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SZEPTEMBER EGYETLEN PIROS BETŰS 
ÜNNEPNAPJA - A Z  APÁKNAPJA!

Szeptember a naptári év kilencedik hónapja, 
amelyet Szent Mihály havának is nevezünk. Ez a 
változások hava földünk mindkét oldalán. Itt 
Ausztráliában kifelé haladunk a télből, otthon 
hazánkban pedig a nyár végét jelenti.

Az Ausztrál kontinens déli részén a tél leginkább 
az otthoni Őszhöz, vagy kora tavaszhoz hasonlítható, 
amikor a csapadék többnyire eső formájában jelentkezik. 
Az hideg, esős szeles napok a hóolvadás idejére 
emlékeztetnek

Két héttel ezelőtti Queenslandi utunkon a nagy 
árterületekkel rendelkező megáradt folyók miatt gyakran 
azzal fenyegettek, hogy utunkat nagy kerülőkkel tudjuk 
csak folytatni. Víz-magasságot jelző mércék szegélvezik 
az országutak széleit. Évről évre a folyóparti városokban 
nagy kárt okoznak az árvizek.

Szeptember hava azonban reményt is ad a 
tavasz és a nyár közeledésére. A virágzó gyümölcsfák, új 
hajtások a kertben, és a hirtelen szapora fiivágások 
kicsalják a házaikba szorított lakosságot Nemsokára 
kezdhetjük szidni a borzalmas ausztráliai hőséget.

Otthon. Magyarországon más a helyzet. A nyár 
vége - az ősz kezdete, aratás, betakarítás, a szüret 
jellemzi ezt az időszakot.

A tanulók a megérdemelt nyaralások után 
visszatérnek az iskolákba. Kezdődik a tanév.

Mamák, papák kézenfogva viszik a kisebbeket, 
az öregebbek pedig nagy kedvvel keresik fel régi 
barátaikat, osztálytársaikat akár milyen is volt a múlt évi 
bizonyítvány.

Csak hosszú évek után. amikor az ember maga 
is felnevelte gyerekeit gondol vissza azokra az időkre.

amikor nem miránk, hanem szüléinkre hárultak a 
gondok.

A szülök feladata nem változott történelmünk 
folyamán, csak néha könnyebb vagy' nehezebb volt 
eleget tenni kötelességeiknek a történelmi viszonyok 
miatt.

Talán azért is látom e hónap piros betűs 
ünnepének az Apák napját, mert amikor a háború után 
az élet megindult Magy arországon, nagyon sok magy ar 
édesapa küzdött nehéz körülmények között családjuk 
megélhetéséért. Az én apám is közéjük tartozott.

Viszonzásul, egy verssel tudtam kifejezni amit 
akkor gyerek fejjel éreztem 1948 tavaszán:

Az én apám homlokán ráncok ülnek.
Vállára súlyos gondok nehezülnek.
Mindig korán kel és mindig későn fekszik,
Sohasem pihenve dolgozik napestig.
Ó mennyit küzd és mily en sokat fárad.
Sok pénz . sok kenyér kell egy kis családnak.
Ruha. cipő kell - 6 megszerzi mindezt
Az én jó apám nagyon szeret minket.
Az ő nevét könnyes imába áldom.
Az én apám a legjobb a világon.

A címét és íróját nem ismerjük, de az biztos, hogy 1948 
május 9-én, anyák napján hangzott el a Marcibányi téri 
iskolában Budapesten. Én szavaltam ezt a verset az 
ünnepélyen.

Most amikor a családokért fáradozó édesapákat 
köszöntjük eszembe jut gyermekkorom sok kedves 
emléke. Soha nem felejthetem el a szüleimtől kapott 
intelmeket, jó tanácsokat Kérem a mai fiatalságot, hogy 
becsüljék és szeressék az édesapákat!

Szeverényi László.
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MAGYARORSZÁGI
TUDÓSÍTÁSOK...

MAGYAR KÖRNYEZETVÉDELEM.

A ,,Duna hajózhatósága" címmel meghívót kaptam 
egy hajóúttal egybekötött tudományos konferenciára, 
amelynek levezető elnöke a sokoldalú tudós. Láng 
István akadémikus volt.

A Dunáról tudjuk, hogy egész hossza 
forrásától a torkolatáig 2890 km, (kezdetétől a végéig 
légvonalban 1514 km), amiből 935 km esik hazánk 
területére. Eredete és felső folyása Németországban, a 
Fekete erdő lejtőin két forráspatak egyesüléséből ered. 
A régi görögök Istrosnak nevezték, és Európa 
legnagyobb folyójának tartották. A magyar 
irodalomban is sűrűn találkozunk a Duna névvel. Már 
Szt.Gellért írásaiban. Béla király névtelen jegyzőjének 
könyvében meg van említve. A magyar okiratokban a 
IX. századtól kezdve található neve. A Duna nevet 
kelta eredetűnek tartják.

Művelödéstörténelmi, gazdasági jelentősége, 
stratégiai fontossága mindig nagy volt. Ma is nagy!

A Duna hajózhatóságának problémája 
nemcsak a szakmai, a környezetvédelmi és a politikai 
eljárások bonyolult interferenciákat létrehozó 
metszéspontjában van. de az integrációs, a regionális 
és a szomszédsági törekvéseket is érinti. Ezért a 
tudományos konferencián több terület képviseltette 
magát az előadók, illetve a résztvevők között. A 
magyar részéről a környezetvédelemmel foglalkozó 
előadásokra, azok mélatatására figyeltem legjobban a 
tudományos konferencián.

A Duna hajózhatóságának, környezetének 
védelmét német szemszögből német előadók 
elemezték. Csatlakozott ehhez Gudrun Peters asszony, 
aki a bajor parlament vidékfejlesztési és 
környezetvédelmi munkacsoportját kép\iseltc. 
Előadásában kihangsúlyozta a bajor parlamentben 
megalakult Duna - Fórum, a polgári kezdeményezések 
jelentőségét. A Duna és a benne lévő élővilág, a 60 - 
féle halfajta védelmében még hirdetések is jelentek 
meg Bajorországban: „Tönkretesszük a Dunát, ha 
szabályozzuk" felirattal.

A Duna hajózásának hazai problémáit, a 
„magyar Duna" környezetének védelmét magyar 
szemszögből, magyar szakértők világították meg. Ezek 
között volt Droppa György, a Zöld Alternatíva

Alapítvány elnöke, a Duna Kör ügyvivője, Valkár 
István a KHMV föosztáhvezetője, Koszonitts László 
a MAHART főosztályvezetője, Goda László a 
VITUKI-ból. Fleischer Tamás, a Dunakör, a 
Világgazdasági Kutatóintézet szakértője és Láng 
akadémikus.

Az előadók szerint Magyarországnak szüksége 
van a környezetbarát, korszerű hajózására, ami 
olcsóbb, mint a vasút, olcsóbb a közúti közlekedésnél. 
Erősíteni kell a Dunahajózás álláspontot, a Duna 
környezetének védelmével együtt.

A tudományos konferencia hajója a festői 
Dunakanyarban fekvő üdülőparadicsomban, a kies, 
vadregényes Zebegénvben kötött ki. Az ebédszünetben 
a konferencia levezető elnökével, az általam mélyen 
tisztelt Láng István akadémikussal beszélgettem. Ö 
egy elismert természettudós, agrokémikus. A Magyar 
Tudományos Akadémia vezető személyisége, az 
Ember és a Biosféra UNESCO - program magyar 
nemzeti bizottságának az elnöke.

- Sok munkával jár az ön feladata, hány órát 
dolgozik naponta?

- Reggel 6 órától este 10-ig kisebb 
megszakításokkal.

Mi a véleménye a magyar 
környezetvédelem röl ?

A gazdag országoknak könnyebb a 
környezetvédelmet megvalósítaniok. Magyarországon 
egy - két generációváltás szükséges még ehhez igazán. 
Magyarország nem gazdag anyagilag, de gazdag 
kreatív értelem ségiekben a környezetvédelem 
területén. A magyar tudomány a \ilágban a 23-ik 
helyet foglalja cl. Gazdasági téren csak az 50-ik 
helyen áll.

- Ön melyik munkájára büszke?
- Azt gondolom hasznos lehet az 1993-ban 

megjelent, 200 szerzővel készült Környezetvédelmi 
Lexikon, amelynek szerzője vagyok.

- Milyen további tervei vannak?
- Most 67 éves vagyok. 70 éves koromig 

mindenkép dolgozom. Jövő nyáron Magyarországon 
lesz a Tudomány Világkonferenciája, a világ vezető 
tudósainak találkozója az UNESCO szervezésében és 
én fogom megszervezni. Várjuk az ausztrál tudósokat 
is. Mint például a Péter Bridgcwatert. az ausztrál 
Környezetvédelmi Hivatal korábbi elnökét.

