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A rajzversenyre beküldött alkotások közül Futaki Lilla képe lett a címlapfotónk,
ő ezáltal is kiemelt dicséretet kap!

A wellingtoni megemlékezés időpontja - menete a 12. oldalon

Hirdetések

Új-Z land és Magyarország k z
jelenleg még
12 ra id eltolódás!
DE FIGYELEM!!!
M rcius 28- n Magyarországon rát llítanak,
onnant l 1 ra lesz!
Április 4- n Új-Z landon is ra llítás, ut na m r csak 10 ra a k l nbség!
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
1848. március 15.
Kitör a pesti forradalom
Szerző: Tarján M. Tamás
Forrás: www.rubicon.hu/magyar/oldalak/
1848. március 15-én robbant ki Pesten a radikális
ifjúság által vezetett forradalom, nyitányát adva
Magyarország másfél éves szabadság
küzdelmének.
A Párizsból induló forradalmi hullám két nap alatt
jutott el Bécsből a magyarság szellemi életének
központjába, a pesti megmozdulás fő szervezői
fiatal értelmiségiek (pl. Petőfi Sándor, Vasvári Pál,
Jókai Mór) voltak.
Petőfi naplója szerint a Pilvax kávéházban
született meg a forradalom „akció-terve”: a
szervezők először a tanuló ifjúságot szólították
magukhoz az Egyetem téren, aztán lefoglalták
Landerer Lajos nyomdáját. Innen került ki a
követeléseiket összegző Tizenkét pont és Petőfi
forradalmi hangvételű verse, a Nemzeti dal, mely
írások máig szimbolizálják március 15-ét.
Röplapok segítségével délután 3 órára a Nemzeti
Múzeum kertjébe gyűlést hirdettek, ahol állítólag
tízezer polgár volt már jelen. Fontos megemlíteni,
hogy a közhiedelemmel ellentétben Petőfi nem
szavalta el versét a Nemzeti Múzeum lépcsőjén,
bár az kétségkívül számos helyen elhangzott.
A Múzeum-kertből a tömeg a Városházára, majd
Budára, a Helytartótanács-hoz vonult, hogy
kiszabadítsa börtönéből Táncsics Mihályt. A
Nemzeti Színházban este a nép kívánságára
Katona József darabját, a Bánk bánt tűzték
műsorra, ezt azonban valószínűleg félbeszakította
a betóduló forradalmi tömeg. Más városokkal
ellentétben Pesten nem próbálták fegyveres
erővel feloszlatni a tüntetéseket, a forradalom
vérontás nélkül zajlott.
A március 15-i eseményekre legnagyobb hatással
Kossuth Lajos március 3-i országgyűlési beszéde
bírt, melynek reformkövetelései, igaz, jóval
radikálisabb formában, a Tizenkét pontban
jelentek meg.
A bécsi események csak bátorítást adtak a
Pilvaxban naponta összegyűlő értelmiségi körnek,
mely a kedvezőtlen időjárás ellenére eredménnyel
szervezkedett (március 15-én vásárt is tartottak
Pesten, ami hozzájárult a tüntetés sikeréhez). A
pesti forradalom hatással volt a pozsonyi rendi
országgyűlésre is, döntő győzelemre segítve a
reformok pártján állókat.
V. Ferdinánd és a bécsi udvar a pesti
eseményeket követően nem merte visszautasítani
a beadott feliratot, kinevezte gróf Batthyány Lajost
miniszterelnöknek, aki március 23-án
megalakította az első felelős ministeriumot
(kormányt).
A pesti forradalomnak is köszönhető az áprilisi
törvények megszületése (április 11.), amelyek
eltörölték az elavult, rendiségen alapuló politikai
rendszert és lehetőséget biztosítottak a polgári
fejlődésre egy majdnem teljesen önálló
Magyarország számára.
Március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb nemzeti
ünnepünknek, mely nap minden korban a magyar
szabadság szimbóluma maradt.

Hírmondó

A 2021 február 24-én megjelent nemzetközi Timeout magazin a budapesti Puskin
Mozit a világ ötven legszebb mozija közé választotta.

A szerkesztők a világ minden tájáról válogattak a mozik közül, így azért megemlítjük
az új-zélandi sikert is, az aucklandi mozi, mely egy hellyel a budapesti mozi előtt
végzett 9 helyen.

A Budapesti Operettszínház
Facebook oldaláról:
Nemzetközi díjat nyert Dobi János Mátyás,
színházunk zenekari művésze!
Január 28. és 31. között online tartották ÚjZélandon azt a nemzetközi mélyrézfúvós fesztivált,
amelynek keretein belül első alkalommal versenyt
is hirdettek. Tubások és harsonások mérték össze
tudásukat, online formában.
A tenor harsonások versenyét Dobi János Mátyás
nyerte.
„A versenyre két felvételt kellett küldenünk, ezeket
értékelte a nemzetközi zsűri” – mondta a fiatal
művész a versenyről.
A kötelező mű Henri Tomasi Concerto című
harsonaversenye volt, szabadon választott
darabként egy amerikai zeneszerző, Brian Lynn
Doolallynastics szóló darabját adta elő.
Szeretettel gratulálunk a díjhoz!
Reméljük, egyszer „élőben” is hallhatjuk itt!
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
Ferenc pápa meglátogatta Bruck Edith magyar származású írónőt, a holokauszt túlélőjét
A 88 éves Bruck Edith
Tiszakarádon született zsidó
családban, az egész családját
elhurcolták a zsidóüldözés
idején.
Hosszú ideje él Olaszországban. Januárban a L’Osservatore
Romano vatikáni napilap interjút
közölt vele a holokauszt
nemzetközi emléknapján.
Ferenc pápát megrendítette
tanúságtétele, február 20-án
felkereste az írónőt római
házában.
A találkozón jelen volt a L’Osservatore Romano igazgatója, Andrea Monda is, aki január 26-án közölte a
lapban Francesca Romana de’ Angelis megrendítő interjúját az írónővel. A pápa egy menórát és a babiloni
Talmudot ajándékozta Bruck Edithnek.

