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"Amikor az emberek gyűlölködnek, ne hallgasd végig gyűlölködésük
okainak hülye felsorolását...
Úgy építették gyűlöletüket, mint valami templomot, ugyanazokból a
kövekből, amelyekből a szeretetet is felépíthették volna."
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Kiadó kapcsolatai

Tiltakozunk a harcok, a háborúk ellen, melyet
mindig a békés lakosság szenved meg!
A 2022-es ünnepség a Wellingtonban kialakult
vírushelyzet miatt nincs szervezve.

Hirdetések

Új-Zéland és Magyarország között 12 óra az időeltolódás!
FIGYELEM!!! VÁLTOZÁS LESZ!!!
Március 27-én óraállítás lesz Magyarországon,
akkortól 11 óra,
Április 3-án óraállítás lesz Új-Zélandon is,
utána
10 óra lesz az időeltolódás!
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EZ meg AZ — Itt vagy ott

A

Hír mondó

Gondolatok — Ukrajnáért

Egy Ukrajnából elmenekült hölgy
azt mondta:
„Ha Oroszország abbahagyja a harcot, nem lesz többé
háború.
De ha Ukrajna hagyja abba a harcot, nem lesz többé
Ukrajna”.
Remélem az első mondata lesz az igaz ...
hajtott végre és véget vetett a
sátortábornak.
A magukat tüntetőnek álcázott
rendbontók a kertben levő
játszóteret sem kimélték,
felgyújtották azt!

Tüntetés Wellingtonban
Tüntetők szállták meg a
Parlament kertjét és környékét
február közepén és ott
táboroztak. Sajnálatosan nem
csak a „békés tüntetők”
foglalták el a parkot , hanem
sok olyan ember is, akik csak a
„buli”, az ingyen kemping és az
ingyen étel vonzott ide. Lehet,
hogy más is.
A vírustagadókkal, az oltás ellen tiltakozókkal sem értettem
egyet, de amit a Parlament környékén láttam végképp
elkeserített. Több tüntetést is végigéltem már itt, de ilyet
nem láttam, érezhető volt, hogy ennek nem lesz jó vége!
A rendőrség—sokáig a
békés tüntetések
híveként - teret
engedett a területfoglalóknak, de egy idő
után „betelt a pohár”.
Március 2-án — miután
előtte többszörösen is
felszólították az
engedély nélkül
táborozókat, utcákat
lezárókat távozásra —
a rendőrség
nagyszabású akciót

Az agresszív mag sokáig
szembeszállt a rendőrökkel és
tönkretette környéket.
Március 7-én kora reggel a

II. Erzsébet királynő is elkapta a koronavírust
A 95 éves uralkodó, aki a windsori kastélyban lábadozott, miután
február 20-án koronavírust diagnosztizáltak nála, de a hírek szerint
elég jól volt ahhoz, hogy február utolsó hétvégén néhány unokája
és dédunokái meglátogassák a szabadban. A királynő találkozott
Vilmos herceggel, Kate Middletonnal és három gyermekükkel –
György herceggel, Charlotte hercegnővel és Lajos herceggel – a téli
napsütésben a Windsori kastély területén található Frogmore
House-ban – írta március 1-én a Daily Mail. Beatrice hercegnő és 5
hónapos kislánya, Sienna is ott volt a látogatáson.
A brit uralkodó szerencsére enyhe tünetekkel vészelte át a
betegséget és közben nem feledkezett meg királynői teendőiről
sem. Felépülése után azonnal munkához is látott.
A diplomáciai fogadásokat képernyő kapcsolattal tartotta fenn!
Mindig is jól használta a modern technikát !
A kép forrása:https://twitter.com/RoyalFamily

kertben a wellingtoni mana
whenua, Te Āti Awa
szertartást vezetett a
whenua mana és mauri
helyreállítására.
A képek forrása Paul Eagle
országgyűlési képviselő
Facebook oldaláról.
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EZ meg AZ
Magyarország – választás 2022
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) közlése szerint
ez a hat párt fog szerepelni az országgyűlési választás
országos listás szavazólapján április 3-án.

3. oldal

Itt vagy ott

Amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök felhatalmazta a
csapatokat, hogy átlépjék Ukrajna határát Európa
kulcsfontosságú szövetségesei csatlakoztak ahhoz,
hogy Putyin átlépte a vörös vonalat.

A pártlisták sorrendje:

1.
2.
3.
4.
5.

DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd,
Normális Élet Pártja,
Magyar Kétfarkú Kutya Párt,
Megoldás Mozgalom,
Mi Hazánk Mozgalom,
6. Fidesz–Magyar Polgári Szövetség–
keszténydemokrata Néppárt.
Gyöngyös Imre

90-ik életévében hunyt el
2022. február 21-én,
tizenkét nappal felesége,
Anikó halála után.
1932. december 7-én született
Tolnán. Elemi iskoláit szülővárosában végezte, középiskoláit a
pécsi ciszterciták rendjének
Nagy Lajos gimnáziumában
kezdte, majd az egyházi iskolák államosítása után, Szekszárdon és Budapesten folytatta ,
az Eötvös József gimnáziumban
fejezte be. Egyetemi kérvényét
a Pázmány Péter Tudományegyetem Természet Tudományi
Karára adta be, de káder lapját
a sztálini idők mércéje szerint
elégtelennek találták.
Mivel úszásban a Magyar
Ifjúsági Válogatott Keret tagja
volt, az Apáczai Csere János
Pedagógiai Főiskola a
testnevelés-biológia tanszékén
biztosított helyet számára.
Félév után azonban, karrierjében a törést Sztálin halála
hozta meg. - „Megmurdelt a
Góré…” kiáltozták végig a
tanszék előtti folyosót.
A Tanulmányi Osztály ítéletét
nem várta meg, kilépett.
Huszonhat hónap katonai szolgálat után a Pécsi Egyetem Állam és Jogtudományi Karára
sikerült bekerülnie. Tanulmányait, akkor a forradalom
szakította félbe, melyben

tevékenyen vett részt. Teherautósofőrként Tolna- és Baranya-megye 12 pontos követeléseit vitte el Győrbe, az akkori
Ellenforradalmi Parlamentbe.
(Ugyanezzel a teherautóval még
a tavaszi árvízkárosultak UNRA
segélyét hordta fel Tolnáról
Pestre.) Ezek után nem volt
maradása, külföldre távozott.
1957 januárjában már
Wellington adott neki otthont.
Itt, a kikötőben dolgozott
több, mint harminc évig, ahol
különböző munkagépeket
vezetett, irányított, munkáját
mindig megbecsülés övezte.
Ifjúkori szerelmével, Anikóval
(mindkettejük második
házasságaként) romantikus úton
került 1973-ban ismét össze.
Ebből a házasságból született
egyetlen gyermeke Ádám, aki
testépítő bajnok lett 2002-ben,
Wellingtonban.
Első verseit kisdiák korában
farigcsálta. A 60-as években
Szekszárdon kiadott Tolnai
Naplóban jelentek meg költeményei, majd emigrációban, a
Münchenben megjelenő Nemzetőr közölte le néhány versét.
Új-Zélandon lett kiadva
egyetlen verseskötete:
Gyöngyös Imre: Válogatott
verseim címmel a Magyar Szó
kiadásában jelent meg 2002ben, Szentirmay Pál akkori tisz
teletbeli főkonzul támogatásával.
Ez az életrajz a Médiamix Kiadó:
Túl az Óperencián Ausztrália és
Új-Zéland magyar világa címmel
megjelent könyv számára készült.
Összeállította: Kaprinay Éva

A Magyar Szó saját
halottjának tekinti Gyöngyös
Imre költőt.