Dr. Szalontai Éva.
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RAGADOZÓ MADÁRNAK LÁTSZIK A 
SÁRKÁNYREPÜLŐ.
(Magyar Hírlap nyomán) 

Természetvédők és paplanemyösök balatoni harca.
Szűnni nem akaró harcban állnak a 

magyarországi nemzeti parkok igazgatóságai a 
sárkányrepülőkkel és a paplancmyösökkcl. s 
különösen a Balaton - felvidéken mérgesedett cl a 
helyzet - monda Kovács Béla. a Balaton - felvidéki 
Nemzeti Park természetvédelmi osztályvezetője.

A szakember szerint feltűnő tömegben lepték 
el a felvidék hegyeit, kiugró ormait a paplanemyösök. 
számukra ugyanis kiemelkedő ugrópontra van 
szükség. A gondokat ugyanakkor az okozza, hogy 
ezek a hegyek - Csobánc, Badacsony, Szentgyörgy- 
hegy, Szigligeti-hegy - különösen védett területek, a 
sziklaormok környékén pedig ritka madárfajok 
fészkelnek. Tilos a háborításuk. a páratlan szépségű és 
óvott növényzetű hegyekben pedig megengedhetetlen a 
sikló- és sárkányrepülés. Különösen a Csobánc 
felkapott, de az utóbbi hetekben már inkább a Somló 
lett a  kedvenc, amely vulkáni tanúhegy területét ez 
évtől nyilvántartották önálló tájvédelmi körzetté. A 
nemzeti parkban és a tájvédelmi körzetben csak 
engedéllyel lenne szabad repülni, ilyen hozzájárulást 
azonban az igazgatóság - tekintettel a természeti 
értékekre, az állatvilág védelmére - nem ad ki. A tiltást 
sajnos sokan megszegik - vélekedett az osztályvezető -, 
ezért jó néhány alkalommal kellett már a 
sárkányrepülősöket és a „paplanosokat'’ szabálysértési 
eljárásra idézni, noha a nemzeti park igazgatósága 
elsősorban a figyelmeztetéssel él. A természetvédelmi 
szabályszegés miatt kiszabható bírság egyébként 20 - 
50 ezer forint között lehet, de kirívóbb esetekben - 
ilyenre azért még nem volt példa - rendőrségi 
feljelentést is tesznek.

A sárkányrepülök a vízpart közelében, a 
védett gyepes területeken és réteken telepszenek meg 
előszeretettel, s elképesztő zajt csapnak a
motorjaikkal, szemetelnek, s a tanyáikon sokszor a 
legelemibb higiéniai feltételeknek sem tesznek eleget. 
Felhívta a figyelmünket a szakember egy érdekes 
tapasztalatukra is, nevezetesen: a költömadár ezrei 
ugrálnak le a fészkeikről, amikor elhúz felettük egy - 
egy sárkányrepülő, mert a hatalmas szerkentyűt 
ragadozó madárnak vélik. A védett költőhelyeken 
keletkezett kár lényegében felbecsülhetetlen.

A nemzeti park igazgatósága a napokban 
utasított cl egy szigligeti engedélykérelmet
(sárkányrepülösök szerettek volna a védett rétre 
telepedni), s nem járult hozzá a Somló bazaltszikláiról 
való paplanemyözéshez sem. Ott ugyanis igen ritka

hollópárok költenek, másrészt pedig nem örvendnek az 
cmyösöknck a gazdák sem, ugyanis meglehetősen 
gyakran szállnak le hatalmas paplancmyöikkel a 
szőlőkben. A nemzeti park igazgatósága most 
igyekszik - a légügyi hatóságokkal együttműködve - 
alkalmas területet, ugróhelyeket találni, ám az máris 
nyilvánvaló, hogy a védeti természeti érdekekben oly 
gazdag Balaton - felvidéken felettébb nehéz megfelelő 
felszálló - és ugróhclvckct kijelölni.

Józsa Benő.

A Budapesti Vidám Színpadon bemutatott 
nyári kabaré alkalmából, beszélgetés Csala Zsuzsával. 
A kabaré szereplői: Kabos László, Csala Zsuzsa, 
Voight Ági. Urbán Erika, Faragó Vera. Bodrogi 
Gyula. Lorán Lenke, Vcrcbély Iván, Géczy Dorottya, 
Kosa András. Zána József. A rendőr: Kalmár Tibor.

Amint a címből is kiderül - és a kiváló 
szereposztásból - a Vidám Színpad nyári műsorát a 
pesti folklór egyedülálló, utánozhatatlan viccei, poén - 
petárdái uralják. A színház igazgatója. Bodrogi Gyula, 
a minden porcikájában színész, táncos komikus 
beköszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy az országot 
ért sok megpróbáltatás között Magyarország sem 
maradhatott volna fenn, ha nem lett volna pesti vicc, 
pesti humor, ami mindig segített a túlélésben.

A kiváló magyar humorista, író, újságíró, 
színpadi szerző és konferanszié, a már sajnos elhunyt - 
Keller Dezső egy ik kabarétréfája is színre került.

A műsorban most mutatkozik be először a 
Viccmondók klubja. A Vidám Színpad legnépszerűbb 
humoristáitól hallottuk a hét legjobb pesti vicceit. A 
legnépszerűbb komikusok között szerepelt 
természetesen a sokoldalú színházigazgató, színész, 
rendező Bodrogi Gyula és a Jászai- díjas, táncos, 
énekes komika. a vidám fiuk kedvence, számos 
vígjáték és kabaré főszereplője: Csala Zsuzsa.

Csala Zsuzsával sikerült a kabaré előtt a 
színésztársalgóban beszélgetnünk. Zsuzsa az 50 - es 
évek magyar kultúr versenyein tűnt fel először. 
Véletlenül lett komikus. Eredetileg építésznek indult, 
még be sem fejezte a gimnáziumot, amikor az egyik
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kultúrversenyről behívták egyenesen a Színművészeti 
Főiskolába. 1954 tői 59-ig a Déryné Színház művésze 
volt. 1959 és 60-ban az egri Gárdonyi Géza 
Színházban játszik. 60-tól napjainkig a Vidám 
Színpad nélkülözhetetlen, sokoldalú tagja. Ebben a 
darabban is több féle szerepe van. Zsuzsa népszerű 
énekes táncos komika de prózai szerepekben is kiváló. 
Sokat szerepelt a magyar TV-ben, rádióban.

Félje tavaly halt meg. Igazi barátja és családja 
ma csak egy jó (talált) német juhász kutya. Még a 
Kriminális című kabaréban is társa a kutya, vele lép 
fel.

- Mit tud Ausztráliáról? - kérdeztem,
- Két és fél hónapot töltöttem ezen a 

különleges, csodálatos földrészen. Kabos Lacival 
léptünk fel. Akinek számos családtagja él ott, és így 
vele együtt engem is vendégül láttak. Soha sem 
felejtem! Nagyon kellemes időket töltöttem el az 
Ausztráliában élő magyarok között. Attól kezdve, 
hogy ausztrál földre érkeztem, mintha színházi szép 
díszletek vettek volna körül egyfolytában ...

Szívesen újra mennék, de - szerencsére - a 
Vidám Színpad sok szerepével itthon tart. ..

dr.SzÉ.

r

M AGYAR NAPLÓ
nyomán

MIT NYÚJT KANADA A VILÁGNAK?

Kanada tejelő tehénállománya betegségmentes 
és magas színvonalú tejet ad, amelyet a világ több 
mint 50 országába exportálnak. Legnagyobb export - 
partnereink az egyesült Államok, Anglia, Mexico, 
Japán, Brazília, Ausztrália és Németország.

Kanada a világ második legnagyobb sertés - 
exportőre, vagyis az ország igen komoly sertésiparral 
rendelkezik. 1996 - bán 15.3 millió malacot „vittek 
vásárra.”

Kanadában mintegy 1,400 a bejegyzett 
tojástermelők száma. Ezek évente összesen 173 millió 
tyúktól mintegy 411 millió tucat tojást nyernek.

Kanadai farmok nyújtják a világ napraforgó 
termésének 25%-át, búzatermésének 4.5%-át, 
árpatermésének 7.2%-át, zabtermésének 11.2%-át, és 
kukoricatermésének 1.2%-át.

Kanada legértékesebb terménye a burgonya, 
amely minden tartományban megterem. Az ország 
évente mintegy 660 millió dollár értékű burgonyát 
termel. Bizonyos tartományokban, mint pl. Prince 
Edward Island-on, New Brunswickban és 
Manitobában a krumpli termesztés különleges 
fontossággal bír.