A Hͭnap verse

Juhász Gyula: Március idusára
Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.
Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.
De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!

Bruck Edith annak szentelte életét, hogy tanúskodjon arról, amit átélt. Két, számára ismeretlen ember kérte
ezt tőle, akiknek meghallgatta utolsó szavait Bergen-Belsenben: „Meséld el, nem fognak hinni neked, de ha
túléled, mondd el, értünk is!” És ő betartotta ígéretét. Az interjút olvasva meglepő, hogy mekkora reménnyel
tekint az életre, mekkora reményt sugároz. Még amikor a legsötétebb pillanatokat, a kislányként átélt
borzalmas mélységeket mondja el, amelyben családja nagy részét elveszítette, akkor sem mulasztja el
észrevenni azt, ami szép és jó, egy kis emberségnek a jele, ami lehetővé tette, hogy tovább élhessen és
remélhessen.
Forrás és a teljes cikk:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-meglatogatta-edith-bruck-magyar-szarmazasu-ironotholokauszt-tulelojet

A következő hónapban megjelenő Wellingtoni Hírmondóban olvashatnak a
Holokauszt magyarországi emléknapjáról mely április 16-n van.
Életének 92. évében 2021 március 4-én elhunyt
Palcsó Sándor kétszeres Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház örökös tagja
A legendás karaktertenor 1929-ben született Pécsett, énektanulmányait a Honvéd Művészegyüttes
kariskolájában végezte Kis István és Érsek Mária tanítványaként.
1952–1957 között a Honvéd Művész-együttes Férfikarának szólistája volt.
Az Operában 1957-ben mutatkozott be Parpignol szerepével Puccini Bohéméletében, ezt követően az
intézmény kiváló színészi adottságokkal rendelkező, rendkívül sokoldalú művésze lett, aki több mint 70
opera tenor szerepét alakította.
A közönség főként Mozart, Erkel,
Verdi, Wagner, Puccini és R. Strauss
műveiben láthatta, de jelentős orosz és
20. századi magyar repertoárral is
rendelkezett, valamint szerepelt Mihály
András, Szokolay Sándor, Petrovics
Emil és Ránki György zerzeményeinek
bemutatóján is.

Forrás Színház online

János Vitéz szerepében

Képek Google-Internet
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HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK
Bem apó a híres szabadságharcos, aki
bár nem volt magyar, s akire mégis
szívesen emlékezünk az 1848-as
szabadságharcra megemlékezve

Franciaországba meneküljön, s maga is Párizsba emigrált. Itt megírta emlékiratait A
lengyelországi nemzeti felkelésről címmel.
1848 szeptemberében egy lengyel–horvát légió felállításának tervével Magyarországra
akart utazni, de az október 6-ai forradalom Bécsben érte. Wenzel Messenhauser
rábeszélésére vállalta a forradalom fegyveres erőinek főparancsnokságát. A város
eleste után álruhában Magyarországra szökött. Pozsonyban felajánlotta szolgálatait
Kossuth Lajosnak, aki a schwechati vereség után visszavonulóban levő magyar
csapatok főparancsnokává akarta kinevezni. Bem – attól tartva, hogy a magyar tisztek
nem fogadnák el az idegen parancsnokot – elhárította a megbízást, így december 1-jén
az erdélyi hadsereg parancsnoka lett. 3-án jelentkezett szolgálattételre Kossuth
Lajosnál, aki – mivel szabad parancsnoki poszt akkor nem volt – a Nagyszombatban
állomásozó Guyon Richárd dandárjához rendelte tanácsadóként. Nem sokára azonban
visszatért Pestre, ahol ekkor már Wysocki József irányításával folyt a lengyel légió
megszervezése. Bem még párizsi emigrációja során került ellenséges viszonyba a
Lengyel Demokrata Társaság tagjaival, ezért a lengyel légió tagjai is ellenségesen
fogadták. Az ellentét odáig mélyült, hogy egy lengyel önkéntes (Ksawery Franciszek
Kołodziejski) merényletet kísérelt meg Bem ellen. Az indulatos vitákkal járó ellentétet
Kossuth úgy próbálta feloldani, hogy a feleket elvezényelte a fővárosból.
Az erdélyi hadjárat
Bem altábornagy határozott intézkedéseivel rövid idő alatt újrarendezte a szétzilált,
Erdélyből szinte teljesen kiszorult – a Csucsai-szorosnál álló – erdélyi hadsereget
(tavasztól VI. honvéd hadtest), majd Puchner tábornok, erdélyi főhadparancsnok
támadását visszaverve ellentámadásba ment át, és gyors hadmozdulatokkal
karácsonykor elfoglalta Kolozsvárt. Ezzel kelet felől biztosította az Alföldet, és lehetővé
tette, hogy Windisch-Grätz támadása elől a kormány Pestről Debrecenbe helyezhesse
át székhelyét. Januárban Karl Urban ezredes csapatait üldözve betört Bukovinába,
majd felszabadította Székelyföldet, ahol kiegészítette haderőit. Ezt követően, egy
váratlan mozzanattal Puchner háta mögé került és január 21-én megkísérelte elfoglalni
Nagyszebent, de a császáriak visszaverték.
1849 január végén Puchner követelésére a román és szász nemzeti tanácsok
beleegyeztek a Havasalföldön állomásozó orosz cári erők behívásába. Lüders csapatai
február 4-én – jóval Paszkevics hadműveleteinek megkezdése előtt – benyomultak
Erdélybe, így Bem csapatait bekerítés fenyegette. A vízaknai és a dévai csatákban
február 4. és 8. között Bem seregei súlyos vereségeket szenvedtek, bár csapatainak
maradékával ki tudott csúszni a kialakuló gyűrűből.

