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EZ meg AZ — Itt vagy ott

A

Hír mondó

II. Erzsébet
Nagy-Britannia leghosszabb ideig uralkodó
királynője a szivárvány minden színét viselte.
Visszatekintés II Erzsébet királynő az elmúlt
70 év legmerészebb, legszínesebb ruháira,
platina jubileuma tiszteletére. Talán
észrevetted, hogy 70 éves uralkodása során
rászokott az élénk árnyalatú együttesek
viselésére.
Az uralkodó a szivárvány minden színét viselte
– és ennek jó oka van! A dokumentum filmben ,
a királynő menye, Sophie, Wessex grófnője azt
mondta: „Ki kell tűnnie ahhoz, hogy az emberek
azt mondhassák: „Láttam a királynőt”.
Ne felejtsd el, hogy amikor felbukkan valahol,
a tömeg kettő, három, négy, 10, 15 mély, és
valaki azt akarja mondani, hogy látta a királynő
kalapját, amint elhaladt mellette.
Tekintsük meg a királynő színes kollekcióját
most itt is.
Forrás: https://www.facebook.com/PeopleRoyals/

UK in Hungary osztotta meg
Göncz Árpád születésnapján
február 11-én a
II. Erzsébet királynővel
közös pillanatképet.
A fotó 1993. május 6-án,
a magyar Országházban rendezett
díszvacsorán készült.
#Göncz_Árpád_100

Az 1956-os forradalomhoz hasonlította az ukrán
városok ostromát Biden
Lengyelországi látogatásának záró estéjén beszédet tartott Varsóban Joe
Biden az ukrajnai háborúról, amelyben kijelentette, hogy ezt a csatát nem
napok vagy hónapok alatt fogjuk megnyerni. Az amerikai elnök
szemérmetlennek nevezte Vlagyimir Putyin kijelentését, miszerint meg
akarja tisztítani a náciktól Ukrajnát és hogy részben ezzel indokolta a
háború elindítását.
Biden kitért az ostrom alá vont ukrán városokra, Kijevre, Mariupolra és
Harkivra, és történelmi példákhoz hasonlította őket, mint egy hosszú harc
legutóbbi helyszíneit.

Emlékezetes fotó,
Örömmel osztjuk meg itt is!

„Magyarország 1956-ban, Lengyelország 1956-ban, majd 1981-ben,
Csehszlovákia 1968-ban – a szovjet tankok leverték a demokratikus
felkeléseket, de az ellenállás folytatódott, míg végül 1989-ben a berlini fal
és a szovjet uralom összes fala leomlott, és a nép győzött,”
Jelentette ki, hozzátéve, hogy a demokráciáért folytatott harc nem zárult
le a hidegháború végeztével.
„Az elmúlt 30 évben az autokrácia erői szerte a világon újjáéledtek.
A jellemzőit már ismerjük: a jogállamiság megvetése, a demokratikus
szabadság megvetése, magának az igazságnak a megvetése.
Oroszország megfojtotta a demokráciát, és máshol is erretörekszik.”
( forrás 24.hu)
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EZ meg AZ
Orosz hadihajó – Üzenet

Itt vagy ott

A Kígyó-sziget egy apró sziget a Fekete-tengerben, a Dunadeltától 37 km-re keletre. 2022. február 24-én, az orosz
invázió első napján két orosz hadihajó lőtte a szigetet és
megadásra szólította fel a szigeten állomásozó ukrán
katonákat. A válasz ez volt: „Orosz hadihajó, húzz a f...ba!”
A mondat az Ukrajnát
megszálló orosz erők
elleni harc egyik
szimbólumává vált és
gyorsan terjedt a
különböző közösségi
média felületeken.
Az ukrán katonák nem
adták meg magukat – az
orosz erők végül
elfoglalták a szigetet.
Kolodko Mihály alkotása
az orosz-ukrán háború
első emlékműve.
Talapzata egy ukrán
címeres (tryzub háromágú szigony)
pecsétgyűrűt viselő ujj,
amelynek a hegyén Putyin
orosz elnök vezet egy
apró bronz hadihajót.