Az amerikai Maxar műholdfelvételekkel foglalkozó vállalat szerint már 64
kilométer hosszú az az orosz katonai konvoj.
A képen egy épület bejáratának sérülései láthatók, miután az orosz erők ágyúzták az
Alkotmány teret Harkovban, Ukrajna második legnagyobb városában

2022. március 2-án. (Fotó: SERGEY BOBOK/AFP a Getty Images segítségével)

"Nincs megnyert vagy elvesztett háború,
csak "Háború" van!
Pusztító, öldöklő, embertelen!
A háborúk nem oldottak meg semmiféle
problémát,
de mindig elvetették a magját a következőnek.
A háborúkat alig néhány ember robbantja ki,
de ők nem harcolnak, és nem is halnak meg.
Az egyszerű emberek ölik egymást halomra,
ők hullanak idegen föld meszesgödrébe,
s az ő otthonaik pusztulnak el.
Ők az eszközök, és ők az áldozatok."...
(Fekete István)

EZ a háború minden érintett fél számára
rosszul fog végződni, függetlenül attól, hogy ki
„nyer”.
Ebben nem lesz valódi nyertes.
Ebben a helyzetben, ilyen körülmények között
csak vesztesek és áldozatok lesznek.

A
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Híres magyarok
Michael Curtiz—Kertész Mihály
született 1886. 12. 24. Budapest
elhunyt 1962. 04. 10. Hollywood

A közel 15 háztömböt
körülölelő
Hollywood Walk of Fame
járdáin mára közel
2600 filmes ikon kapott
csillagot,
ahol a magyar származású
csillagok nevei is helyet
kaptak.
Sorozatunkban 10 olyan
magyar származású
híresség, akikre mi is
büszkék lehetünk.

Az írások forrása
https://www.mafab.hu/

1886. december 25-én született Budapesten,
egy zsidó család gyermekeként. Eredeti
neve Kaminer Manó volt.
17 éves korában elszökött otthonról, és egy
vándorcirkuszhoz szegődött, ekkor
változtatta nevét Kertészre.
Színészetet kezdett tanulni Pécsett, ahol
1906-ban végzett. Első filmjét 1912-ben
készítette, majd a következő évben Dániába
utazott, és a Nordisk filmgyártó vállalatnál
kezdett dolgozni asszisztensként.
1914-ben visszatért Magyarországra, és
Janovics Jenő filmkészítő cégénél kezdett
dolgozni.
A Tanácsköztársaság idején Ausztriába
költözött, ahol rendezőként folytatta
pályafutását. Ekkor készült a Sodoma és
Gomorra (1922) című filmje. 1926-ban az
Amerikai Egyesült Államokba emigrált, és
Michael Curtizre változtatta nevét.
A Warner Bros stúdiónál kezdett el dolgozni, és világhírű rendezővé vált.
Leghíresebb filmje, a kultikus
remekmű, a Casablanca (1942) volt,
amelyet Oscar-díjjal jutalmazott az
Akadémia. Számos egyéb mellett ő
rendezte a This Is the Army (1943),
a Éjjel-nappal (1946), a Romance on
the High Seas (1948), a Flamingó út
(1949), a The Breaking Point (1950),
a The Best Things in Life Are Free
(1956), vagy a Assisi Szent Ferenc
(1961) című alkotásokat is. 1962-ben
Hollywoodban hunyt el.(SódóGA)

A Leányfurfang forgatásán 1914-ben
Balról: Kertész Mihály, Mészáros
Alajos, Berky Lili, Bécsi József
operatőr, Berky Kató és Ihász Aladár
(Képek forrása Wikipedia)

Teljes terjedelmében egyik Magyarországon forgatott
filmje sem maradt fenn.
Az 1914-ben készült, A tolonc című például 2008
márciusában Amerikában egy pincéből került elő.
Ezt a filmet a korabeli lapok a legelső jó magyar filmnek
nevezték. A némafilm Tóth Ede 1876-os népszínművének
alapján készült. A forgatás javarészt Kolozsváron
Janovics Jenő stúdiójában zajlott, de Torockón, a
Tordai-hasadéknál és az Aranyos partján is készültek
felvételek. A bécsi bemutatóra 1915 februárjában, a
budapestire 1915. március 1-jén (Apolló, Tivoli), a
kolozsvárira pedig – a Színkör-mozgóban – 20-án került
sor. A főszerepekben Jászai Mari – akiről ez az egy
mozgókép maradt fenn, és Várkonyi Mihály – aki később
Victor Varconi néven Hollywoodban híressé vált –
látható.
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Magyar hírességek és Vers mindenkinek
Rejtő Jenő
született Reich, írói álnevei: P. Howard, Gibson Lavery)
Budapest, Erzsébetváros, 1905. március 29.
Elhunyt Jevdakovo, Kamenkai járás, Voronyezsi terület,
oroszországi megszállt övezet, Szovjetunió,
1943. január 1.
magyar író, kabaré- és színpadi szerző, filmíró, a magyar
szórakoztató irodalom népszerű képviselője és megújítója.
Legismertebb művei látszatra ponyvaregények, azonban
életművét ma már nagyra
értékelik. Kamaszkorában
verseket írt (ezeket nem
publikálta), majd 1928-tól
komor hangulatú novellákat
adott közre a napi sajtóban.
Az 1930-as évek elején
kabarédarabokkal és
bohózatokkal jelentkezett a
pesti színpadokon. Ezzel
egyidőben füzetes
ponyvákat, majd
operetteket, végül – részben
külföldi utazásai során
szerzett élményeire
támaszkodva –
kalandregényeket alkotott.
Sajátos stílusát egyéni, groteszk, nyelvi humor és „váratlan
abszurd fordulatok, szürreális, gyakran kispolgári figurák
és a társadalom fanyar humorba csomagolt kritikája”
jellemezte. Legnagyobb sikereit P. Howard álnéven írott
ponyvaparódiáival aratta, olvasottsága a Kádár-korban
Jókai Móréval vetekedett. A pesti művészi élet ismert
alakja volt, barátság fűzte a kor jelentős művészeihez, így
például Karinthy Frigyeshez, Kabos Gyulához, Salamon
Bélához, Latabár Kálmánhoz is.
Miután kivezényelték a Don-kanyarba, 37 éves korában
munkaszolgálatosként halt meg/tűnt el a Szovjetunió
területén. (Wikipedia)
Erzsébetvárosban –
Kaczvinszky Barbara
erzsébetvárosi polgár ötlete
nyomán – 2009-ben indult el a
Gondolatok köve felállításának
szokása. A köztérre kikerülő
kőtömbre a térnek/utcának
nevet adó személytől származó
vagy egy róla megfogalmazott
idézetet írnak.
Rejtő Jenő Gondolat köve a
szülőházának közelében, a
Hevesi Sándor téren áll.
"Ki itt nyugtalankodik csendesen,
Író volt és elköltözött az élők sorába.
Halt harminchat évig, élt néhány napot,
S ha gondolkozott, csak álmodott Néhány lapot.
S mikor kinevették: Azt hitte, hogy kacagtatott."
Forrás –kép: Harsányi Joli—köszönjük