Józef Zachariasz Bem, magyarosan Bem József, felvett muszlim nevén Murád
(Tarnów, 1794. március 14. – Aleppó, 1850. december 10.) lengyel származású magyar
honvéd
Cseh eredetű lengyel nemesi családba született. Tanulmányait Krakkóban, majd 1809től a varsói Tüzér és Műszaki Iskolában folytatta. Napóleon francia császár 1812-es
oroszországi hadjáratában tüzérhadnagyként vett részt. Danzig (Gdańsk) védelméért
francia Becsületrenddel tüntették ki. 1815-ben belépett az orosz fennhatóság alatt álló
Kongresszusi Lengyelország (Lengyel Királyság) hadseregébe. Tüzérszázadosként
igyekezett elsajátítani kora műszaki ismereteit, 1819-ben a varsói tüzériskola tanára
lett. A kor rakétafegyverének számító röppentyűk tökéletesítésével is foglalkozott.
Nyíltsága kemény büntetésekhez vezetett, míg I. Sándor cár halála után az orosz–
lengyel szolgálatot végül elhagyhatta.
Részt vett a novemberi felkelésben. 1831 elején – őrnagyként – egy lovas-üteg
parancsnoka lett. Az osztrolenkai csatában tíz ágyú összpontosított tüzével szinte az
egész támadó orosz hadsereget feltartóztatta, időt nyerve a lengyel hadtest
újrarendeződésére, de a vereséget így sem sikerült elkerülni. Jan Skrzynecki tábornok
még a csatatéren ezredessé léptette elő. Két hónappal később már tábornok volt, neve
nemzetközileg is ismertté vált. A lengyel szabadságharc bukása után megszervezte,
hogy a nagy emigráció (Wielka Emigracja) keretében a felkelésben részt vett 5000 fő

Erősítésekhez jutva Bem már február 9-én ismét támadásba ment át, Piskinél legyőzte
az egyesült osztrák–orosz haderőt, és ismét Székelyföldre vonult. A Piskinél vívott
csatában és a győzelemben, akárcsak Szeben városának március 11-ei bevételében,
döntő szerep hárult a Gál Sándor ezredes által, az első székely határőrezredből a Bem
táborába vezényelt három csíki zászlóaljnak. Ezt követően az orosz és osztrák
csapatok elhagyták Erdélyt, Bem pedig elfoglalta Brassót.
A második orosz beavatkozás megindulása, 1849. június 19. után Bem kezdetben
sikerrel lassította Alekszandr Lüders és Magnus Grotenhjelm csapatainak
előrenyomulását, még Moldvába is betört, hogy ott felkelést robbantson ki. Visszatérve,
július 31-én azonban a segesvári csatában vereséget szenvedett, hadserege teljesen
szétzilálódott.
Erdély elvesztése után Aradon találkozott Kossuthtal, aki – miután Görgeiben nem
bízott, Dembinszky pedig ismételten bebizonyította alkalmatlanságát – a magyar
csapatok főparancsnokává nevezte ki. Augusztus 9-én azonban Temesvárnál csapatait
Haynau táborszernagy csapatai teljesen szétverték. A csatában egy ágyúgolyótól
megbokrosodott lova levetette a hátáról, a balesetben eltört a kulcscsontja.
Bem sokat tett a magyar–román megbékélésért, az irreguláris csapatok kölcsönös
bosszúhadjáratait azonban nem sikerült megelőznie. 1849 tavaszán megállapodott az
addig az osztrákokat támogató, legjelentősebb román felkelővezérrel, Avram Iancuval,
hogy a román felkelők nem harcolnak tovább a magyar honvédsereg ellen.
A megállapodást azonban Hatvani Imre szabadcsapatának egy rosszul időzített akciója
miatt a románok sem tartották be.
Vezérkari főnöke Czetz János tábornok, egyik segédtisztje pedig őrnagyi rendfokozattal
Petőfi volt. Petőfi – a fegyelemsértési ügyében elmarasztalt költő – vágyott az erdélyi
hadseregben harcolni, a Debrecenben tartózkodó Kossuthhoz írt levelében így
fogalmazott: „gyalázat nélkül csak Bem oldala mellett lehet az ember”.
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Híres magyarok — A Batthyány-kormány

Tyroler József (1822-1854): A Batthyány-kormány
(színezett metszet Weber Henrik rajza alapján)–
scanned by User:Csanády
Névsor felülről lefelé és balról jobbra:
Batthyány Lajos miniszterelnök,
miniszterek: Szemere Bertalan (belügy),
Esterházy Pál (a király személye körüli ügyek),
Klauzál Gábor (földművelés, ipar, kereskedelem),
Kossuth Lajos (pénzügy),
Mészáros Lázár (hadügy),
Széchenyi István (közmunka és közlekedésügy),
Eötvös József (vallás- és közoktatásügy),
Deák Ferenc (igazságügy).
Forrás Wikipedia

