatartás híve veszi kézbe a Nemzetközi 
Szövetség irányítását, talán akkor lesz ismét nemzetközi 
fellendülés az asztali labdarúgásban.

LABDARÚGÁS

A WANTIRNA HUNOK tovább 
folytatják kemény munkájukat a 
csapat jó hírneve megteremtése 
érdekében.
„Csak egy jó csatár kellene” 
hallottam a fohászkodást. Ha 
ismersz 35 éven felüli játékost 
kérd meg, hogy jelentkezzen Hegedűs Imrénél a 9763 
7157 telefon számon. Szurkolókat és segítőket szívesen 
lát a VEZETŐSÉG.

LÉGPUSKA

este 6:30-tól. 
tclcfonszámán

A Knox-i Bajnokság után nagy 
lelkesedéssel készül a gárda a Victoria 
Bajnokságra, ami a Tivoli Klub 
rendezésében Május végén 30-án és 
31 -én lesz megtartva.
Új tagokat szeretettel várunk. Lövés 
minden Hétfőn, Szerdán és Pénteken 

Érdeklődés Madai Sándor 9762 0801

Június 7, Vasárnap.
d e. 11 órakor. Ökumenikus Istentisztelet, 
d.u. 3 órakor, Mozi előadás. (Szibil)

Június 13, Szombat.
d.u. 2 órakor. Tanácskozás -

- M agyar Központ.
Június 14, Vasárnap.

d e. 9 órakor. Katolikus Szentmise, 
d e. 11 órakor, Református Istentisztelet.

(Kew-i Egyházközösség) 
d.u. 12:30 kor, Ebéd. A Központ népi - 

tánccsoport rendezésében. 
Június 21, Vasárnap.

d e. 9 órakor. Katolikus Szentmise, 
d e. 11 órakor, Református Istentisztelet. 

Június 28, Vasárnap.
d e. 9 órakor. Katolikus Szentmise, 
d e. 11 órakor, Evangélikus Istentisztelet, 
d.u. 12:30 kor Disznótoros Ebéd, - 
Társadalmi Klub Szövetkezet rendezésében, 
d.u. 3 órakor. Irodalom és Zenekedvelők 

____________________ összejövetele.______________
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A KNOX HUNGÁRIÁN 
SEN IO R  C IT IZ E N  CLU B.

Júniusi összejövetelek:
Június 2-án, 16-án és 30-án.
A Magyar Központban.

A Knox Senior Sport és a 
Knox Divison o f General Practice 
tart előadást „GP's the nevv mcssengcrs fór Active 
Seniors” a Cholesterol-ról, Dr.Igor előadásában a 
Rowville Community Centre-ben Pénteken Június 19- 
én. Ára $2.40, fejenként.
Sport részlet 10:30 tói - 12:30-ig. GP beszéd 12:30-tól 
1:30-ig. További értesítést Esmc Trcwcnack 9763 7400.

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA:

a S2L8IL című színes operett filmet.
Szereplők: kitűnő színészi gárda. Piti Katalin, Lcblánc 
Győző, Zsadon Andrea. Bcndc Zsolt. Haumcn Péter. 
Kovács Zsuzsa. Maros Gábor. Hadics László.
Június 7-én, vasárnap D.u. 3 órai kezdettel a Magyar 
Központ Ifjúsági termében.
Belépődíj: $6.00, nyugdíjasoknak $5.00, gyerekekért 
nem kell fizetni.

fáradságos és önfeláldozó munkájukért, amit a 
közösségért tettek.

Nagy Sándor és Magda, John Hasúé és Robert Dean társaságában.

FIGYELEM! A Klub 12 napos „vakációt” tervez a 
Gold Coast-ra augusztusban. Ára $340 fejenként. 
Minden - melegebb éghajlatra vágyó honfitársunkat 
szertctcl vár és hív a Klub elnöke, Nagy Magda. Bővebb 
felvilágosítást a (03) 9700 1130 telefonszámon.

Összejövetelek: Minden pénteken a Dovcton 
Senior Citizen Klubban. (Box st. és Chcstnut Rd. sarok) 
Minden második szerdán az Endeavour Hills Leisure 
Ccntrc-bcn találkozunk.
MINDENKIT SZERETETTEL ÉS SZÍVESEN 
LÁTUNK ÖSSZEJÖVETELEINKEN.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
Nagysikerű Anyáknapi Műsoros Díszcbéddel 

lett gazdagabb a Casey Idős Magyarok Klubja. A telt 
házban még pótasztalokat is fel kellett állítani.

A rendezvény, fénypontja az volt, hogy az 
Anyáknak még az ujjúkat sem kellett megmozdítaniuk, 
kivéve szeretett elnökünket. Nagy Magdát és a 
pótolhatatlan mindent tudó titkárunkat Brachna Annát, 
valamint az éncktanárunkat. (Pacsirtánkat) Az Apák 
mindent elkövettek annak érdekében, hogy az Anyákat 
elkényeztessék ezen a napon.