Mentovics Éva
Boldogságra, szeretetre
vágyik minden ember lelke,
nyugalomra, biztonságra...
Szálljon béke a Világra!

Kép forrása internet

Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél visz el
Köd előttem, köd mögöttem,
isten tudja, honnan jöttem,
szél hozott, szél visz el,
minek kérdjem: mért visz el?
Sose néztem, merre jártam,
a felhőkből kiabáltam,
erdő jött: jaj, be szép!
-megcibáltam üstökét.
Jött az erdő: nekivágtam,
a bozótban őzet láttam,
kergettem, ott maradt,
cirógattam, elszaladt.
Ha elszaladt, hadd szaladjon,
csak szeretőm megmaradjon,
szeretőm a titok,
ő se tudja, ki vagyok.
Isten tudja, honnan jöttem,
köd előttem, köd mögöttem,
szél hozott, szél visz el,
bolond kérdi, mért visz el?

A

6. oldal
GYEREKEKNEK rajzpályázat
Alkotó (rajzoló-festő)
verseny témája volt
FEBRUÁR

Korosztályukban
ők az ELSŐK :

„Az én anyukám”
A kiírásra
Óvodás korú
Gyöngyös Mirjam Tamara

alkotás érkezett
Budapestről, az
Igazgyöngy AMI-ból,
Medgyesegyházáról és
Szerbiából!
Köszönjük!

Figyelem!!
A korosztályukban
első helyezett
és/vagy

6-8 éves
Megosztva:
Rézműves Hanna
Horváth Sztella

KIEMELT DICSÉRET
-ben
részesült alkotók
egy-egy
OKLEVÉL
elismerést kapnak,
melyet a beküldők
email címére
postázunk!

9-10 éves
Kormány Anna

A KÖVETKEZŐ HÓNAP
TÉMÁJA:
’Húsvétra

várva’

A beküldési tudnivalók:
A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg
PL: KovacsJozsef_9_város.jpg

(varosnev, iskolanev lehet, de
ne legyen ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő: március 5.

rajzverseny0@gmail.com

10 év fölött
Megosztva:
Nagy Zita
Turbucz Fatime

Hír mondó
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GYEREKEKNEK
Az öreg katona
(magyar népmese)

Magyar népmesék címmel
új sorozatot indítunk a
gyerekeknek ebben az
évben.
A meséket a:
https://egyszervolt.hu/
estimese/mesetar.html
oldalról vesszük kölcsön a
Hírmondóba,
reméljük, hogy a gyerekek
- és az esetenként
felolvasó felnőttek -,
egyaránt élvezni fogják
2022-ben!

Volt a világon egy katona, aki
harminc esztendeig szolgált.
Mikor megöregedett, szabadságra engedték, mert már
nem tudott katonáskodni.
A katonaruháját is nekiadták.
A zsebében nem volt, csak
három krajcár.
Ment, mendegélt, beért egy
erdőbe, itt elgondolta, ha egy
falut talál, egy krajcárért
vesz egy pipát, egyért
dohányt, egyért gyufát.
Amikorra ezt kiszámolta
magában, odaért egy ősz
ember, alamizsnát koldult
tőle. Adott neki egy krajcárt. De a katona
azt gondolta, ha a megmaradt kettőn pipát
vesz meg dohányt, akkor nem jut gyufára.
Ha dohányt vesz meg gyufát, akkor nem jut
pipára. Mikor ezt elgondolta, hozzáért
megint az ősz ember, kért tőle egy
krajcárt. Adott neki. De a katona tudta,
hogy a megmaradt egy krajcáron már nem
lehet venni semmit. Az ősz ember pedig
harmadszor is imádkozott neki, s a katona
odaadta a harmadik krajcárt is. A koldus
látta, hogy milyen jószívű a vándor,
megkérdezte, mit kér a háromkrajcárnyi
alamizsnáért. A katona azt mondta:
- Nem kívánok én egyebet, csak olyan pipát,
amelyikben a tűz sohasem alszik ki, olyan
tarisznyát, amelyikből a cipó soha nem fogy
el, olyan kulacsot, amelyikből a bor sohasem
fogy el.
Ezzel az ősz ember eltűnt. Megy tovább a
katona, ballag az erdőben, látja, hogy egy
fáról csüng le egy kulacs, egy tarisznya meg
egy pipa. Tudta, hogy az övé.
Leakasztotta őket, elkezdett enni, mert
nagyon éhes volt, ivott rá a borból, szájába
vette a pipát, égett benne a dohány, csak
szívni kellett.
Meglátták ezt az ördögök, kérték is
mindjárt tőle. De nem adta oda. Azok meg
erőszakkal elvették tőle, s még jól el is
döngették. Szomorúan ment tovább az öreg
katona. Ahogy megy, mendegél, találkozik
az ősz emberrel, azt kérdezi tőle:
- Kívánsz-e valamit a jószívűségedért, ha
már ilyen szerencsétlenül jártál?
- Nem egyebet, csak olyan furkósbotot, ami
addig üssön, vágjon, míg én azt nem
parancsolom neki, hogy állj!
Már a kezében is volt a furkós. Azzal
odament az ördögök házához, s kéri tőlük a
pipáját, a kulacsát meg a tarisznyáját. De
az ördögök nem adták, még inkább újra el
akarták döngetni.
Akkor az öreg katona parancsolt a
botjának:
- Üssed, furkócskám, üsd, vágd, nem apád!
Az ördögök könyörgőre fogták, hogy
mindent visszaadnak neki, csak ne üsse már