A Batthyány-kormány (1848. március 23. – október 2.) Magyarország első felelős „ministeriuma” (minisztériuma vagy kormánya) volt. 1848. március 23-án
az országgyűlés alsótábláján Batthyány Lajos, a március 17-én kinevezett miniszterelnök, kihirdette a kormány névsorát. Majd ez a kormány szeptember 11én mondott le, de különböző okokból végül október 2-án adta át szerepkörét az Országos Honvédelmi Bizottmánynak.
1848 szeptemberében a kormánytagok névsora átalakult, hat miniszter helyett államtitkárok, illetve a közmunka- és közlekedésügyi tárca osztályfőnöke vette
át az adott tárcák irányítását.
Bécs törekvése az alkotmánymódosításra 1848 szeptemberéig
A külpolitikai események hatására a sajátos magyarországi helyzet kezelése egyelőre politikai síkon történt, aminek alapját az áprilisi törvények adták. A
törvénycsomag azonban nem rendelkezett a hatalom udvarral történő megosztásának kérdéseiről, ezért mindkét fél -főleg amíg a katonai rendezés
lehetősége nem volt kilátásban- igyekezett kipróbálni az új törvények adta lehetőségeit.
Az udvar és a magyar kormány politikai küzdelme arra irányult, hogy mindkét fél számára egyértelművé váljon: milyen erők állnak a politikai csoportok mögött.
Az ugyanis 1848 márciusából következett, hogy sem az udvar, sem a birodalmi érdekcsoportok nem fogadják el, nem fogadhatják el a fennálló körülményeket
addig, míg be nem bizonyosodik, hogy el kell fogadniuk. Az udvar mindent elkövetett a pénzügyi és a hadügyi különállás megszüntetésére, s miközben
beadványaival, tervezeteivel, tárgyalásaival "puhítgatta" a Batthyány-kormányt, azt várta, hogy az belebukjon a jobbágyfelszabadításba (és a hozzá
kapcsolódó pénzügyi válságba) és a nemzetiségi mozgalmakba. A kormány azonban megállta a helyét: a népképviseleti országgyűlés szinte minden
fontosabb döntését támogatta. Nemcsak a jobbágyfelszabadítás kérdését
rendezték megnyugtatóan (akár statárium bevezetésével a földfoglalások ellen),
hanem a pénzügyi önállóság alapja is kialakulóban volt – lásd Kossuthbankjegyek –, sőt a déli területeken várható volt a belháborúval fenyegető szerb
mozgalom elfojtása is, mely csak idő kérdésének látszott.
Batthyány erejét mutatja az is, hogy képes volt újabb kormányalakításával
tárgyalóképes félként megjelenni – s csak akkor vonult vissza, s adta át a
végrehajtói hatalmat a katonai jelleggel bíró Országos Honvédelmi
Bizottmánynak, amikor mindent kipróbált.
Ezek a magyar sikerek vezetik el az udvart ahhoz a döntéshez, hogy egyedül
katonai eszközökkel lehet számára hasznos döntést elérni (ezt részben az
ellenforradalom katonai sikerei – ausztriai, cseh és észak-itáliai győzelmek –,
részben pedig az ellenőrzése alatt egyre növekedő területek katonai
potenciáljának figyelembe vétele eredményezi).
A döntés egyértelműsége azonban meglehetősen későn derül ki: ez teszi
lehetővé a felkészülést és a harc vállalását.
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Közönségdíjas 3 szavazattal

Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája
volt február
hónapban:
„Március 15 ünnepére”
rekordszámú

89
alkotás érkezett!!!
Zsombor ezzel a képpel a zsűri értékelésében is magas pontszámot kapott!!
A beküldött alkotások száma kimagaslóan magas volt, de sajnos a közönségszavazatok száma mélypontra került.
Ilyen kevesen még sosem szavaztak!

9-10 éves korosztályában megosztva elsők:

10 év fölötti korosztályban

Figyelem kis változás!!
A korosztályukban első helyezettek, és a legtöbb közönségszavatot kapott alkotások egy-egy oklevéllel lesznek
elismerve, melyet a beküldő e-mail címére postázunk!

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA:

„Az álomutazásom”

A beküldési tudnivalók:

A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg

KovacsJozsef_9_varosnev.jpg (városnév és/vagy iskolanév lehet,

de ne legyen ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő: április 05.

Cím: rajzverseny0@gmail.com
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Kálnay Adél
1952. február 5-én
született Ózdon.
A középiskolát az ózdi
József Attila
Gimnáziumban végezte,
majd Sárospatakon
szerzett tanítói oklevelet a
Comenius Tanítóképző
Intézetben, 1974-ben. Egy
évig a budapesti Pattogós
utcai Általános Iskolában
tanított, majd
Dunaújvárosba költözött, s
a Petőfi Sándor Általános
Iskolában tanított.
Számtalan könyve jelent
meg kicsiknek és
felnőtteknek egyránt, a
prózák mellett
verseskötetek is.
A József Attila
díjas írónő
engedélyével
2021 április havi
kezdéssel a
Szivárványország
című könyvét
részletekben

Látszatra ugyanolyan kisfiú volt, mint a többi. Barna haja rakoncátlanul göndörödött, sötét szeme huncutul csillogott,
keze, lába hosszú, alakja nyurga, vékony, ha nevetett kis gödröcske jelent meg arcának jobb oldalán. Mondom,
látszatra, mint a többi, valójában mégis más. Mint mindnyájan, akik hasonlítunk, mégis különbözünk mindenki mástól.
Gergőnek hívták és tizedik évében járt éppen, amikor a csodás dolgok történtek vele.

közölhetjük!

Persze mindannyiunkkal történnek csodák, talán csak nem vesszük észre, elmegyünk mellette és büszkén kijelentjük:
csodák nincsenek! Gergő észrevette a maga csodáját, átélte és megváltozott tőle.

Köszönjük!

Úgy írom le, ahogy tőle hallottam, nem teszek hozzá, el sem veszek, ennek nem örülne. Ő azóta felnőtt lett, de nem
felejtett el semmit. Olvasd hát figyelmesen és tudd, ha csodára vársz és nagyon akarod, eljön! Ami vele megtörtént, az
bárkivel bárhol megtörténhet.

http://www.jakd.hu/kalnay_adel_irono_koltono_pedagogus#eletrajz

8. oldal

A

Hírmondó

ALPÁR - MES LI
Újra tavasz

Tóth Alpár
Magyar állampolgár —
világpolgár. ézdivásárhelyen
született,

egyeztetünk. Erre pedig ezzel a témával kapcsolatban
egyre kevesebb a lehetőség. Úgyhogy elővettem
szokásos régi optimizmusomat és eldöntöttem, hogy ez
az év jobb lesz. Itt a tavasz, újra csicseregnek a
madarak. Ébredezik a természet, érezni a friss sarjadó fű
és a föld illatát, legalábbis a nagyobb parkokban. Azokból
szerencsére nincs hiány, mert London az egyik
legzöldebb nagyváros nemcsak Európa, de világszinten
is.
Az emberek pedig újra élvezik azt, hogy a meglehetősen

Tisztelt Olvasó, bármennyire is hihetetlen, de már megint
kopogtat az ajtónkon a tavasz, a maga szokásos
hírnökeivel. Hóvirágok, krókuszok, íriszek és nárciszok
kezdik bontogatni leveleiket és virágaikat sőt már virágzó
fákat is volt szerencsém látni.