Kanada elsőszámú gyümölcse az alma, 
amelyből évente mintegy 530.000 tonnányit 
termesztnek.

Kanada évente mintegy 300 millió dollár 
értékű élelmiszer - segélyt nyújt a világ rászoruló 
országainak.

(Canadian Scene)

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___________

77. SZÜLETÉS NAPOMON.

ír ta  : Dávid József.

Kenyerem belét már megettem, 
hetvenhét esztendő zúgott el felettem.

Nem fog már rajtam a rágalom, 
s még életem héját rághatom,

Mancsomat a küszöbre teszem, 
s a szívemet őrzöm hűségesen....

A Jóisten éltessen sokáig, öreg barátom!
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HOL NYOMJÁK MAJD AZ EURÓT?
Tízmilliárd bankjeg>r kinyomlalása - a pcnz 

feltalálása óta a legnagyobb ilyesfajta akció illetve 
az arra vonatkozó megrendelés megszerzése a tét 
abban a versenyben, amelybe mindenképpen szeretne 
bekapcsolódni két magáncég, a nagy brit De La Rue 
és a  német Gieske & Devrient. Ám miközben a 
vetélytársak már fel is sorakoztak a startvonalon. Ők 
egyelőre azzal küszködnek, hogy az illetékesek 
egyáltalán elfogadják a nevezésüket. A két 
bankjegynyomda ugyanis a leendő európai közös pénz. 
az EURO elkészítésére szóló megrendelésért nem 
kisebb intézményekkel, mint az EU - tagállamok 
központi bankjainak a felügyelete alá tartozó 
pénzjegynyomdákkal próbál versenyre kelni.

A döntést azonban az Európai Központi Bank 
hozza majd meg. Az EURO 1999. január clscji 
startjával pedig a - ma az EU - bán forgalomban levő 
bankjegyek 90 százalékát előállító - tizenhárom állami 
pénznyomda, illetve az azokat felügyelő jegybankok a 
központi bankok európai rendszerének részévé válnak, 
aligha kétséges, kik esélyesek a megbízás elnyerésére.

A két magáncég titokban már csak abban 
reménykedik, hogy a feladat meghaladja az állami 
pénzverdék erejét. Hiszen tízmilliárd bankó részének el 
kell készülnie 2002-ig, vagyis addig, amíg az EURO a 
közforgalomban is megjelenik - koránt - sem kis 
feladat.

Az Európai Unió majdani közös pénzének, az 
eurónak a bankjegyein ábrázolt hidak, kapuk és 
ablakok teljességgel képzeletbeliek, semmi közük 
\alóságos építményekhez, mivel hogy egész Európa 
számára kell érvényesnek lenniük - hangsúlyozták a 
bankjegytervezetek bemutatásakor.

Ezzel szemben nagy vihar támadt az osztrák 
Róbert Kalina által tervezett papírpénzek ábrái miatt, 
mivel azok állítólag a megszólalásig hasonlítanak ma 
is létező vagy korábban létezett hidakra a brit Bridge 
Design and Engineering folyóirat szerint. így például a 
majdani százeuróson levő híd feltűnően hasonlít a 
párizsi Pont de Neully-re, amit 1956-ban bontottak le.

Vitathatatlan a hasonlóság az 500 euróson 
ábrázolt és egy Le HavTe melletti híd, a Ponte de 
Normandie között. Sőt az öteuróson nem is európai, 
hanem egy indiai úszóhíd (ponton - híd) látható, egy7 a 
XIX. századból származó rajz másolataként.

Az Európai Monetáris Intézet azzal védekezik, 
hogy a fenti motívumok csupán csak tervezetek, 
amiket a biztonsági jelek elhelyezése és nyomdai 
szempontok miatt még amúgy is át kell dolgozni - írta 
az APA osztrák hírügynökség.

HUBBLE - FELFEDEZÉSEK.
Első bolygófelvétel a Naprendszeren túlról.

Első ízben fényképezett le Naprendszeren 
kívüli bolygót a Hubble amerikai űrteleszkóp - 
jelentette be az amerikai űrhajózási hivatal, a NASA. 
A Routes és az AFP szerint a felfedezés csillagászati 
szempontból történelmi jelentőségű, hiszen az 
űrkutatóknak most először áll rendelkezésünkre 
közvetlen bizonyíték arra. hogy a Napon kívül más 
csillagoknak is lehetnek égi kísérőik, azaz bolygóik.

A Hubble fényképének tanúsága szerint a 
Földtől 450 fényévre egy fiatal kettős csillagtól 200 
milliárd kilométernyire egy óriásbolygó kering. Az 
égitest kétszer - háromszor nagyobb a Naprendszer 
legnagyobb bolygójánál, a Jupiternél. Az új felfedezést 
a csillagászok páratlan értékűnek tartják. Néhány 
csillagról ugyanis már eddig feltételezték, hogy 
bolygórendszere lehet, de erre a megállapításra 
mostanáig csak közv etett bizonyítékok alapján jutottak 
az űrkutatók. Ed Weiler professzor, a Hubble - 
program igazgatója szerint az űrteleszkóp nyolcéves 
működésének ez lehet az eddigi legjelentősebb 
felfedezése. Az emberiség által először megpillantott 
Naprendszeren túli bolygóról készült fényképet a 
NASA nyilvánosságra hozta, és az űrkutatási hivatal 
internetes honlapján (www.nasa.gov) meglátható.

LEHET-E SZERELEM AZ ŰRBEN?
Az Alpha űrállomás előkészületei közben az 

amerikai űrhajózási hivatalnak arra is kiteljed a 
figyelme, hogy a hosszan tartó missiók idején éljenek-e 
élhetnek-e szexuális életet a kozmonauták.

Ha kissé illúzióromboló is a dolog, a tény attól 
még tény marad: az Alphán e témakörben folytatandó 
kísérletek a szó szoros értelmében a Mars - kutatást 
szolgálják. A tervek szerint ugyanis 2012-ben négy
hat tagú. koedukált csapat vág neki a nagy utazásnak.

A Föld - Mars távolság megtételéhez 180 nap 
kell, ehhez jön meg az idegen bolygón tartózkodás

http://www.nasa.gov
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ideje. Legalább 500 napról van szó tehát, ami túl 
hosszú idő ahhoz, hogy az űrhajósok végig - miként 
eddig tették - a teljes önmegtartóztatás erényét 
gyakorolják.

Amióta a Míren és az amerikai űrsiklókon 
vegyes csapatok dolgoznak; az ürszex problémája már 
nemcsak elvi síkon vetődik fel. Mussza Manarov orosz 
kozmonauta, aki 18 hónapot teljesített a Míren, azt 
tartja, hogy a férfiak és nők közti szexuális vonzalom, 
az esetleges féltékenykedés időzített bombaként 
ketyeghet a fedélzeten. Arra pedig még gondolni is 
rossz, mi történik a fedélzeten, ha becsúszik egy nem 
kívánt terhesség.

Dr. A1 Holland, az amerikai űrkutatás vezető 
pszichológusa azt tervezi, hogy a leendő Mars
expedícióra steril párokat jelölnek ki. Az Alpha 
nemzetközi űrállomás kísérleti kutatói is ilyen férfiak 
és nők lesznek. A NASA reményei szerint a következő 
században ezemapos Mars - utazásra küldik az 
űrhajósok egy csoportját, akiken egyebek között azt is 
tanulmányozzák majd, hogyan képes a súlytanság 
körülményei között tartósan együtt élni férfi és nő. Az 
ű rúton ugyanis irreális lenne önmegtartóztatást elvárni 
a résztvevőktől, vagyis nem lenne helyénvaló csak 
egynemű csapatot felküldeni. Férfiak és nők már 1982 
óta repülnek közösen az űrbe: akkor a Szaljut 7 
invitálta meg az érkező Szvetlána Szavickáját, hogy 
kötényben szolgálja fel a vacsorát. Emellett a 
legénység tagjai közösen használták az alvóhelyiséget. 
Mégis, a híresztelések ellenére, eddig nincs hivatalos 
hír űrszexről. Egy amerikai házaspár 1992-ben részt 
vett egy nyolcnapos űrutazáson, de amíg egyikük 
dolgozott, a másik aludt.