őket.
Mikor megkapott mindent, evett-ivott,
elkezdett pipálni, aztán útnak indult. Ment,
mendegélt, ahogy az erdő széléhez ért, a
nagy sötétség közepében egy kis
gyertyavilágot vett észre. Oda tartott
egyenesen. Hát látja, hogy egy városba
került, de abban akkora a sötétség, hogy
csak egy gyertyaláng világít benne. Ahogy
botorkál, beleakad a kapusba. Kérdi tőle:
- Miért van ez a város ilyen nagy
sötétségbe borulva?
- Ez a város gyászban van - válaszolt a
kapus -, mert az ördögök királya el akarja
venni a mi királyunk lányát feleségül. De a
királyunk nem adta, ezért az ördögök ránk
zúdították az örök sötétséget. Aki a várost
kivilágosítja, annak a király feleségül adja a
lányát, a fele királyságával együtt.
Az öreg katona érdeklődött, hogy melyik út
vezet az ördögkirály palotájához. A kapus
eligazította, s még azt is megsúgta neki,
hogy hozza el a király két zápfogát, mert
azzal bírják a várost kivilágosítani.
Ment aztán a katona, vándorolt, mikor
rátalált az ördög palotájára. De mikor
kinyitotta a kaput, látta, hogy nincs otthon
senki.
Üres a király trónja. Fölült rá. Amikor az
ördögök hazajöttek, látják, hogy a katona
ül a királyi székben, rákiáltottak:
- Hogy mersz te a trónusra ülni?! Eredj
innét, míg szépen vagy, különben móresre
tanítunk!
De az öreg katona azt mondta:
- Nem megyek én addig, míg azt a várost
meg nem világítod.
Amikor az ördögök neki akartak menni,
hogy jól elpáholják, megbiztatta a
furkósbotját:
- Üsd, vágd, nem apád! Az ördögkirálynak
verd ki két zápfogát!
Amikor a furkósbot kiütötte a király két
zápfogát, a katona fölvette, s azt mondta
nekik:
- Takarodjatok a városból, de a tájára se
jöjjetek többet, mert ha meglátlak
benneteket, lemegyek a pokolnak a
mélységes fenekébe, s ott verlek
benneteket agyon!
Az ördögök könyörgőre fogták, s
megfogadták, hogy a városnak visszaadják
a világosságot, s a tájára se mennek többet.
Ekkor a katona bement a kivilágosított
város királyi palotájába, látja a király, hogy
milyen szépen fölsütött a nap, ennek
megörült. Azt mondja neki:
- Most, hogy ezt megtetted, neked adom a
lányomat meg a fele királyságomat.
De a katona megköszönte a jóságát.
- Nem kell nekem se királyság, se lány.
Majd megyek én a magam útján.
El is köszönt a királytól. Ment, mendegélt,
talált egy gazdátlan birkanyájat. Beállt
eléjük juhásznak. Vele volt az örökké teli
tarisznya, a teli kulacs meg a mindig égő
pipa.
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Tóth Alpár helyett: Nőnapi Koncert volt
2022 március 8-án a
Nemzetközi nőnapra
szerveztek ide egy
koncertet a
csodálatos színes
orgonájának
megszólaltatására.

A templomról
A Szent Péter-templom
Wellington gyönyörű
faépülete, a kor
legkiválóbb helyi építészének, Thomas
Turnbullnak a munkája,
gótikus stílusú.

A koncertet a
Zimbelstern
alapítvány
kezdeményezte és
szervezte,
Paul Rosoman
orgonaművész
segítségével.

Tóth Alpár
A márciusi lapszámba
nem küldött írást Alpár
a munkahelyi
elfoglaltsága miatt.
Reméljük a következő
hónapban folytatódnak
írásai!

Magyar állampolgár —
világpolgár.
Kézdivásárhelyen született,
Kolozsváron tanult,
majd onnan került Prágába.
Csehországból Pestre
indult,
de Angliában „kötött” ki.
Onnan visszatért ugyan,
Budapesten élt, de munkája
gyakran röptette őt Európa
különböző országába.
Néhány éve London ad
otthont neki.
Megismerkedésünk óta
szorgalmasan küldi
jegyzeteit.
Írásai mindennapi
öröméről-bánatáról,
sorsának alakulásáról,
gondolatairól szólnak.
.

Magas esztétikai
értékkel bír az
építészeti
kialakítása,
a sima fehér
falakkal és
gazdag fafelületekkel ellátott fő
belső tere,
csodás ólomüveg
ablakai.
Ez az anglikán templom 1847 óta, hét
évvel az európai
betelepülés
kezdete után
foglalja el ezt a
helyet, így
Szent Péter
több mint 150
éves kapcsolata
van a földdel.
A jelenlegi
épület 1879 óta
áll, és erős
történelmi
értékkel bír a
város számára.

A koncert
előadói nő
orgonisták
voltak:
Dianne
Halliday aki
ennek a
templomnak
az orgonistája és Judy
Dumbleton.
S hogy ők is
teljesen
stílszerűek
legyenek,
mindketten csak női
zeneszerzők műveit
szólaltatták meg!
Hallhattuk
Florence Price,
Carlotta Ferrari,
Dorothy Young
Riess, Emma Lou
Demier, Florence
Prince, Marianne
Kim és June Nixon
műveit.
Nagyszerű nőnapi ajándék volt!
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Akinek humora van
mindent tud. Akinek
nincs, mindenre képes!

HUMOR

Két okos beszélget:
- Miért nem lehet a Lánchídon
biciklizni?
- ???
- Mert nincsen rajta pedál.
- És az Erzsébet-hídon?
- ???
- Te hülye! Azon lánc sincs.

- Hé, Pisti, jó volt a kutya amit
ajánlottam házőrzőnek?
- Nagyon rossz.
- Miért?
- Mert a múlt éjjel is úgy ugatott, hogy
nem hallottuk hogy betörtek hozzánk.
- Képzeld Béla én úgy vezetek, hogy
közben zsugázom!
- Na és ezt hogy csinálod?
- Tudod, kihajtok az
utcánkból és már megy is a
kátyu-játék!
Két régi barát találkozik:
- És mondd csak,
megőrizte a
feleséged azt a
gyönyörű lányos
karcsúságát?
Nem csak, hogy megőrizte, hanem
azóta megduplázta!
Kovács a pszichológusnál.
- Doktor úr! Már egy hete minden éjjel
visszatér egy rémálom.
- Mondja el nyugodtan.
- Egy ajtó előtt állok,
melyen néhány betű is van.
Aztán elkezdem nyomni,
tolni, taszítani, de csak nem
tudom kinyitni.
- És mi áll az ajtón? - kérdi
a pszichológus.
- Húzni!

9. oldal

A következő „szösszeneteket” a ’POÉN
Pedagógusok az Oktatásért És a
Nevetésért’
Facebook oldaláról kölcsönöztem!
Ifjabb koromban utáltam esküvőkre
járni, mert a nagymama korban lévő
csoroszlyák állandóan odajöttek
hozzám, beleböktek a bordáim közé és
a fülembe vihogták:
"Te leszel a következő... he-he-he..."
De abbahagyták ezt a szarakodást,
miután én is ugyanezt kezdtem csinálni
velük a temetéseken.