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 ismét London
ad otthont neki.
Megismerkedésünk óta
szorgalmasan küldi
jegyzeteit.
Írásai mindennapi örömérőlbánatáról, sorsának
alakulásáról, gondolatairól
szólnak.

hosszúra sikeredett szürke - nyirkos - hideg tél után újra
vannak kellemes, napos délelőttök, délutánok amikor ki
lehet sétálni. Mást még nemigen lehet, mert ebben a
hónapban még minden zárva, maximum a boltban lehet
a zöldséges polcok előtt trécselni. Azt pedig én nem
szeretem, mert ha mindenki elkezd odabent pletykálni
akkor fél óra múlva már állna a sor odakint. Most minden
esetre megy a visszaszámlálás és remélhetőleg
egy hónap múlva még derűsebb hangulatban írhatok
majd. Ez nem tőlem függ, részemről a bizakodás és az
Talán azért is döbbentem meg azon, hogy újra tavasz
optimizmus megvan. A Húsvét egyébként is a remény és
van, mert a tavalyi év amolyan elveszett év volt. Nem
a feltámadás ünnepe - talán az idei évben minél több
jártunk sehol, hónapokig nem találkoztunk barátokkal,
emberben feltámad majd a remény is! Nem könnyű dolog
rokonokkal - az én esetemben ez már több, mint egy év, ez, nem lehet elfelejteni, hogy sok-sok millió ember
hiszen 2019 karácsony óta nem jártam otthon. A
maradt munka, megélhetés nélkül, családok mentek
helyzetet persze mindenki másképp élte meg és bizony a tönkre, kerültek az utcára és még lehet sorolni. A
szélsőségek is előköszöntek. Néha olyan ismerősök
szegénység és a kilátástalanság elkeseredést és
részéről akiktől normális körülmények között sohasem
erőszakot szül.
feltételeztem volna ilyesmit. Van aki hetekre, hónapokra
bevásárolt (aztán ugye siránkozunk, hogy üresek a
polcok, akadozik az áruellátás), mások hetekre hónapokra bezárkóztak és mintegy remetei életet
választottak.
Persze ott a másik véglet is, annyi sok elmélettel, hogy
hosszú lenne felsorolni. A járvány szerintük vagy nem
létezik, vagy el van túlozva. Az oltások vagy nem hatnak
vagy tulajdonképpen ártanak. Akit beoltottak azt pedig
vagy be sem oltották vagy mással oltották. Nem is
érdemes a sort folytatnom, mert erről oldalakat (ha nem
éppen regényeket) lehetne írni. Van aki még tüntetni is
kiment a korlátozások ellen, nyilván maszk nélkül. Ami
engem illet az első pár hónap után levontam a
következtetést és azóta nem vitatkozok senkivel ebben a Ezért is fontos táplálni a reményt és hinni abban, hogy
témában, aki pedig engem unszol azokat vagy figyelmen már nagyon közel van az alagút vége.
kívül hagyom vagy egyszerűen törlöm. Közben persze
arra is rájöttem, hogy olyan "ismerőseim" is voltak,
Ebben bízva kívánok mindenkinek jó egészséget és
akikkel évek óta nem beszélgettem - miért is tartani
áldott húsvéti ünnepeket!
ilyeneket?
Én ugyanis csak azokat a vitákat szoktam vállalni, ahol
Alpár
észérveket és tárgyi bizonyítékokat ütköztetünk vagy
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Akinek humora van mindent tud.

HUMOR

Akinek nincs, mindenre képes!
A magyarok szinte sportot űznek abból, hogy
mit lehet tenni a magyar nyelvvel. Ki indította el
azt az "elmétlen" játékot, hogy mindent
megfordítunk, s akkor igen érdekes új
jelentések születnek? Szinte már lessük, hogy
hogyan is lássuk a dolgok fonákját! Az egyik
feljegyzés szerint Vadas Pál, de ő sem
dolgozhatott "előképek", nyelvi hagyomány
nélkül.

Miről lehet felismerni a számítógépes (internetes)
kalózokat?
- Webhely van az arcukon.

Össze ne tévessze!
a boka táját a toka bájával,
a borztanyát a torz banyával,
a csárda zaját a zárda csajával,
a száradt füzet a fáradt szűzzel,
a fartőt a tar fővel,
a harcsa máját a Marcsa hájával,
a jó bor kulcsát a kóbor Julcsával,
a csokorban adott bókot a bokorban adott csókkal,
a foltos bölényt a boltos-fölénnyel,
a hős ember nevét a nős ember hevével,
a réti pipacsot a péti ripaccsal...

- Mi lesz a paripa és a grépfrút keresztezéséből?
- Lócitrom.

Nem mindegy...
hogy egyöntetű vagy ön egy tetű,
hogy vízibusz vagy buzi visz,
hogy mögöttem vagy nem öttem mög,
hogy teniszpálya vagy pénisz tája,
hogy rovarszervet ivartalanítani vagy
ivarszervet rovartalanítani,
hogy mire fekszel: nedves kőre vagy kedves nőre,
hogy helyet cserélni vagy csehet herélni,
hogy vörös szalag vagy szőrös valag,
hogy véres párbaj vagy páros vérbaj,
hogy köhögve röpülsz vagy röhögve köpülsz.
Még két "mesteri" példa,
egy irodalmi és egy
népi .
Nem mindegy, hogy
Gödön van szobrod,
vagy Szobon van
gödröd.
No de Józsi bácsi, nem székletből sormintát végig
az ajtóra, hanem székletmintával a sor végére az
ajtóhoz!
bérlőtárs - társbérlő
állampárt - pártállam
csónakmotor - motorcsónak
padlószőnyeg - szőnyegpadló
lisztcukor - cukorliszt
rádiómagnó - magnórádió
A vicctechnika is előszeretettel megfordít
szerkezeteket:
- Te, ha én kávét iszom, nem tudok elaludni!
-Nálam ez pont fordítva van!
-Hogyhogy?
- Ha alszom, nem tudok kávét inni!