WHISKYT VITT A VÍZ!
Több mint ezer üveg skót whiskyt öntöttek a 

Nílusba egy kartúmi bíróság határozata nyomán - irta 
az AFP. A szudáni főváros bírósága löbüntctésként 
három év szabadságvesztésre és hárommillió szudáni 
font (mintegy 1800 US dollár) pénzbüntetésre ítélte a 
palackok tulajdonosát, egy eritreai állampolgárságú 
szeszcsempészt. Az alkoholt a törvényszék egy 
képviselőjének jelenlétében öntötték a folyóba. A 
rendőrség a  múlt héten csapott le az eritreai illetőségű 
Gern Isakra, akinek a házában 1313 palack tömény 
szeszes italt - skót whiskyt és eritreai gint - találtak. 
Az árukészlet értéke megközelítőleg 106 ezer US 
dollár volt.

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

Vis s z a p il l a n t á s ....

a  Va s k a k a s

Lipták Gábor 
(Kondor Lajos rajzaival)

(folytatás, az augusztusi Kisújság 7-ik oldalától;)

Bajusz Péter uram már akkor ott lakott a 
győri Magyar utcában, amidőn 1594-ben Szinán pasa 
csapatai ostromolták a várat. A derék varga nem 
menekült cl az ostrom alatt s nem ment el akkor sem, 
amikor az áruló Hardeck gróf feladta Győrt. Azt 
gondolta: a saru a töröknek is kell, a munkáját 
megfizetik, s majd csak lesz valahogy.

Ott élt hát a megszállás négy keserves 
esztendejében a Duna-kapu közelében álló kis házban. 
Abban igaza lett, hogy saru a töröknek is kellett, csak 
abban tévedett, hogy fizet is érte. Bajusz uram 
dolgozott napestig, de olyan szegény volt, hogy 
sokszor egy főzésre való dara sem akadt a házban. Ha 
pedig a főszámvevötöl, a piros kaftános kjátibtól a 
bérét kérte, kapott helyette huszonöt kemény botütést 
a Piac tér török börtöne előtt, s utána még egy álló 
napig kuporoghatott a pellengéren.

Gyűlölte is a varga az átkozott törököt, 
akárcsak a többi győri szegény ember. De még talán 
nála is jobban gyűlölte Ferkó, a varga tizenöt 
esztendős fia. Aprótermetű, furcsa gyerek volt ez a 
Ferkó. Ránézve tíz esztendősnél sem mondta volt 
idősebbnek senki, de ügyességben , ravaszságban 
túltett a felnőtteken is. Aztán meg értett sok 
mindenhez, amivel ezekben a nehéz időkben 
mcgnevctcttc az embereket. Tótágast állt, falra 
mászott, eltüntette a kezébe adott kendőt mint a 
hivatalos szemfényvesztő. Még az állatok hangját is 
tudta utánozni. Ha akarta úgy ugatott, hogy a város 
minden kutyája feleselt vele, a madárfüttyével 
odacsalogatta ereszük alá a leghangosabb 
énekesmadarakat is.

Szülei kedvence volt ez a vidám gyerek s 
annál inkább, kétségbeesett Bajusz uram, amikor 
meghallotta, hogy Ferkó ott akarja hagyni. A fiú már 
hónapok óta könyörgött édesanyjának, hogy engedje a 
magvar táborba. Neki. aki naponta bohóckodott a 
török kapuöröknek, nem lesz nehéz kijutni a várból s 
azt is jól tudta, hogy Komárom táján kell keresnie a 
magyar csapatokat. Már alig várta, hogy kardot 
foghasson az apját - anyját sanyargató nyomorult 
török ellen.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 7. oldal

Azon a márciusi estén a varga műhelyében, 
pislákoló mécses mellett, még késő éjjel is erről folyt a 
szó.

- Várd meg fiam, amíg visszavesszük a várat - 
csitítgatta az apja, - nem tűrheti ezt most már Bécs 
sem soká! Meg aztán szóba sem állnának veled a 
seregnél, hiszen még a tizenöt esztendőd sem látszik ki 
belőled.

- Ne törődjön vele édesapám! - kiáltotta a fiú. 
- Ha az a rettentő nagy sereg sem tudna bevenni a 
várat, ugyan mire várnék?! Igaza van a gyalázatos 
pasának, hogy majd ha megszólal a vaskakas! Azzal 
azonban várhatunk s közben mind elpusztulunk éhen. 
gyalázatban. Láthatja kend - folytatta keserűen - a 
beste török már annyira biztos dolgában, hogy még a 
kapukat sem Őrizteti. Most jártam kint a fehérvári 
kapunál s láttam, hogy egy suttyó gyerek lézeng csak 
a vártán, a janicsárok meg bent vetik a kockát a 
bülükbasi szobájában.

Ebben a pillanatban rettenetes dörrenés rázta 
meg a kis ház falait. A vakolat nagy darabokban 
hullott a mennyezetről s úgy recsegett - ropogott 
minden, mintha a föld mozdult volna meg.

Bajusz Péterék rohantak ki a házból. A sötét 
utcákon előbb nem láttak semmit, de aztán hamarosan 
itt is ott is kigyúltak a fáklyák s egyszerre 
megszólaltak a falakon a trombiták, sípok és dobok. A 
szűk utcák percek alatt megteltek félig felöltözötten 
futkosó emberekkel, a török katonák egymást gázolva 
üvöltözve rohantak a bástyákon kijelölt helyükre.

Valahol a fehérvári kapu felöl magas 
füstoszlop emelkedett az ég felé s eldördültek az első 
lövések is. Bajusz Fcrkó mint a megszállott kipirult 
arccal furakodott előre a sokaságban. A katonák lába 
alatt bujkálva csatornákon lendítve át magát, kerítések 
tetején mászkálva vágta keresztül magát a 
megbolydult tömegen. Az aprótermetű fiú futott, 
mászott, ugrott, ahogy a lába bírta. Amíg aztán 
egyszer megállt és boldogan fellélegzett. A fehérvári 
kapu felöl magyar csatakiáltást hozott a hirtelen

feltámadó márciusi szél. 
Ferkó nem hazudott. 
Azon az éjszakán csak 
egy gyerek szunyókált a 
fehérvári kapu őrtornyá
ban. A kapu szárnyit be
zárták. de még a 
felvonóhidat sem húzták 
fel. Az a hír is igaz volt. 
amit a Pállfy sereghez 
csatlakozott. várból 
szökött Felnémcth Máté

uram hozott, hogy a török nem veszi sokba az 
ellenséget. Nagy vígan éltek az ozmánok Győr erős 
falai között s még az őrségből is elküldték kétszáz 
janicsárt Budára pénzért és élelemért.

(folytatás az októberi Kisújságban)
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Alapítva : 1970-ben.
Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 

állandó folytatólagos 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.

BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
___________Telefon: (02) 365-3532__________

TOVÁBB FOGY A LAKOSSÁG 
MAGYARORSZÁGON

Az ország népessége, igaz. csökkenő ütemben, 
de tovább fogyott az év első negyedévében. Csökkent 
az élve születések, a művi terhesség-megszakítások és 
a halálozások száma - közölte legfrissebb jelentésében 
a Magy ar központi Statisztikai Hivatal. Az adatokból 
kitűnik, hogy az év első három hónapjában 24,000 
gyermek született és 37,400-an haltak meg az 
országban. Az előző év azonos időszakához képest az 
élve születések száma 4 százalékkal, a halálozásoké 
8.1 százalékkal csökkent. A népesség száma a 
negyedév végén 10 millió 125 ezer volt, a tavaly 
decemberinél 10 ezerrel kev esebb. Az ezer lakosra jutó 
születésszám alapján Magyarország az európai 
középmezőny végéhez, a halálozások alapján pedig - a 
folyamatos javulás ellenére - a legkedvezőtlenebb 
adatokat felmutató országok közé tartozik. A 
csecsemőhalandóság évek óta csökken, ám a fejlett 
országokhoz képest még mindig magas - állapítja meg 
a felmérés.
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RECEPTEK
BAKONYI BETYÁRLEVES

Hozzávalók: 50 dkg. marhaszegye. 50 dkg. 
levestyúk, 25 dkg. vegyes zöldség. 10 dkg. zeller. 1 fej 
hagyma, ldb. hegyes paprika, só, egcsz bors 
(laskatésztának: 8 dkg liszt, 1 /2 tojás)

A marhahúst és a tyúkot öt - öt darabra 
vágjuk, és feltesszük főni. mint a húslevest. Ha a hús 
félig megpuhult, hozzátesszük a metéltre vágott 
zöldséget, zellert, a hagymát, paprikát, sót és az egész 
borsot, majd készre főzzük. A lisztből, tojásból vékony 
laskatésztát gyúrunk, és tálalás előtt a levesbe főzzük.