Egy fiatal ejtőernyős az első
próbaugrásnál kétségbeesetten
rángatja a különböző madzagokat.
Hiába, az ejtőernyő nem nyílik ki.
Zuhan, zuhan, egyszer csak - úgy 3000
méternél - találkozik egy emberrel.
- Uram, nem ért véletlenül ehhez a
vacakhoz?
- Sajnos nem. - feleli a másik
- Én csak a gáztűzhelyt próbáltam
begyújtani.

Zolika az óvónénihez:
- Óvónéni segítesz felhúzni a
csizmámat?
- Persze Zolika, ülj le.
Egy ügyvéd meghal, és Szent Péter elé
Az óvónéni próbálja felhúzni a csizmát,
kerül. Kérdezi tőle:
de sehogysem megy. Végül nagy nehezen
- Miért kellett ilyen fiatalon
ráerőszakolja.
meghalnom?
- Fiatalon? - csodálkozik Szent Péter - - Óvónéni, ez a csizma fordítva van
rajtam.
Hiszen az ügyfeleidnek felszámolt
Óvónéni lerángatja, kezdi az egészet
munkaórák szerint már legalább 168
éves vagy!
előről.
Valahogy csak sikerül újból.
- Óvónéni, ez a csizma nem az enyém.
Óvónéni már nagyon ideges. Lerántja a
Megérkezik a pizza:
csizmát.
- Mennyi borravalót szokott kapni? - Akkor melyikben jöttél reggel?
kérdezi az ember a pizza futártól.
- Nem tudom, ez az első fuvarom.
- Hát ebben. Mutat Zolika ugyanarra
Egyetemista vagyok, csak besegítek a
csizmára.
nyáron. De a többiek azt mondták, maga - Akkor miért nem a tiéd???
elég fukar egy alak. Örülhetek, ha húsz - Mert a bátyámé, csak ő kinőtte.
forintot kapok magától.
Óvónéni visszahúzza újból a csizmát.
A hapsi bedühödik.
- Vedd fel a kesztyűd és a sapkád,
- Micsoda? Na, itt van még
Zolika!
ötszáz forint, és mondja
- Nem tudom
meg nekik is, mennyit
- Miért???
kapott! Egyébként mit tanul
- Mert benne van a csizmában.
az egyetemen?
- Alkalmazott pszichológiát.
Két kismama beszélget az utcán:
- Kati, te mit vársz?
- Kislányt drágám, és te?
- Én bizony kisfiút.
Egy hat év körüli gyerek, aki mellettük
ácsorog, megunja a csevegést és odébb
megy. Meglát egy nagypocakú férfit.

A skót gyerek szalad a
mamájához:
- Mama, itt áll az
ajtóban egy bácsi!
- És mit akar?
- A most épülő uszodára - Bácsi, maga mit vár? - kérdezi tőle a
gyűjt.
gyerkőc.
Mit adjak neki?
- Autóbuszt - hangzik a felelet.
A gyereknek elkerekedik a szeme:
- Azannyát!
- Fél vödör vizet!

- Halló, rendőrség? Kérem,
jöjjenek a Rezeda utca 8-ba, egy
betörő van a lakásomban!
- Hogy hívják?
- Nem kérdeztem meg tőle.
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Magdus írta Magyarországból
Emlékezetes március
„Üdvözöllek szép március, ibolyaszagú leheletedet
érzem a levegőben. ”

Domoki
Józsefné
MAGDUS
Magyarországon
élő nyugdíjas.
Őt Sándor
testvérén
keresztül
ismertük meg.
Azóta
szorgalmasan
küldi jegyzeteit.
Írásai mindennapi
gondolatairól
szólnak.
Köszönjük!

Gárdonyitól vettem kölcsön bevezető mondatomat.
Ha csak a képre nézek, melyet Szabolcs, ifjú barátom
készített a cikkemhez, alig kell hozzáfűznöm, saját
hazafias gondolataimat, mert érzem, ezen a márciuson
nagy dolgok történnek kis hazánkban.
Minden tavasz változást hoz magával, nemcsak a
természetben, de az emberek életében is.
Erre az évre különösen igaz,
március 8-án ünnepeltük a
nőnapot, 10-én új
köztársasági elnököt
választott a parlament,
március 15-én emlékezünk
azokra a 174 évvel ezelőtti
napokra, amikor hittek a
szabadság győzelmében és
készek voltak meghalni is
érte.
Ma nem halni készülünk
sokkal inkább élni érte, de
harc, az folyik elméleti síkon.
Április 3-án eldől, milyen
irányban halad az ország,
feltételezve, hogy minden jelölt jól megjegyezte
Kölcsey szavait:
“Négy szócskát üzenek: vésd jól kebeledbe, s
fiadnak hagyd örökül ha kihunysz: A haza minden
előtt!”
Az 1848-as nagyjaink példát mutattak, a haza
szeretetéről, a hazafiságról, melyet tettekkel is
bizonyítottak. Néhány jellemző példa mindannyiunk
okulására.

a festőművész és költő.
Kreatív világát a

www.evaborka.com
oldalon ismerhetik meg az
érdeklődők részletesebben!

Kossuth idézet:
“ Hol az uralkodó nem azt 9nkény, hanem csak élő
törvények szerént uralkodhatik, a sajtó
szabadságában inkább támaszra, mint ellenségre
talál a kormány.”
Széchenyi idézet:
“Nincs annál nagyobb bűn, mint másokat vezetni,
másoknak parancsolni másokon uralkodni akarni,
ahhoz való tulajdon és tálllentum nélkül.”
Petőfi idézet:
“Azért nem győzött
eddig is a hon, mert
sosem volt egy
akaraton.”
Örökérvényű
igazságokat olvastam
még Vörösmarty
Mihály, Madách Imre,
Passuth László,
Juhász Gyula,
Gárdonyi Géza,
Benedek Elek, Vajda
János, Bajza József
és ma élők tollából is,
de az alapgondolat, a
fundamentum, 1848.
A kortársaknak most kell bizonyítaniuk.
Államfő választás, emlékezés az 1848-49-es
szabadságharcra, parlamenti választás.
Ez várt ránk 2022 márciusában és vár még ránk
ápr. 3-án.
„Mivel megbűnhődte már e nép”: mit is kívánhatnék
nekünk magyaroknak:
ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART, JÓ KEDVVEL
BŐSÉGGEL.

Kellemes a séta a tengerparton
Petoneben és:
Ebben a szép galériában is
megvásárolhatók
Borka Éva
eddig megjelent könyvei,
néhány festménye is.