A finom ebédet fröccs, üdítő ital és sütemény 
követte. Ezután következett az ajándékok és virágok 
kiosztása, az Édesanyák között. A felszolgáló Apák 
között nagy szerepe volt a Casey Tanács Elnökének 
John Hastienek és a parlamenti képviselőnek Robert 
Deannek. Mind két kiküldött, helyi és társadalmi 
vonatkozásban kiemelkedő személyiség, beszédében 
kihangsúlyozta a magyar összejövetel barátságos és 
családias mivoltát. További jó munkára kérte a 
vezetőséget. Megígérték azt is, hogy a Casey körzetben 
a jövőben is gondját fogják viselni az idős magyaroknak.

A diszebéd sikeréhez az is hozzájárult, hogy a 
tagságnak az ebéd díjmentes volt, az Egyesület fedezte a 
Diszebéd költségeit. Gratulálunk a vezetőségnek.

TÁRSKERESŐ
ÉLETTÁRSAT ÉS SEGÍTŐT KERESEK!

54 éves Erdély-i születésű vagyok. Keresek 50-töl 70 
éves korig, csak hivatalosan elismert (Ausztráliában) 
nyugdíjas férfit, saját csendes otthonomba.

JELIG E: KÉT SZÍV - EGY PÁR! 
Érdeklődés a Kisújság Szerkesztőségnél, Jeligével 

ellátott leveleken keresztül.

a z  a u s z t r á l i a i  
MAGYAR REFORMÁTUS 

EGYHÁZ
Minden vasárnap d e. 11 órakor

ISTENTISZTELETET TART
a magyar templomban; 121 St.Georges Street 

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

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

a Bocskai teremben (sakk, kártya, stb...) 
GYEREKEK RÉSZÉRE VASÁRNAPI ISKOLA.
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MEGHÍVÓ
A D.D.M.Sz. Vezetősége szeretettel meghívja 

Melbourne Magyarságát, a Június 20-án 
este 7 órai kezdettel sorra kerülő 

DISZNÓTOROS VACSORÁRA  
a Keilor Downs Community Centre címe: 

off Taylor’s Road, Keilor Downs 3038. 
a zenéről a NEFELEJTS DUÓ, 

a vacsoráról a Rendezőség, 
italáról és jókedvéről mindenki maga gondoskodik. 
BELÉPŐ DÍJ: $12.00, NYUGDÍJASOKNAK $10.

Helyfoglalás: Márton Katónál 9366 4382.
Apró Ancinál 9364 1152 vagy Orosz Tibornál 9364 

6184 telefonszámokon.
______Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.______

HALLGASSA A M AGYAR RÁDIÓ  
MŰSORAIT!

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 vannak. 
Műsorait az FM.Sterió 92.3 hullámhosszon sugározza.

Az SBS magyar nyelvű műsora minden 
pénteken este 10 órakor az 1224 Khz. hullámsávon. 
Svdnev! A 2RRR. Rádió magyar nyelvű adása 
vasárnaponként 12 órai kezdettel az FM 88.5 hullámon. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magvar nyelvű adása az 
1053 AM hullámhosszon, minden szerdán este 8-9 óra 
között és csütörtökön reggel 8:45 és 10:15 között 
sugározza programjait.

MAGYAR TV, MŰSOROK:
Melbourne! Minden hétfő este 6:30 és 7 óra között a 
Melboumi Magyar Televízió sugároz óhazai és helyi 
műsorát a 31-es csatornán.
SBS.TV állomás minden vasárnap reggel 7 órai 
kezdettel félórás híreket közöl a legfrissebb 
magyarországi eseményekről, magyar nyelven. 
Adelaide-ben vasárnap reggel 6:30-kor kezdődik a fent 
említett műsor.

Köszönet a Darwini Magyar Rádió kedves soraiért, 
jogos a kérelem és helyes a meglátás. Mentségem csak 
az, hogy ezt az előző Szerkesztőtől vettem át, és Ö azt 
hiszem az Amerikában megjelenő Magyar Naplóból 
„honosította”. Haza csak egy van, ami otthon van, 
szülőhazánk. Tehát ezek után a felhívás így fog 
megjelenni: Szeresd és becsüld választott országod 
ahol élsz, de ne tagadd meg szülőhazádat, 
Magyarországot.!

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!

6
HÓNAPI
MÉRLEG

Köszönöm a Kisújság támogatóit. Az előfizetők 
száma növekedett az elmúlt hat hónap alatt. Ez nekem a 
legjobb mérce, hogy tovább folytassam szerkesztői 
munkámat.

Nehézségek adódtak azzal, hogy a nyomtatás és 
postázás ára is emelkedett, és az újság előállítása, nem 
fedezi a költségeket.Ez egyéni kiegészítésre szorul.

Ezért az vált szükségessé, hogy júliustól az 
Újság árát, ami $1.00 volt évek óta fel kellett emelnem 
S1.20-ra. Évi előfizetést, $25.00 és hat hónapi 
előjegyzést S12.50-re emelkedik.

Ugyanakkor egy nyugdíjas alapot is létesítek, - 
azok számára , akiknek az áremelés nehézségeket 
okozhat. Kérem aki teheti és módjában van 
megajánlásokat a Nyugdíjas alapra kiállítani.
(Köszönet Csutoros Ferenc $5.00-os nyugdíj alap 
segítségét)

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!

a u s z t r á l ia i  k is ú js á g
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

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

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

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

....................................Postcodc:................
Moncy Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