BABLEVES FÜSTÖLT CSÜLÖKKEL
Hozzávalók: 50 dkg. füstölt csülök, 15 dkg. 

száraz bab. 15 dkg vegyes zöldség. 4 dkg. zsír. 3 dkg. 
hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 6 dkg. liszt. 2 dl. tejföl, 
só, pirospaprika, 1/2 csomó zöldpetrezselyem.

A füstölt csülköt 1.5 liter vízben megfőzzük. 
A megtisztított és megmosott babot néhány óráig 
vízben áztatjuk, majd puhára főzzük, és a füstölt hús 
levével felöntjük. A zsírból és a lisztből zsemleszínű 
rántást készítünk, a  finomra vágott hagymát, 
fokhagymái, petrezselyem zöldjét, pirospaprikát a 
rántásba tesszük. Egy kevés hideg vízzel felöntjük, a 
levesbe keveijük, és 10 percig forraljuk. A megfőtt 
csülköt 5 részre vágjuk, és tálalás előtt a levesbe 
tesszük. A tejfölt ugyancsak tálalás előtt keverjük a 
levesbe.

TEJFÖLÖS BURGONYALEVES
Hozzávalók: 30 dkg. sertéscsont, 15 dkg. 

vegyes zöldség, 5 dkg. zeller, 5 dkg. zsír. 60 dkg. 
burgonya, 6 dkg. liszt, 3 dkg. vöröshagyma. 1/2

gerezd fokhagyma, só, pirospaprika, 1 csomó 
petrezselyem zöldje, 2 dl. tejföl.

A csontból és a vegyes zöldségből levest 
(őzünk. A megtisztított burgonyát kisebb kockákra 
vágjuk, s a leszűrt levesben puhára főzzük. Finomra 
vágott hagymával, fokhagymával,
zöldpetrezselyemmel és pirospaprikával ízesített 
világosbarna rántással berántjuk. A levest felforraljuk, 
és hozzákeverjük a tejfölt.

CSÖRÖGE - vagy - FORGÁCSFÁNK
Hozzávalók: 25 dkg. liszt. 4 db. tojássárgája, 

5 dkg. vaj, 5 dkg. cukor, 1 dkg. élesztő, 1 dl. tejföl, 1 
kanál rum. csipet só. Hintésre 10 dkg. vaníliás cukor 
és 20 dkg. baracklekvár.

Az élesztőt egy evőkanál langyos tejben 
feloldjuk, a lisztet a vajjal összemorzsoljuk és a többi 
anyaggal összevegyílve a tésztát jól kidolgozzuk, hogy 
rétestészta keménységű legyen. Egy 1 /2 óráig 
pihentetjük. Kinyújtjuk 3mm vékonyra és 
derclyemetszövel 10 cm nagyságú lapokat vágunk 
belőle. A lapoknak a belsejében hosszában még két 
vágást csinálunk a derelyemetszővel és a végeket a 
vágásokon keresztül áthúzzuk. Forró, bő zsírban vagy 
olajban fedővel letakarva, mindkét oldalát ropogós 
pirosra sütjük. Szűrölapáttal kiszedjük szűrőpapírral 
(vagy selyempapirral) kibélclt tepsibe, hogy a 
felesleges zsírt magába szívja. Még melegen vaníliás 
cukorral meghintjük és csinosan tálra halmozzuk. 
Melegen tálaljuk és rummal hígított baracklekvárt 
adunk hozzá.

Pár héttel ezelőtt jártam Brisbane-ben, és a 
Szanyiszló házaspárt meglátogatva nagyon kedves 
fogadtatásban volt részem. Szanviszlóné, Gárdonyi 
Liliké a brisbanei magyar rádió vezetője, 
megvendégelt fimon magyaros csörögével, aminek 
receptjét muszáj vagyok leírni. Remélem mindenkinek, 
aki megpróbálja ugyan olyan jól fog sikerülni, mint 
amilyen finom volt vendéglátóim remekműve. Még 
útravalónak is vittem egy kis tarisznyával.

MAGYAR HENTES
™  Ж  DANDENONG-BAN! 

METROPOLITAN BUTCHERS & 

SMALLGOODS MAKERS РТУ/LTD 

Szeretettel váija minden kedves vásárlóját! 
Cím: 177 Lonsdale St. Dandenong. Vic.3175 

Tel/Fax. 9793 1155 Mobile 0412 566 707
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1998 OKTÓBER

H U M O R

TISZTELET A KIVÉTELNEK!
Az ügyvédhez becsönget a szomszédja, akinek 

kis élelmiszer üzlete van.
- Elnézést a zavarásért, tanácsot szeretnék 

kérni. - Csak tessék!
- Ki fizeti meg azt a kárt. amit egy kutya 

okoz? - Természetesen a gazdája.
- Akkor legyen szives fizetni száz dollárt, 

ügyvéd úr, mert az ön kutyája döntötte fel az 
állványomat, teli árúval !

- Kérem, akkor ezt levonva maga tartozik 
nekem ötven dollárral a jogi tanácsért!

A KAPOSVÁRI GYORSVONAT
Zsúfolásig tömve, mint mindég!

- Néni kérem, ráülhetnék a csomagjára?
- Rá fiam, csak vigyázzon a tojásokra!
- Miért, tojás is van benne?
- Nem fiam, szögesdrót......

PARASZT - BÁCSI VICC...
A paraszt bácsi vezeti a kecskéjét, amikor egy 

vasútállomáshoz ér. A sorompó le van engedve, nem 
tud továbbmenni. A kecskét odaköti a sorompóhoz, 
maga pedig bemegy a kocsmába inni egy pohár bort. 
Mire gyorsan megissza a borát, addigra elmegy a 
vonat és a sorompót már felhúzták, s tovább akar 
menni.

A bácsi keresi a kecskéjét, de nem látja sehol, 
de hallja a keserves, szívfakasztó mekegését: 
mccrcdek, mcercdek....

- Hát akkor mi a fenének másztál fel oda? 
bosszankodott a paraszt - bácsi.

TALÁLÓS KÉRDÉSEK
- Mit eszik a kannibál, ha beteg?
- Természetgyógyászt.

- Mi kell a babázáshoz?
- Bab és víz.

- Agyon lehet-e ütni az anyóst egy törülközővel?
- Igen, de jól bele kell csavarni egy vasalót!
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MÉG A MENNYORSZÁGBAN IS?....

Egy híres filmrendező elköltözik az élők 
sorából és Szent Péternél jelentkezik. ..

- Na jó hogy jön Mester, mondja Péter neki, 
van itt egy jó forgatókönyv, Shakespeare írta, nincs 
kedve elvállalni a rendezését?

- Nincs volt a válasz, - már eleget dolgoztait, 
„megpihenni” jöttem ide.

- Nézze Mester, a darab zenéjét Beethoven 
komponálta, és a díszleteket Leonardo De Vinci 
festményei után készítették! Vállalja?

A filmrendező kis gondolkodás után nem tud 
ellent állni hivatásból fakadó vonzóerőnek és igent 
mond!

Szent Péter elmosolyodik, és a rendezőhöz 
odahajolva így folytatja: „ ha már ennyire eljutottunk, 
lenne még egy csekély kérésem: van nekem egy kis 
unokahúgom aki nagyon csodálatosan énekel......”

HÓFEHÉRKE VÁLTOZAT.

Tükröm, tükrön, mond meg nekem ki a 
legszebb a földkerekségen?

Mire a tükör:
- Állj félre, mert nem látok!

A FODRÁSZNÁL

Borotválás utána fodrász megkérdi a 
vendéget:

- Bekölnizhetem?
- Inkább ne! a feleségem majd azt hiszi, hogy 

a kupiból jövök!
Mire a mellette borotvált vendég megszólal:
- Engem nyugodtan bekölnizhet, mert az én 

feleségen nem tudja milyen illat van a kupikba!

PROFESSZOR ÚR MŰTÉTJE

Másfél órája folyik a műtét, a professzor úr 
megállás nélkül diktálja a tempót:

- Szikét! Tampont! Fogót és így tovább...
A nővérke megkérdezi:

- Sokáig operálunk még, professzor úr?
- Operálunk?. . ..azt hittem, boncolunk!

MILLIOMOSOK.

A mindennapi sajtó gyakran foglalkozik egyik 
- másik milliomos tevékenységével. Sok az irigyük és 
bizony sokan képzelik el saját magukat, az ő helyükbe. 
Ne legyünk irigyek, bár azt sem merem állítani, hogy 
alap nélkül aggódnak azok, akiknek filléres gondjaik 
vannak. Ne sajnáljuk a másiktól, ha sok pénze van, 
mert a demokratikus gazdasági rendszer a 
törvényességen alapul, vagyis, ha megfogható 
törvénysértés történik, még a milliomos is büntethető, 
börtönbe kerülhet.