Alfred Memelink
Artspace Gallery
223 The Esplanade, Petone,
Lower Hutt 5012
Itt vásárolhatsz, nézelődhetsz, ismerkedhetsz,
beszélgethetsz, mindig találsz valami különlegeset!
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https://wellington.mfa.gov.hu/

A nagykövetség Facebook oldaláról:

*
Február 24-én Hetesy Zsolt nagykövet
a Victoria Egyetem hallgatóival
találkozott, hogy megvitassák
Magyarország új-zélandi prioritásait,
valamint az európai helyzetet.
Azóta drámaian romlott a helyzet
Európában. Magyarország EU-, és
NATO-szövetségeseivel együtt elítélte
Oroszország katonai beavatkozását
Ukrajnában. Hazánk menedéket nyújt
azoknak az ukránoknak és harmadik
országbeli állampolgároknak, akik
menedéket keresnek Magyarországon,
vagy át akarnak utazni azon. Az első
három napban 66.000 ember érkezett
hazánkba Ukrajnából. Magyarország
megkezdte a humanitárius segélyek
szállítását is, az első 28 tonnát
Kárpátaljára szállítottuk.

Legal House, 6. emelet
Lambton Quay 101.
Misszióvezető
Dr. Hetesy Zsolt
Nagykövet
Munkatársai:
Dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata
Molnár András
konzul
Tóth Tünde
titkárságvezető
külgazdasági asszisztens
Kurusa Csaba
asszisztens
Postacím:
PO Box 697
Wellington 6140
E-mail cím:

**
Magyarország NATO- és EU-szövetségeseivel együtt elítéli Oroszország Ukrajna
elleni katonai támadását. Az Európai Unió hazánk támogatásával erőteljes
szankciócsomagot vezetett be Oroszországgal szemben. A magyar kormány is
támogatja Ukrajna felgyorsított EU-csatlakozását. Magyarország érdeke a béke
helyreállítása szomszédságunkban, és a háború mielőbbi befejezése.
Magyarország minden Ukrajnából érkezőt beenged az országba. A háború első hét
napjában több mint 100.000 ember érkezett hazánkba. A magyar kormány közel 3
MNZD értékű rendkívüli humanitárius támogatási csomagot állít össze Ukrajnának.
További információ: https://wellington.mfa.gov.hu/.../ukr%C3%A1n%20konfliktus
***
PÁLYÁZZ MOST!
Megjelent a Balassi Nyári Egyetem
ösztöndíjpályázata!
A határidő 2022. április 1. a
Külgazdasági és Külügyminisztérium
ösztöndíjpályázatán a Balassi Nyári
Egyetemen való részvételre. További
részletek a nagykövetség honlapján.

mission.wlg@mfa.gov.hu
00 64 4 260 31 75
Félfogadás munkanapokon: 9-15
****

A rendkívüli ügyeleti vonala
munkaidőn túl:
027 43 49 652

Fontos tájékoztatás a koronavírus-világjárványra tekintettel a
magyarországi lakcímmel rendelkező, a külképviseleten
2022. április 3-án
személyesen szavazó választópolgárok számára.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Magyarországon bejelentett lakcímmel
rendelkezők külképviseleti szavazása során minden esetben be kell tartani a
helyi járványügyi szabályokat, így többek között a
zárt helyek látogatására vonatkozó maszkviselési, távolságtartási és
oltottsági/védettségi előírásokat is.
A külképviseletek nem tudnak felmentést biztosítani a járványügyi szabályok
betartása alól akkor sem,
ha az befolyásolja a választópolgár szavazási lehetőségét.
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FÉSZKELŐDŐK hírei

Ahogy az már gyakran előfordult, a Főfogás:
fotózás elmaradt.
Gombás csirkemell rizzsel
Kis társaságunk tagjaival való
beszélgetés, tálalás, az ebéd elveszi róla
a figyelmem.
Így aztán most nem marad más hátra,
hogy ne maradjon üresen az oldalunk
elárulom az ebédünk receptjét.
Paradicsom leves „Éva módra” 6 főre

Szeretnél velünk
“fészkelődni”?
Többnyire minden
hónap
utolsó vasárnapján
találkozunk.
Néha változik az
időpont,
a helyszín,
de ha
jelentkezel
előtte
a lapunk
email címén,
vagy a
telefonján,
elmondjuk mikor és
hol leszünk!

Hozzávalók:
5 dkg vaj
1 ek liszt
1 ek cukor
1 kk só
1 üveg paradicsom Passata Italian
1/2 kg friss paradicsom hámozva,
kockázva
10 dkg kemény sajt reszelve
1 csokor friss bazsalikom
Forró víz segítségével lehámozom a
paradicsomokat, kockára vágom
A vajat megforrósítom beleteszem a
lisztet enyhén pirítom, majd hagyom
kicsit hűlni és hozzáadom a paradicsomlevet és az üveget „kiöblítve” 1/2 liter
vízzel—azt még hozzáadom, megforralom.
Hozzávalók 7 főre
Beleteszem a többi hozzávalót (sajt
kivételével) és felforralom, de már nem
főzöm!
1 kg csirkemell
A tányérokba szedve az asztalnál tesszük 5 dkg vaj
bele ízlés szerinti mennyiségű sajtot.
2 üveg Chicken Tonight
15 friss gomba
50 dkg rizs
Só igény szerint
A csirkemellet kis kockákra vágom.
A gombát megtörölve szeletekre vágom.
A forró vajon fehéredésig pirítom a
csirkemellet, majd hozzáteszem a friss
szeletelt gombát. Elsütöm a levet (elég
sokat eresztett), majd ráöntöm a szószt
és 15 percig nem túl erősen összefőzöm.
A rizst a rizsfőzőben főztem és a szószos
gombás csirkemellel lett tálalva.
( Némelyeknek sót igényelt).
Az ebéd zárásaként Hegedűs Krisztina
erre ez alkalomra sütött édességét ettük,
zárásként tea, kávé tette teljessé a
közös ebédünket.
Találkozunk legközelebb március utolsó
vasárnapján ismét!
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Magyarországi várak — Hollókő

Panorámiós fotós
barátaim
segítségével,
többségében az ő
fényképeikkel
készült sorozatot
indítunk
2022-re.
A magyarországi
várakat igyekszünk
megmutatni, azokat
is, amik elfeledve,
lassan az enyészeté
lesznek.
Úgy gondolom
néhányunknak egyikmásik felkerül a
bakancs-listánkra is!

A mellékelt fotót
Bugyi László-Guriga
fényképezte
Köszönjük!