- Mi a különbség a kés és a vonat között?
- A vonat tud késni, de a kés nem tud vonatni.

A szóviccek egészen egyedi formája a
szóvegyüléses alakokat létrehozó vicc.
- Mi lesz a mackó és a narancs keresztezéséből?
- Pandarin.

A képiség és költőiség összekapcsolásából
fakad a ’Ki hogyan hal meg?’sorozat:
A kertész a paradicsomba jut.
A hajóskapitány révbe ér.
A suszter feldobja a bakancsát.
A házmester beadja a kulcsot.
Az aratót lekaszálja a halál.
Hogy a magyar vicc egyedülálló, minden magyar
tudja. Elsősorban csak a magyar, mert a szóvicc, a
nyelvi vicc nem fordítható le. A vicc továbbra is a
társadalmi-politikai dolgokra leggyorsabban
reagáló műfaj: energiaital, pitbull, web aligha
szerepelt néhány évtizeddel
ezelőtt a folklórban.
- Milyen a falusi energiaital?
- Kutbul.

- Mi lesz a tehén és a macska keresztezéséből?
- Mú-mia.
Ebben az írásban kicsit nyelvtanoztam. A viccek is
tudnak a nyelvtanról, a nyelvtan tanításról is:

- Milyen a falusi harci kutya?
- Ólbul!

- Az iskolában megkérdezi a tanár, hogy ki mit
kapott karácsonyra.
- Pistike, te mit kaptál?
- Hátitáskát!
- Fiam! Háttal nem kezdünk mondatot!

- Mit énekelnek a molyok a szekrényben?
- Edda blúzt!

- Kisfiam, etté'?
- Nem egy té, hanem két té!
-

- Pistike, mondj két névmást!
- Ki? Én?
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?
Amit a Fészkelődők társasága evett februárban. Ez volt a zöldséges rizs és

A sült csirkecomb

sült egész csirkecomb.. Most elárulom azt is, hogy mindez hogyan készült.

Hozzávalók:

A zöldséges rizs

Személyenként 1-1 nagy csirkecomb

Hozzávalók 4 személyre bontva:

Olaj

1 kisebb hagyma

Só, bors

1 csésze rizs

vegyes / ízlés szerinti főszerek

2 ek olaj

Az egész csirkecombokat alaposan megtisztítom, majd olajjal bedörzsölöm

1 csésze fagyasztott vegyes zöldség
1-1 kicsi brokkoli vagy karfiol rózsa

és a fűszereket is alaposan beledörzsölöm
Tepsibe lerakom és a combok közötti részt is megszórom sóval (a kieresztett
leve így sós

1 kk vegeta, kis őrölt bors

lesz, és fel is

Elkészítés

szívódik belőle.

A hagymát apróra felaprítom, majd az olajon megpárolom, hozzáadom a rizst A sütőt 180
fokra beállítva
enyhén megpirítom, majd felöntöm 2 csésze vízzel. Hozzáadom a vegetát
(vagy ha nem használod, akkor a sót) tetejére teszem a karfiol/brokkoli
rózsákat és fedő alatt forrástól számítva 15 percig nem magas fokozaton
párolom, majd állni hagyom 10 percig.

MÁRCIUS

lassan

aranybarnára
sütöm másfél 2 óra alatt !

én csupán egy-egy szál virágot szeretnék.
Elfelejtette.
Másnap három szál gyönyörű szegfű várt, már
vázában, az ebédlő asztalon. Sírtam is nevettem is,
mondtam, hisz én csak egy szálat kértem!
Erre ő azt felelte kedvesem, három évre előre elrendeztem.
Az átlagos március hónap mondhatni jó kedvvel telt a mi családunkban a járvány
kezdetéig.
Mire elmúltak az ünnepek, márc.21-et írtunk, hivatalosan is kezdetét vette a tavasz.
Most is várjuk a tavaszt,csak nem tudunk örülni sem, hisz nem tudjuk mit hoz.
Türelmetlenek vagyunk az örömünket is „ lefejezte” a vírus. A természet azonban nem
tehet erről, ezért tőlem megszokott idézettel mégiscsak köszöntöm az új
évszakot, velem együtt ezt teszik mások is:

Gyönyörű napsütésben fürdik nappali szobám, mintha csak vigasztalni szeretne.
Március a mi családunk kedvenc hónapja ma is, de főleg az volt szüleink és férjem
halála előtt. Az egyéb ünnepléseink előtt hazafias kötelességem megemlíteni március
idusát, amit igazi magyarként mindig szívből megünnepeltünk. Régebben, márciusban
már húsz fok körüli hőmérsékletek voltak,mindig e napon engedte meg édesanyám,
hogy a fehér blúzomra kitűzött kokárdához fehér térdzoknit vegyek fel, így lett ünnepélyes az öltözékem. Idén, egy évfordulóval több van múlt év óta, ezt azonban nem
ünnepeljük, inkább sajnálattal emlékezünk rá, bezárkóztunk fizikailag ls lelkileg is és ki
tudja mikor szabadulunk ki ebből a különleges fogságból.
Próbálok az egyéb, márciusi napokra koncentrálni, itt van elsőként március 8.nőnap, de
nálunk Zoltán fiam névnapja.
Ha a nőnapra gondolok, még most is kiráz a hideg. Klara Zetkintől hangzott minden
”A növények nedvei már zokognak a földben, és holnap rettentőt kiált a TAVASZ!”
nemcsak itthon, Pozsonyban is, ahova jutalomként kaptam egy kétnapos utat. A
városnézésen kívül, nekem szenvedés volt, nem jutalom. Az ország minden részéből
összejött nők külön vonatán, azonkívül minden rendezvényen volt olyan hangzavar,
amit csak nehezen lehetett elviselni. Képzeljenek el többszáz nőt egyszerre beszélni,
nevetni, énekelni. Nő létemre szégyen így nyilatkozni, de ez volt az igazság. Hazatérve
illő volt ezt főnökömnek megköszönni, amit meg is tettem azzal a megjegyzéssel, hogy
máskor inkább lemondok az ilyen jutalomról. Szerencsére megértő főnököm volt. A
Zoltán napot együtt ünnepeltük a Sándor és József nappal, hisz apám öcsém Sándor,
apósom, férjem József nevet viselték.
Előtte azonban volt egy márc.17-e is, ami nevezetes nap volt, de inkább csak férjemnek
és nekem. Anno két hét szabadságra mentem, házasságkötés miatt. Munkahelyemen
úgy búcsúztattak, mintha örökre elmentem volna. Közvetlen kollegáimtól kaptam egy
olajfestményt, a Dunakanyarról, a Szakszervezettől egy beutalót a Lillafüredi Palota
szállóba. Az egyik férfi kollgámnak az volt a szokása, hogy a baráti puszi mellé
belecsípett az ember arcába. Nos, ezt a jószokását most sem felejtette el.
Az esküvő napjára jókora kék folt éktelenkedett az arcomon. Sok időbe és krémbe
púderbe került úgy eltüntetni, hogy ne mindenki arra figyeljen az esküvőn. Az első
házassági évfordulónk napján, munkából hazatérve hiába kerestem valami meglepetést, sehol nem láttam. Vacsora után emlékszem sírva fakadtam és kérdezés nélkül
emlékeztettem hites uramat arra, hogy azt ígértük egymásnak, hogy az évfordulóinkon
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EGYÉB TÖRTÉNÉSEK—Érdekességek—Királynő a pénzeken
A királynő portréi
Az Egyesült Királyságban a decimalizálás 50. évfordulója alkalmából találtam néhány kevéssé ismert tényt és számot arról, hogy Őfelsége megtalálható a
valután az egész világon.
Tudtad ...?
A királynő legfrissebb, 2015-ben bemutatott királynői portréja napjainkig alig hárommilliárd brit érmén szerepelt?
A királynő uralkodása alatt a forgalomban lévő érméken öt különböző portrét ábrázoltak?
Az érmék kialakítását egy
hagyomány határozza
meg, amely
meghatározza azt az
irányt, amelybe a fej arca
váltakozhat minden
egymást követő uralkodó
esetében, ezért Őfelsége
jobbra néz, mert apja
balra nézett.

Ausztráliától Antigua, Trinidad és Tuvalu között a királynő portréja 35 különböző ország pénznemét díszíteti - jobban, mint a történelem bármely más egyede?
Kanada használta elsőként a brit uralkodó képét, 1935-ben, amikor 20
dolláros bankjegyeire kinyomtatta az akkor 9 éves hercegnőt?
Uralkodása alatt a királynő több mint 5000 érme mintát hagyott jóvá: évente
átlagosan 73-at?
ŐFelsége számos
portrét keresett, hogy
használhassák, és
újabban a művészek
vázlatokat készítettek
fényképek alapján.
Megküldik jóváhagyásra
a végleges terveket.
Forrás: The Royal Family FB oldala 2021. Február 15 https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

A jelentleg Új-Zélandon forgalomban levő fémpénzeken
Balról: 2 dollár, 1 dollár, 50 cent, 20 cent ls a 10 centes érméken:
ÉK
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Magyarország Nagykövetsége

Ismét mozizhattunk a nagykövetségen

Wellingtonban

A meghirdetett filmre szép számban mintegy 30-an voltak kiváncsiak. Akik
eljöttek, nem bánták meg, vidám, szórakoztató magyar filmet láthattunk.
Seveled címmel volt ez a romantikus vígjáték. A film története röviden:
Gergő, aki szeretne beteg édesanyja kedvében járni, és a jó ügy
érdekében hazudik egy nagyot. Beviszi hozzá a kórházba a szomszédját
a nagyszájú ex-sztriptíztáncosnőt, akinek van egy nagy előnye: öt
hónapos terhes. Az unokamániás anyuka boldogan látja, hogy a fia révbe
ért, elbúcsúzik mindenkitől – és meggyógyul. Ettől kezdve Gergő és Saci
Legal House, 6. emelet

kénytelen újabb és újabb hazugságokkal tartani a frontot. Bár alig bírják
egymást elviselni, ha jön a „nagyi”, úgy tesznek, mintha boldog, fiatal pár

Lambton Quay 101.

lennének. Az átverések persze sosem tökéletesek, és a bonyodalom Saci
pocakjával

Jelenlegi munkatársai:

együtt

dr. Szabó László Zsolt
nagykövet
dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata

terebélyesedik: pedig előbb-utóbb meg kell
születnie a megoldásnak.
A film vége happy end...a jó elnyeri méltó
jutalmát és mindenki boldog lesz!

Molnár András

A sok érdekes, bár tragikus és szormorú

konzul

történetű filmek után felüdülés volt látni.

Gyorsok Enikő Tünde

gazdasági felelős
Tóth Tünde
titkárságvezető

A mozi előtt és után természetesen van
alkolom beszélgetni, a felkínált
harapnivalókat és finom borokat, pálinkát is
megkóstolni.
Köszönjük ezt a wellingtoni magyaroknak
nyújtott lehetőséget és .....

Márton Brody-Popp

külgazdasági asszisztens
Szuravecz Erik
asszisztens

Várjuk a következő filmet!

Szentirmay Klára a Magyar Millennium Park Trust nevében küldte:
Honlap, emléktéglák felavatása
Kedves Honfitársak!

Postacím PO Box 697

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen
eljönne a Magyar Millennium Park Március 15.