Az Ausztrál milliomosok, billiomosok közül 
azok számíthatnak nagyobb érdeklődésre, akik a 
tömérdek vagyon összegyűjtésében; - főként annak 
mikéntjében - kívánnak eligazodni.

Az AGE újság májusi száma öt olyan 
billiomost és öt olyan milliomost sorol fel, akiknek a 
vagyona meghaladja a 700 milliót. Valószínű, hogy 
ennél jóval többen is vannak, esetleg a vagyonuk nagy 
része máshol van befektetve.

Természetesen nagy értéke van annak, hogy 
az említett nagy pénzeknek, részvényeknek vállalati 
gazdálkodásoknak köszönhetően sok ezer ember nem 
kerül a munkanélküliek táborába, rendszeresen van 
munkájuk és a családjuk megélhetése biztosított. Ez a 
pozitív értéke. Ennek azonban van árnyoldala is. 
Gondoljunk arra, hogy az alábbi kiemelkedő 
gazdagoknál, meg van annak a lehetősége is, hogy a 
pénz részben egy bizonyos csoport érdeke szerint 
növekszik, háttérbe szorít kisebb vállalkozásokat. De 
nézzük meg a jelenlegi névsort;

Kerry Packer 5.2 billió, Frank Lowy 2.1 
billió, Richard Pratt 1.8 billió, David Hains 1.2 billió, 
Smorgon család 1 billió, Harry Trigunoff 950 millió, 
J.T.Fairfax 860 millió, Myer család 840 millió, Boris 
Liberman 750 millió, Kerry Stokes 700 millió.

A felsorolt nevek mögött felhalmozott tőke 
mozgása - áramlása az a folyamat amely, - ha 
közvetve is - kihat a társadalom jólétére, vagy éppen 
elszegényedésére. Az Amerikai példák alapján látható, 
hogy a gazdag mindig gazdagabb, a szegény mindég 
szegényebb lesz. Sokak szerint a komoly gazdasági 
problémák abból adódhatnak, ha nem csak az 
Ausztrál nagytőke, de a világ nagytőke is egy bizonyos 
csoport kezébe és annak irányítása alá kerül.

Nekünk Ausztráliában élő magyaroknak jó 
tudni, hogy munkánk, pénzünk, a társadalom 
fejlődését szolgálja. Remélem....
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IDEGENVEZETŐI SZOLGÁLAT
Rokonok - barátok - üzleti utazók!

Ha Kaliforniába, Nevadába vagy Arizonába - az USA 
nyugati partjaire készül - az érkező fogadását 

mi szívesen elintézzük, repülőtéri, és város ismertetési 
szolgálattal állunk rendelkezésére. 

Környékismertetés, utón, vizen vagy levegőben. 
Egyéni vakációk és tervek a mi specialitásunk! 

Beszélünk magyarul, angolul és németül. 
További információért és ármegbeszélésekért hívja 

TÓTH Baranyi K lára Tel:(909)-677-3372
igazgatót F ах: (909)-694-5421
vagy fajon a E-mail:TOTHTOURS@vmicro.com.us 
P.O.Box 606
MURRIETA CA. 92564 USA.

K A LA N D  A  R E PÜ L Ö T É T E N .

írta: Bodó Ferenc.

Akik már annakidején olvasták a Világjáróban 
Afrika utazásunk változatos történetét azok talán 
emlékeznek arra, hogy sok viszontagság után, 
Fokvárosból jövet, vére is elértük Franciaországot, 
majd Angliába átkelve néhány hónapos pihenő után 
folytattuk utunkat az indiai Calcutta felé. Ekkor még 
nem kellett vízum Franciaországba Ausztrál útlevéllel. 
Később, 1996-ban már vízumkényszer volt, talán már 
előbb is. Arra azonban nem is gondoltunk és senki sem 
mondta, hogy még mint átutazóknak vízum kellene.

így érkeztünk az év május végén az Air 
France repülőjével a párizsi repülőtérre, ahol a francia 
rendőrök rövidesen feltartóztattak és egy íróasztal 
mögött ülő hölgyhöz kísértek. Persze mi mondtuk, 
hogy a Lufthansa társaság gépével két óra múlva 
megyünk tovább és azoknál szeretnénk jelentkezni. 
Mindhiába. A hölgy egy új törvényre hivatkozott, mire 
én szemébe mondtam, hogy a „ the law is an áss”. Ez 
nem igen izgatta őt. így aztán bele kellett nyugodnunk 
a dologba. Rövidesen az őrszobába találtuk magunkat, 
ahol egy különben udvarias rendőrtiszt több oldalas 
jegyzőkönyvet vett föl „határsértési” esetünkről.

Közben egy Caims-i házaspár is érkezett 
karonülő kisbabával és velük együtt átvittek bennünket 
a szállodába, amit tréfálkozva „ Airport Hilton-nak”

neveztek a rendőrök maguk között, s ahol már a 
folyosókon sok fekete afrikai és észak - afrikai arab 
nyüzsgött. Ekkor esett le a „húsz - fillér”, hogy mi is 
csak foglyok lettünk egy éjszakára.

Külön szobába tettek bennünket, de az éj 
folyamán többször is bekopogtattak a francia 
rendőrök, mindig valakit keresve. így aztán nem igen 
aludtunk. Reggel pedig repülőre tettek bennünket 
Londonba, ahonnan tovább mehettünk. Ezt a kis 
tanulságos történetet azért mondtam el, hogy senki se 
essen hasonló helyzetbe az olvasók közül.

Köszönjük az tájékoztatót az olvasók nevében!
A tanulság az, hogy ha valaki

Franciaországon keresztül utazik, és útját megszakítva 
repülőt is cserél, Francia vízumot (átutazó) kell 
beszereznie mielőtt elhagyja Ausztráliát. A
legésszerűbb az utazási irodán keresztül minden 
ország beutazási és átutazási törvényeit 
tanulmányozni, indulás előtt.

A P O L IT IK U S

írta Singer Iván.

A szemei zöldek mint a macskáé. A haja körül van 
vágva mint ahogy Kleopátra viselte a haját valamikor. 
A hajszíne szőke és világosbarna között játszik és 
amikor rá süt a nap, fényes és gyönyörű. Pisze orra van 
és a szája rendszerint mosolyra áll.

„Azért akartam beszélgetni veled,” mondotta a 
politikus, „mert talán a te hosszú élettapasztalatoddal 
választ tudnál adni az én kérdéseimre.”

Válaszomban hangoztattam, hogy menyire 
meg vagyok hatva és tisztelve a bizalmával. 
Hozzátettem a vicc kedvéért, hogy rendszerint az én 
munkám lenne egy interview kezdeményezése egy 
politikussal, de......

Tovább nem is tudtam folytatni szerény 
mondókámat, mert ő közbevágott. Arca komollyá vált, 
mintha az ellenzéket akarna kizárni egy parlamenti

mailto:TOTHTOURS@vmicro.com.us
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bizottság vitájából. Úgy éreztem ő van a hatalmon és 
csendben vártam az első kérdését.

„Mivel, hogy,” kezdte a politikus, „ egy 
demokratikus életformában élűnk, ahol mindenkinek 
jogában áll választani és megválasztottnak lenni - nehéz 
lenne elképzelni egy olyan fordulatot az életünkben, 
ami ezt megtudná változtatni.”

Biccentettem ősz fejemmel.
A következő kérdéséből megértettem miért 

pont engem választott a politikus erre a beszélgetésre.
„Mi történne akkor, ha az előbb feltárt 

álláspont megváltozna?” kérdezte a politikus.
Kicsit elgondolkoztam. Felmerült előttem a 

gyermekkorom, amikor különböző megszálló 
hadseregek által kinevezett pártok uralták életünket. 
Hogyan magyarázzam meg annak, aki itt született a 
demokrácia mintaképében - a választott országomban, 
Ausztráliában? Aztán meggondolt szavakkal 
próbáltam körülírni a válaszomat:

„Ha isten ments, és elvesztenénk a 
demokráciát, egy diktatúra kerülne hatalomra. Valami 
olyasmi mint Németországban történt a harmincas 
években. Vagy hasonló borzalom mint amilyen 
Oroszországot uralta hetven éven keresztül. Ártatlanok 
milliói pusztulnának el talán. A demokratikus 
választások is megszűnnének. A megválasztottak csak 
az uralmon lévő pártot képviselnék. Talán a mai 
generáció fel sem tudja mérni, hogy mennyire 
megváltozna az élet. A polgárok esténként félnének 
elaludni attól tartva, hogy talán éjfél táján 
dörömbölnének az ajtón: „Itt a titkos rendőrség! 
Letartóztató parancsunk van.” A hétköznapi élei' 
félelemmel lenne tele. A barátok megszűnnének 
barátok lenni. Egyik ember félne felebarátjától, talán... 
Még a családi házon belül is suttogva beszélnének, 
hiszen még a falaknak is fülei nőnének.