A hollókői várat a Kacsics nemzetség Illés ágának
tagjai a tatárjárás után kezdték építeni a falu
melletti sziklára (az öregtorony alsó szintjeit
Kacsics András valószínűleg még a tatárjárás előtt
emelte). Az erődítményt az évszázadok során
fokozatosan bővítették: falszorosok, bástyák,
lakóhelyiségek és ciszternák épültek az eredetileg
13. századi falakhoz. Először egy 1310-ben kelt
oklevél említi Castrum Hollokew néven.

végvárrendszerbe, ahol kis várként másodrangú
szerepet töltött be. A helyőrség feladata az volt,
hogy megakadályozza a rabló portyákra induló török
lovascsapatok betörését a környező
jobbágyfalvakba, de mivel kevesen voltak, ezt csak
nehezen tudták végrehajtani. Ebből az időszakból
érdemel említést Kapitán György hollókői kapitány
és a szandai török parancsnok, Hubiár aga
párviadala, amit 1550-ben vívtak a bujáki réten.
A nógrádi várakat Ali budai pasa az 1552-es
hadjáratában sorra elfoglalta. Hollókő helyőrsége a
két várparancsnok, Zsáki András és Imre
viszálykodása miatt a hatalmas sereg közeledtére
ellenállás nélkül elmenekült. A várban egy 1556-os
zsoldlista szerint Mohamed aga állomásozott
huszonegy zsoldosával (18 gyalogos, 3 tüzér). A
török várőrség 1558-59-ben 24 fő volt.

A királyi seregek 1593 őszén, Fülek visszafoglalása
után, Prépostvári Bálint egri főkapitány
tárgyalásainak eredményeképpen ugyancsak
ágyúlövés nélkül vették vissza. Továbbra is a
jelentéktelenebb végvárak közé tartozott, 1596ban egy vizsgálat igen rossz állapotúnak
minősítette, ezért az 1608-as országgyűlés
elrendelte megerősítését. A feltárás alapján
A Kacsicsok a 14. század elején kitört anarchikus
megállapítható, hogy megelégedtek kisebb
belháborúban kénytelenek voltak meghódolni Csák
építkezésekkel: a 16. század végén feltöltötték a
Máté tartományúr előtt, a továbbiakban őt szolgál- külső várudvart, és két helyiséget emeltek, a 17.
ták fegyverükkel. A rozgonyi csata után, 1313-ban - század elején ezt újabb feltöltés és újabb két
Anjou Károly király kedvelt hívének, a szintén
helyiség építése követte. A várban az 1652-es és
Kacsics nembeli Szécsényi Tamásnak adományozta, 1655-ös adatok szerint 20 fős őrség állomásozott.
ő azonban még sokáig nem vehette át birtokát,
A katonai jelentőségét már elvesztett, kicsiny
mert a várat a Csák Mátéhoz hű Péter fia, Mikus
végvárat 1663-tól húsz esztendeig ismét a török
őrsége sikeresen védte. Először a király Drugeth
birtokolta, miután Berki Mátyás és Nagy Orbán
Fülöp vezette csapatai ostromolták sikertelenül az parancsnokok átadták a várat. Ezután járt itt Evlija
erősséget, majd 1320 tájékán a védőknek egy másik Cselebi utazó, és leírta, hogy a török élelem- és
ostromot is sikerült visszaverniük. A vár csak Csák hadiszertárat helyezett el Hollókőn.
Máté halála után (1327-ben) került a király kezére; A „pogányok” uralma alól véglegesen a Bécs
Szécsényi Tamás első várkapitánya Almágyi Balog
városának felmentéséből hazafelé tartó Sobieski
Miklós volt. Valószínűleg Szécsényi Tamás
János lengyel király csapatai szabadították fel
bővítette először a várat, a 14. század közepén a
1683 októberében, amikor Szécsényt is. 1701-ben
lakótornyot fallal vették körül, megépítették a
I. Lipót több más várral együtt elrendelte Hollókő
toronytól nyugatra és északra lévő palota alsó két
lerombolását, de ezt ekkor még nem tették meg. A
szintjét és a vízgyűjtőt. Leszármazottai a 14.
18. század elején az üresen álló építmény őrzését
század második felében folytatták a vár bővítését: Szabó György, Gondor Mátyás, Nagy Orbán és
megépült a két nyugati falszoros, a külső vár
Krikk Lőrinc hollókői lakosokra bízták. 1710-ben
udvarát körülvevő fal és az alsó vízgyűjtő. Ebben az Nógrád labancpárti nemesei Hollókőn tartották a
időben a kapu a várudvar déli falán volt. A 14.
megyegyűlést.
század végén építették a délnyugati sarkon a
kaputornyot; ekkor a korábbi kaput elfalazták.
1711-ben az ország békéjére és az ország nehéz
anyagi helyzetére tekintettel a vár bejáratait,
Az 1411. évi családi osztozás eredményeként
hídjait és a külső várudvar szakaszait elbontották,
Hollókőt Szécsényi (II.) László kapta meg. Fia,
így a vár elkerülte a teljes lerombolást. 1718-ban
Szécsényi (III.) László Albert király özvegyétől
már romként említették, és a következő
Ulászlóhoz pártolt át 1441-ben. Ezután a volt király évszázadokban az időjárás – és a köveket elbontó
-né párthíve, Giskra többször is betört csapataival lakosság – valóban erősen megkoptatta falait. A
a környékre. A husziták Szécsény melletti veresége birtok a 18. század elején a Forgáchok kezébe
után a két fél 1441-ben fegyverszünetet kötött, és került, majd 1860-ban a Pulszky család vásárolta
ezt Giskra 1442-ben éppen Hollókőn, Szécsényi
meg. Omladékai között egy ideig a környék
László főispán várában újította meg Hont és
szegényei laktak.
Nógrád vármegye küldötteivel. Valószínűleg
Szécsényi László építtette a védelem
Bár az elmúlt kétszáz évben falainak egy részét
megerősítésére a kapuhoz vezető feljárati, és az
építőanyagnak elhordták, még így is Hollókő a
északi falszorost. 1454-ben a főispán hadi kiadásai megye legépebben maradt, a középkori építkezés
miatt Hollókőt elzálogosította két vejének: Guthi
jegyeit is tükröző vára. A régészek 1966–69 között
Országh Mihálynak és Losonczy Albertnek.
tárták fel, 1970-ben kezdték restaurálni.
1455-ben Szécsényi László fiú örökös nélkül hunyt
el, és hatalmas birtokát leányai révén a Losonczi és A vár és a község környékét 1977-ben
a Guthi-Ország család örökölte; birtokukban a
tájvédelmi körzetté nyilvánították.
király is megerősítette őket. Az új birtokosok
1996-tól látogatókat is fogadnak.
jelentősen, kétszer is átalakíttatták a várat.
Miután a török 1544-ben elfoglalta Nógrád várát,
Hollókőt a Habsburg hadvezetés betagolta a királyi
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Hír mondó

Wellingtoni Közösségi Központok

Wellington közösségi
központjai segítő
forrásokat felhasználva,
támogató
szolgáltatásokat és
különböző tevékenységi
lehetőségeket kínálnak a
városrész
közösségeinek, tagjainak
az életminőségük
javítása érdekében.
Közösségi életet
fejlesztenek
Ingyenes, vagy minimális
költségű
szolgáltatásokat
nyújtanak,
lehetőséget adva az
ismeretek
megszerzéséhez és
közösségi kapcsolatok
építéséhez.