Wellington 6140

megemlékezésére, ahol felavatjuk az új
emléktéglákat, utána bemutatjuk az új

E-mail cím:

honlapunkat.
Díszvendégünk ez alkalommal az elbúcsúzó

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

Szabó László Zsolt nagykövet úr lesz.
Szombaton, március 27-én, délután 2 óra 30 perc kezdettel koszorúzunk és avatjuk fel az
emléktéglákat a Magyar Kertben . Utána a St Paul Catherdral mögötti Loaves & Fishes teremben
hallgatjuk meg nagykövet úr díszbeszédét, és mutatjuk be az új honlapot, valamint falatozhatunk az
Anzil étterem remek kosztjából. Belépődíj nincs, de megköszönnénk
egy visszajelzést a magyarmillenniumpark@gmail.com email címre március 12-ig – mondjátok meg
hányan jöttök és van e köztetek vegán, vagy bármily-mentes vendég, hogy biztosíthassunk elég
harapnivalót. Szeretettel várunk!

13. oldal
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Wellingtoni látnivalók — A St. Andrew’s templom orgonája
Évek óta rendszeres látogatója vagyok a St. Andrew’s templomban megrendezésre kerülő ebédidős koncerteknek. A kellemes hangulatú nagyszerű
koncertek alatt volt alkalmam megismerni számos nagyszerű operaénekest, kamarazenészt, hangszeres művészt.
A templom orgonája felújításra szorult és a templom költségvetését kiegészítve az idelátogatók támogatásával sikerült felújjíttatni és megújítani. a Croft
orgona kilenc hónap elteltével a South Island Organ Company vállalat timarui gyárában a Déli szigeten „meggyógyult”, visszatérhetett a St Andrew's-ba, és
négy hét alatt itt újratelepítik.
Március 10-én alkalmam volt betekinteni a kulisszatitkokba is a hangszer visszaszerelési időszakában. Ezek a képek akkor és ott készültek, mikor is az
érdeklődők kérdezhettek az ogona javító mestereitől Moritz Fassbendertől (német) és Mike Youngtól (angol). A csapathoz tartozik még Bryan Jones and
Julian Shaw, akik új-zélandiak.

Lynne Dovey, a plébánia tanácstól köszönti az érdeklődőket és Moritz Fassbender és Mike Young
mesélt a javításról

A sípok mérete 20 cm-től 5 méteresig!

Az első - közönség előtti - megszólaltatását Húsvét vasárnapjára tervezik, az első nagy koncert a felújított orgonával májusban.
Reméljük minden a tervek szerint és sikeresen fog haladni.
Éva Kaprinay
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FÉSZkelődők társaságának hírei

...és igen, február utolsó vasárnapján ismét fészkelődtünk. Az ebédhez készülő zöldséges rizs ilyen érdekes és mutatós alakzatot vett fel főzés
közben! Az egészben sült csirkecomb mellé még kis brokkoli is került, sokak örömére és megelégedésére. Sajnos az Irénke és Christine által
hozott sütemények is gyorsan elfogytak (úgyhogy sajnos a fényképezés róluk ismét elmaradt).

A vasárnap délután meleg idöt, magyar szót
és jó beszélgetéseket hozott most.

A szép idő a kerti fotózáshoz is kedvet
hozott.
A Hegedűs lányok akik Valikát hozzák-viszik,
Brody Éva aki Suzann-nal és Irénkével teszi
hasonlóan.
Szép nap volt, s április utolsó vasárnapján ismét ugyanitt
találkozunk. Reméljük hasonlóan kellemes hangulatban
telik el az a délután is anélkül, hogy lesni kellene az órát,
mikor telik le a bérleti időnk.

Ha te is szeretnél velünk lenni és “fészkelődni” , tudd, hogy mi minden hónap utolsó
vasárnapján találkozunk. Aki bejelentkezik előtte szerdán a kaprinayeva@gmail.com, vagy
a 04 383 5395 telefonon, az ebédet is kaphat. Aki a vasárnapi ebédje után szeretne
betoppani, akkor is jó ha előre jelzi és kávét-teát, kis süteményt is kaphat.
Aki csak kis Magyar beszédre vágyik, azt is örömmel látjuk!

15. évfolyam 183. szám MÁRCIUS
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Hírmondótól-Hírmondóig milyen lehetőségek vannak Wellingtonban és környékén

15-től 15-ig

Többsége ingyenes!

Folytatódnak a koncertek ebédidőben!
Az első március 24-én 12:15-től és a következők az áprilisi hírmondó megjelenéséig :

A márciusi 2 szintű lezárás miatt
elhalasztott
Newtown Fesztivál
Húsvét után kerül megrendezésre!
Reméljük az időjárás is kegyes lesz
a szervezőkhöz és
a résztvevőkhöz egyaránt!

A Te Papa Múzeum számtalan érdekességet kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
A kiállítások ingyenesek!
Wana Ake Festival és a National Treasures még április 18-ig láthatók különböző programokkal.
Nyitva minden nap 10-6 –ig.

Kapcsolatok - hirdetések
2004-től élt a
Wellingtoni Magyar Fészek
Új-Zéland fővárosában. A megalakulástól eltelt
időszakban sok magyar látogatta.

Kiadó - főszerkesztő:

Fészkelődünk továbbra is, 2021-ben is havonta

Kaprinay Éva

egy alkalommal találkozunk., minden hónap

112. Clyde St.

utolsó vasárnapján.

Island Bay

******

Wellington
New Zealand
Telefonszám: 64 4 383 5395

Kis újságunk magyarul íródik, magyaroknak -

www.hirmondo.org

magyarokról.

E-mail: szerkeszto@hirmondo.org

A világ számos pontján olvassák, az interneten
keresztül.
INGYENES

Nagypéntek Ápril. 2, Húsvét: Ápril. 4-5

Köszöntjük azon kedves olvasóinkat, akik
Március 15 - április 15

KELLEMES

között ünneplik születésnapjukat,
vagy névnapjukat, vagy bármilyen évfordulójuik van
ezen időszak alatt! Legyen nagyon boldog a napjuk!

Húsvéti Ünnepet kívánunk!