„Mi történne a iskolákban?” Kérdezte tovább a 
politikus.

„A tananyagot a diktatúra hatalma állapítaná 
meg. A történelem leírását is megváltozva tanítnák. 
Tantárgyakat melyeket nem tartanának alkalmasnak, a 
diktatúra eltörölhetné. Új tantárgyakat tervezhetnének, 
az ő uralmuk védelmére és javára. Még a tanítók is 
félelemben élve, tanítanák az alaptalan tantárgyakat!” 

„És a tanulók, nem lázadoznának?”
„Félelem borítaná az egész országot. Még a 

legbátrabb diákok sem mernek nyíltan kiállni elveik 
mellett. Addig amíg egy szép napon... „

„Mi történne egy szép napon?” Kérdezte a 
politikus.

„Miért is beszélünk annyit erről a témáról? 
Hiszen...”

JOE SZILADY
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.

A politikus arca megváltozott. Valami méltóságos 
mosoly borította arcát. Mintha csak erre a kérdésemre 
várt volna az egész interjú folyamán. Arca elpirult, de 
még a fülei is elvörösödtek.

Egy pici jelvényt nyújtott át. A következő 
szavak voltak a jelvénybe vésve: "TAGJA AZ 
ISKOLA TANÁCSÁNAK." Alul apró arany betűkkel: 
A BLACK-ROCK ÁLLAMI ISKOLA - VICTORIA. 

„Te? Pont te a sok száz diák között... ?”
„Az elsősök nincsenek képviselve, így tavaly 

nem választottak még meg. Bár ez nem demokratikus, 
de sajnos így van. Ez lesz az első lépésem a tanácsban, 
hogy ez az igazságtalanság megváltozzon. Hiszen én 
képviselem a második osztályosokat. Ha az elsősök is 
küldenének tanácstagot, nem én lennék a legkisebb” - 
mondta.

Megöleltem és megcsókoltam az én nyolc éves 
unokámat, a család első politikusát.

„Nem kell aggódnod”- mondottam. „Azok a 
csúnya idők nem jönnek vissza! A te szüleid és később 
te majd, mint politikus, megőrződ a demokráciát. 
Azért jó tudnod, hogy milyen fontos megbízatásban 
van részed. Mi a nagyszülők büszkék vagyunk rád. 
Ami pedig a politikát illeti, elég korán kezdted.”

A Jó Isten segítsen minden lépésedben Laura!
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A cserkészév egyik legkiemelkedőbb eseménye 
a már minden évben megtartott Anna - vagy - 
Cserkész Bál. Ez év július 25-én a Magyar Központ 
ifjúsági terme zsúfolásig megtelt. Az Anna -bál és az 
első bálosok ünneplésével egybe esett a mclboumei 
magyar leány cserkész csapat megalakulásának 35-ik 
évfordulójával. Kovássy Marianne, az első 
leánycsapat parancsnok méltatta a csapat hosszú és 
eredményes munkáját.

Az 1998-as első bálosok voltak: Wéber Jázmin - 
Élesíts Károly, Hajnal Krisztina - Szigeti Gyula, 
Hajnal Mónika - Galambos Zoltán, Henrich Moira - 
Bakács Márk, Megan Claxton - Mártonhelyi Ádám, 
Mártonhelyi Emma - Élesíts Ferenc, Biszák Cindv - 
Fazekas Gábor.

Az elsöbálosok keringöjc és a betanult modem 
csoport táncaikkal nagy sikert arattak. Majd a bál 
megnyitásával és az Uj Hullám zenekar segítségével 
jól szórakozott a nagyszámban megjelent vendégsereg.

FIGYELEM! A magyar cserkészek részvételével 7 
(hét) Nemzet Dal és Tánc Koncert-ct tart 
Szeptember 20-án 2 órai kezdettel a „Lithuanian 
House” , 44 Erről Street. North Melbourne termében.

Jegyek az ajtónál kaphatók;
Felnőtteknek $8.00; Nyugdíjasoknak és tanulóknak 
S6.00; 12 éven aluli gyerekeknek ingyenes Mindenkit 
szertettel vár a Vezetőség.

JÓ MUNKÁT

McUffOb
iß a d _h ír e k
LÉGPUSKA

HUNGÁRIÁN AIR RIFLE 
C LUB (ILA.R.C. Inc.) HÍREI;
Augusztus 15 - 16-án megtartott 
Hungárián ARC. versenyén szép 
számmal jelentek meg Klub tagok 
és vendégek, akik támogatásukkal 

segitették a HARC működését.
KING and QUEEN eredmények:
A HARC. Király lövője Baranyai József.

Királynője Walter Annette.
Vendég király;Madai Sándor; Királyné: Kunkel Uschi 
Vendégek (nem sport lövök) között,

1 -sö helyezet Vörös Károly 48 köregység
2- ik helyezet Hegedűs Imre 42 köregység
3- ik helyezel Schrocdcr Renata 32 köregység 

Gratulálunk a jó eredményekért.
Szeptember 26-27-én HARC. Open Championship 
Érdeklődés Madai Sándor 9762 0801 telefonszámon.

LABDARÚGÁS

A WANTIRNA HUNOK az idén 
befejezték mérkőzéseiket a Magyar 
Központban Év záró összejövetelükre 
szeretettel meghív mindenkit a
Vezetőség.
Hivatalos értesítés a következő kiadásban! További 
kérdéseikkel forduljanak Hegedűs Imréhez a 9763 
7157 telefonszámon.

ASZTALI LABDARÚGÁS (GOMB-FOCI)
Boldizs András írja Sydney-böl 

Augusztusban fejeződött be а VII Szent 
István Kupa. A hat résztvevő közül 
Boldizs András szerepelt a legjobban.
1994 után az idén ismét magyar kézbe 
került a Szt.István kupa. A Klub 15 éves 
születésnapját ünnepelte, megvolt a nagy 
öröm! Végeredmény: 1. Boldizs András.
2. Alex Sau (Chile), 3. Edy Bugallo 
(Uruguay). Gratulálunk.
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A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA:

a BUDAI CUKRÁZDA című, szórakoztató filmet; 
Szeptember 6-án D. u. 3 órakor.
Szereplők: Percei Zita, Dobos Anni. Somjay Artur, 
Kabos Gyula, Gőzön Gyula, és még sokan mások. 
Belépődíj: S 6.00, nyugdíjasoknak S 5.00, 
gverekeknek és fiataloknak 20 éves korig a magyar 
mozi ingyenes!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT, 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT!

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI
Szeptemberi összejövetelek:
Szeptember 8-án és 22-én.
A Magyar Központban.

Ismét mozgalmas hónapok múltak el a Klub 
életében, de talán még fokozottabb tevékenységek elé 
nézhetünk a közel jövőben. A jó ötletekben gazdag 
Boros házaspár szervezőképességük segítségével, 
leginkább a kirándulások terén érvényesültek 
Júniusban Milboo- North volt a célpont, amikor az 
Emu-farm látogatás és a Grand-Ridge-i sörgyár hat 
különböző ízű sörének „minőségi ellenőrzésében., volt 
része a társaságnak.

Július 6-án négy napos kirándulásra mentünk. 
Fő hadi szállásunk Alburyban volt, ahonnan 
egésznapos túrákra vitt az autóbusz bennünket. Már 
az első nap megtekintettük az emu és az őz tanyákat, 
ahol finom kávé és meleg lekváros „édes pogácsa" 
\árta tízórai az éhes társaságot. Hatalmas területem 
fekszik ez a „farm" és a dombos környékről messzire 
ellátva csodálatuk a szépen legelésző állatállományi. A 
következő megálló Beachworth volt, majd a fenséges 
Mt.Buffaló és Hotham hegységek lábánál eljutottunk 
az európai jellegű Bright városkához. Myrtlefordot és 
környékét egy ottani idegenvezető ismertette velünk. 
Dohány és komló termeléséről ismeretes, de hideg 
időjárásunk miatt sokan áttérnek szőlő termelésre. 
Napokat tölthettünk volna a Kicwa Valley környékén, 
Mt.Beuty, Yackandandah és a környék szépfekvésü 
falvai maradtak meg emlékezetünkben ahogy negy edik 
nap indultunk vissza Melboumebe.