Berhampore közösségi központja egy
több millió dolláros szociális
lakásfelújítás befejezéseként lett "hab
a tortán".
Gordon Wilson új-zélandi építész
tervezte a modernista stílusú
komplexumot, amely 1938-ban épült.
A csarnokot eredetileg kommunális
tevékenységekre használták a bérlők,
amikor 1940-ben megnyílt, majd 1980-ban
lakóegységgé vált. A komplexum
Wellington legrégebbi többszintes
„– Megtisztítod, lefested és mész tovább,
lakótömbje, és a 2015-ben befejezett 7
ez nem fog megállítani minket.”
millió dolláros korszerűsítés során
felújították, és a földrengés elleni
Paul Lee, a felújítás mögött álló építész
megerősítést is végeztek.
elmondta, hogy a projektnek megvannak a
maga kihívásai a műemléki státusza miatt,
A berhampore-i Housing New Zealand
de a "gyönyörű" épületet érdemes
Centennial Flats közepén található
megőrizni.
rotunda 2016 március 16-án nyílt meg
egy partnerség keretében, amely az első
„A feladatunk egy része az volt, hogy
ilyen jellegű volt Új-Zélandon.
visszaállítsuk az épületet olyan állapotba,
amilyen volt, amikor felépült. –

Kisebbek-nagyobbak,
vannak régiek, újak,
most e sorozat
keretében
2022-ben szeretnék
belőlük néhányat
megmutatni.

Giovanni Tiso, a Berhampore School Board
elnöke elmondta, hogy az iskolát
megkereste a Housing NZ, amely a
betonépület és a környező komplexum
tulajdonosa.
A sikeres megegyezést, felújítást
követően Merio Marsters, a Berhampore
Community Hall koordinátora készen állt a
felújított rotunda ünnepélyes
megnyitójára.
Elmondta ekkor, hogy a Housing New
Zealand és az önkormányzat jelezte, hogy
szükségük van valakire, aki elvállalja a
közösség épületének kezelését, és mi
éltünk a lehetőséggel" - mondta.
A tanács fizetett az iskolának, hogy
jelöljön ki egy koordinátort a terem
vezetésére, és annak ellenére, hogy az
épületet megnyitása előtt összefirkálták,
remélte, hogy a közösség gondoskodni fog
róla.

Ez a hab a tortán az egész komplexum
számára. Merio Marsters, a csarnok
koordinátora azt mondta, készen állt arra,
hogy kinyissa az ajtókat a megnyitón.
"Izgatott vagyok, ez egy új tapasztalat,
és remélem, hogy változást tudok elérni."
Marsters azt is mondta, hogy a csarnok
teljesen működőképes, de van egy hosszú
"kívánságlistája", amivel szívesen megtölti
majd.
Az írás újságcikkek és a 2016. ápr 07-én
történt beszélgetésem a koordinátorral.
alapján készült. Akkor készültek a fotók
is.
ÉK
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Hírmondótól—Hírmondóig lehetőségek
Wellingtonban és környékén
Többsége ingyenes!
Érdemes megnézni sok más érdekes
látnivaló mellett a
Te Papa Tongarewa Nemzeti
Múzeumban

Rita Angus (1 908-70), híres újzélandi művész, feminista, pacifista
és vezető kiállítását. Ragyogó modernista portréi, tájképei és látványos
akvarelljei segítettek meghatározni Aotearoa művészetét, társadalom és kulturális történetét, stílusa pedig továbbra is művészgenerációkat
inspirál. Április 25-ig még látogatható — ingyenes!

Sétálj, túrázz, kerékpározz,
kinek mi nyújtja az
igazi kikapcsolódást.
Ha esik, ha fúj, akkor menj a
múzeumokba, vagy a Botanikus
kert Begónia Házába!
Hilma af Klint
svéd művész misztikus titkos festményeit láthatják az
ide látogatók.
Ez egyszeri kiállítás af Klint munkáiból a City Gallery
Wellingtonban. Megnézed a képeimet a FB oldalamon, hogy
mit készítettem a kiállításon, de nagyon érdekes, ha
ezeket az életben látod! Ez a hatalmas kiállítás
2022. március 27-ig a Városi Galériában, de nem ingyenes!

A múzeumok, kiállítások
termei az esős napokon pár
órás védelmet és
kikapcsolódást nyújtanak,
de ahogy a vendégeinknek
szoktuk mondani,
MENJ és MARADJ A
SZABADBAN,
HA JÓ AZ IDŐ!

Koncertek
ebédidőben
sorozat
újra elkezdődik a

Koncert
sorozat
ebédidőben
2022-ben a

St Andrew’s
templomban a
The Terraceon.

Wellington
Cathedral of
St Paul -ban

Első koncert:
február 16-án!

TGIF

Ezt követően

minden
pénteken
12:45-től

Nincs belépő, de
köszönik a támogatást!

Molesworth
Str,
Thorndon,
Wellington

MINDEN
szerda
12:15-től

Nincs belépő, de
köszönik a támogatást!

A vírusra
vonatkozó
szabályok
betartására
ügyeljünk!

Kapcsolatok — Hirdetések

Kiadó - főszerkesztő:
Kaprinay Éva
112. Clyde St.
Island Bay
Wellington
New Zealand
Telefonszám: 64 4 383 5395
https://hirmondo.org/
E-mail:
szerkeszto@hirmondo.org

A studió alapítói és alkotói:

Almásy Alma
Dénes István

2004-től létezik a
Wellingtoni Magyar
Fészek
Új-Zéland
fővárosában.
A megalakulástól
eltelt időszakban sok
magyar látogatta.
Még mi mindig
fészkelődünk,
2022-ben is
havonta egy
alkalommal
találkozunk.

Köszöntjük mindazokat,
akik a márciusi
Hírmondó
megjelenése után,
de

2010 óta élnek Új-Zélandon,
Christchurchben.
Ékszereket, lakáskiegészítőket,
ajándéktárgyakat készítenek,
egyedi kivánságokat is teljesítenek!
Néhány munkájuk mutatóba:

az áprilisi
lapszám
megjelenése
előtt ünneplik
név-, vagy
születésnapjukat,
vagy bármilyen
személyes,
vagy családi évfordulójuk erre az időpontra esik!

Élvezze a finom ételeket a rendezvény
helyszínükön az ANZIL-ben,

Kis újságunk
magyarul íródik,
magyaroknak magyarokról.
A világ számos
pontján olvassák, az
interneten keresztül.
INGYENESEN
olvasható vagy
letölthető bárhol
ezen a Földön!

vagy a
’PartyPerfect Catering’ -el!
Telefon:
021 076 6724
(foglalás és vendéglátás)
+64 4 298 7787
A rendezvényhelyszín foglaláshoz minimum
8 fős csoportlétszám szükséges!
https://www.anzil.co.nz/

Elérhetőségük:

DenDesignStudio
dendesignchch@gmail.com

021 1193129