Melboumehöz közeledve az idő hűvösebbre 
fordult. Az autóbusz ablakain kinézve cső, sőt havas 
eső vissza emlékeztetett bennünket régi 
gyermekkorunkra, amikor orrunkat az ablakhoz 
nyomva lestük a csillogva szállingózó puha 
hópelyheket...

Július 20-án a Yarra Valley és a Dandcnongi 
hegyek környékét jártuk be. Augusztus 17-én Phillip 
Islandra ment a Klub. A kirándulások a Klub 
tagoknak kedvezményes áron történtek, és így lesz a 
tervek szerint a szeptemberben megtartandó anyák 
napi összejövetel a Food-Star vendéglőben. A Klub 
tagság nagy izgalommal várja a szeptember 28-ra 
tervezett 5 napos kirándulást. Célunk Mount Gambier. 
A kora tavaszi napfény reméljük nem csak a földet, de 
a lelkeket is meg fogja melegíteni. T  - 1

FIZESSEN ELÓ LAPUNKRA! |
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A MELBOURNE ! ÁRPÁD OTTHON
Október 4-én tartja az Évi választmányi 

közgyűlését a 9 Garrison Grove W antirna Vic. 
3152. öreg otthonban. A Vezetőség kér minden olyan 
magyart aki szeretne részt venni az Otthon 
vezetésében, közel áll a nyugdíjas éveihez és lehetőleg 
az Otthon környékén lakik hívja fel Simkó Józsefet a 
9801 5036 telefonszámon.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
Augusztus 12-én telt házban ünnepeltük az 

egyik legtöbbet fáradozó tagunk, Móra Erzsébet 
édesanyja születés napját. Ő szeretné titokban tartani 
korát, mert szerinte, aki már 80 év körül van az nem 
szoktak hencegni korával. A két hatalmas, finom torta 
több mint 100 vendég - közöttük a három tanács 
kiküldött - részére okozott kellemes meglepetést. A 
tanácstól pénzadományt kaptunk az ének és 
tánccsoportok megsegítésére, fejlesztésére.

Az ajándékbálról készült Videó és TV. 
műsorok másolatai megrendelhetők, $15 és $20 
dolláros áron. Mindenkinek egy felejthetetlen élményt 
nyújt a szalag, ahol többen mint táncolva, mulatva 
vagy mint a gazdag tombola díj átvevői vannak 
megörökítve.

Örömhír közé tartozik, hogy a Klub 
tagságából egy autóbuszra való, Queenslandba látogat 
augusztus 27-én a melboumei télből. Ez 12 napos 
kirándulás lesz, amit a Klub tagok részére 
kedvezményes áron biztosítunk. Visszatérésünk után, 
az előre láthatólag és remélt gyönyörű utunkról a 
legközelebbi Kisúj Ságban fogunk beszámolni a kedves 
olvasóknak. Addig is sok szeretettel gondolunk minden 
kedves magyar honfitársunkra. Nagy Sándor.

Szeptemberi összejövetelek minden pénteken a 
Doveton Senior Citizen Klubban, és minden második 
szerdán az Endeavour Hills Leisure Center-ben .

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

Minden vasárnap d.e. 11 - órakor

i s t e n t i s z t e l e t e t  t a r t
a magyar templomban: 121 St. Georges Road 

NORTH F I T Z R О Y.

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

_________ teremben.( Sakk, kártya, stb.)

MEGHÍVÓ!
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház 

North Fitzroyi Gyülekezete 
1998 szeptember 12-én 

MŰSOROS VACSORÁT SZERVEZ 
A vacsora teljes bevételét a Bocskai terem 

tetőzetének megjavítására fordítjuk.
A vacsora ára $15.00.

Mindenkit szeretettel várunk. 
Asztalfoglalás: Csutoros Csaba 9439-8300,

A ST. ALBANS IDŐS MAGYAROK
KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfon az Errington-i 
Community Centre-ben. Princess st. St.Albans. 
további érdeklődés Virág Béla 9366 2156
telefonszámán.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE
Minden hónap második és negyedik Vasárnapján 

zenés ebédet rendez az Egyesületben, 12 -tői 5 óráig.
Cím: 506 Mountain Hwy. Bayswater. 3153. 

Esküvőkre, Születésnapokra vagy más rendezvényekre 
a terem kibérelhető. Érdeklődés Kocsis Endre 9511 
4858 vagy Mata Nellie 9774 8067 telefonszámán.

A NUNAVADINGI IDŐS MAGYAROK 
KLUBJA

Összejövetelek: Minden második szerdán találkoznak 
Augusztus 5 és 19-én.az 5. Brunswick Street 
Mitcham 3132.címen. Finom ebéd, jó hangulat és a 
megszokott baráti kor szeretettel vár minden magyar 
vendéget. Érdeklődés Gál Marika 9710 1307
telefonszámán.

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK 
KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken talaálkoznak az 
idős magyarok a 24 Victória Street Prahran, 3181
cimen.
Mindenkit szeretettel várunk. Érdeklődés Horváth 
Eszter 9822 3649 telefonszámán.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 

CSOPORTJA
minden hónap első szombatján (Szeptember 6-án) 
tartja szokásos összejöveteleit a szokásos helyen!
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További felvilágosítást a 9499 6427 Szolnik Lajos 
telefonszámán.

Szomorú szívvel tudatjuk, mindenkivel, hogy 
bajtársunk v. Kálmán Béla ezredes hosszas szenvedés 
után július 24-én meghalt. A temetése augusztus 7-én 
volt a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben. A család és a 
rokonságon kívül ott voltak egykori katona és 56-os 
bajtársai valamint azok a szabadságharcosok akikkel 
együtt harcolt. Béla az 56-os Emlékérem és a Magvar 
Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztjének tulajdonosa.

Nyugodjék békében!
Itt Ausztráliában bajtársunk Szerda Ferenc felesége 
augusztus 4-én elhunyt. Szövetségünk nevében kívánok 
őszinte részvétet és mély cgvűttérzést Ferinek és 
családjának nagy gyászukban.

A GOLD COAST-ON IS ÉLNEK 
MAGYAROK.....

GOLD COAST-1 MAGYAR KULTÚRKÖR.
A Kultúr-kör augusztus 8-án Szent István 

Ünnepéllyel összekötött műsoros délutánt rendezett.
A sikeres délutánt Oláh Erzsébet. Nemes Judit. 
Somogyvári Éva rendezte a zenei munkatárs Bozsik 
Tamás volt.

Több mint ötven résztvevő nagy élményben 
részesült. Zenés, prózai és versekből álló műsor 
visszaemlékezett nagy országalapító királyunkra. Szent 
Istvánra. Részleteket hallottunk Tormai Cecília 
fordításában a nagy király intelmei Imre herceghez, 
ami Szent István előrelátó szellemét tükrözték.

A műsoros délután második felében a magyar 
történelem nagyjairól kapott érdekes tájékoztatót a szép 
számú közönség.

Vendége volt a gyülekezetnek Szanyiszlóné, 
Gárdonyi Liliké a Brisbane-i magvar rádió 
munkatársa. Jó volt látni a nagy érdeklődést a magyar 
történelem, irodalom és a magyar nyelv iránt.

Megígértem a vezetőségnek, hogy egy kis 
hirdetést beteszek az újságba a következő 
összejövetelükről:

Meghívó! Szeptember 12-én 2:30 órai 
i kezdettel, Apák napi megemlékezéssel egybekötött 
műsoros délutánt rendez. Zenét szolgáltatja Tamás, 
Szabolcs és Dávid. Belépődíj nincs.
Cím: Mermaid Beach Community Centre. 2439 Gold 
Coast Hvvy. Mermaid Beach. Queensland. Érdeklődés 

ja (07) 5526-9247 telefonszámon.___________________

Köszönöm a szíves vendéglátást: Szeverényi László.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
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.
Az SBS magyar nyelvű műsora minden pénteken este 
10 órakor az 1224 Khz. hullámsávon.
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 RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magvar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön D.u. 4-5 óra között 
vannak.

Az SBS magyar nyelvű műsora minden 
pénteken este 10 órakor az 1224 Khz. hullámsávon. 
Brisbane! А 4EB Queensland magyar nyelvű adása 
az 1053 AM hullámhosszon, minden szerdán este 8-9 
óra között és csütörtökön reggel 8:45 és 10:15 között 
sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Kedves Olvasók! Kéréseiket 
észrevételeiket kérem továbbítsák 
a szerkesztőséghez, lapzárta előtt, 

a hónap utolsó csütörtökén.______

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringvvood 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: $I2.50.-egész évre $ 25 Dollár. 

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

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

....................................Postcode:................
Moncv Ordert vagy csekket kérjük 

AÚSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