Kolodko Mihály miniszobra a XIII. kerületi
Moszkva sétányon, az Árpád hídnál.
A fotók és szöveg: Harsányi Joli
A Magyar Pénzmúzeum és Látogató-központ
megnyitása alkalmából a 100 forintos forgalmi
érme emlékváltozatát bocsátja ki a Magyar
Nemzeti Bank (MNB).
A kibocsátott 100 forintos bicolor érmék
névértékes oldala megegyezik a jelenleg
forgalomban lévő, azonos címletű forgalmi
érme címletoldalával, a tematikus oldalon
azonban a megszokott címerábrázolást egy új
motívum váltja fel.
Ezek motívumaikkal – a középkori magyar
aranyforintokra utaló Anjou-liliommal, az 1946
-ban bevezetett egyforintos érme ikonikus
számjegyével, egy földgömbbel, valamint egy
mérleg ábrázolásával – a Pénzmúzeum által
bemutatott tematikákra és a pénz általános
jellemzőire utalnak.
Az érme külső szélén található gyöngysorszegélyen belül, köriratban – egymástól egyegy díszítő ponttal elválasztva –
a Magyarország és a Pénzmúzeum felirat,
valamint a 2022 verési évszám olvasható.
Az érmék technikai paramétereikben
megegyeznek a készpénzforgalomban használt
100 forintos érmékkel.

Új-zélandi és magyar díjazott is a 94. Oscaron!
A CODA a legjobb film, Jessica Chastain a legjobb
színésznő, Will Smith lett a legjobb színész.
Jane Campion új-zélandi a legjobb
rendező A kutya karmai közt

című filmjével. A film egy
csendes, lírai dráma! Ő az első

nő, akit kétszer is a legjobb
rendező Oscar-díjára jelöltek és
mindkettőt elnyerte!
Jane az Oscar előtti egyik
nyilatkozatából:
„Sokak számára ez a női elismerés okot ad az
ünneplésre, miután az úgynevezett "férfi tekintet"
oly sokáig uralta Hollywoodot. De létezik-e olyan,
hogy "a női tekintet", és ha igen, mit hoz ez egy olyan hagyományosan
férfi műfajban, mint a western?”... "Olyan nehéz eldönteni, mennyire
lehet hinni a női vagy a férfi tekintetben" mondta a BBC-nek.
Az idei díjátadó előtt nagy felhördülést
keltett, hogy nyolc kategória győztesét nem
élő adásban, hanem annak megkezdése előtt
jelentették be, így az adásból kimaradt többek
között a legjobb zene, a legjobb hang, a
legjobb vágás és a legjobb látvány díja is –
ezeket mind a Dűne nyerte.
Sipos Zsuzsanna, a Dűne díszletberendezője
nyerte el az Oscar-díjat a legjobb produkciós
tervezés kategóriában Patrice Vermette
látványtervezővel együtt!
Gratulálunk a győzteseknek!

Sipos Zsuzsana
Foto: pro.imdb.com
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Híres magyarok
Tony Curtis 1925. június 3-án született Bernard Herschel
Schwartz néven New York Brox negyedében. Szülei magyar
származású zsidók voltak: Schwartz Emanuel és Klein Ilona.
Filmszínészi karrierje miatt változtatott nevet a második
világháború idején. Jó barátságot ápolt Frank Sinatrával is,
aki a Boinie becenévvel ajándékozta meg. A kemény
gyerekkorból, reménytelen helyzetéből a kiutat a
haditengerészetben látta. Miután leszerelt, színészként
próbált meg boldogulni.
A színiakadémián Walter Matthau volt a diáktársa.
Megtanult lovagolni és vívni is.

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/

Első jelentősebb filmszerepét
Burt Lancester oldalán kapta meg a Keresztül-kasul
(1949) című vígjátékban, majd ezt követte az 1953-as,
Houdini című életrajzi filmdráma főszerepe. Szintén
Lancesterrel játszott a Trapézban (1956) és A siker
édes illatában (1957), majd 1959-ben Oscarra jelölték
A megbilincseltek (1958) című alkotásban nyújtott
alakításáért.
Híres szerepei közé tartozik a Marilyn Monroe és
Jack Lemmon társaságában színre vitt, Van, aki forrón
szereti (1 959) című vígjáték, de Kirk Douglas
oldalán is feltűnt a Spartacusban (1960). Natalie
Wood partnere volt a
Majd most kiderül
(1964) és a Verseny a
javából (1 965) című
alkotásokban, majd
Richard Fleischer neki adta A bostoni fojtogató
(1968) című dráma
főszerepét.
A nyolcvanas években
játszott a Lepke (1975)
és a Monte Cristo grófja
(1975) című
alkotásokban, majd a
kilencvenes években
romantikus és
kalandfilmekben jutott
kisebb szereplési
lehetőséghez: A
színésznő és a
relativitás (1985),
Naked in New York
(1993). A századfordulót követően visszavonult a
filmezéstől; dokumentumfilmekben mutatkozott meg
alkalmanként. Kipróbálta magát az ingatlanpiacon is,
mely többet hozott a konyhára, mint a forgatás.
Számtalan nőügylete tovább rontott a helyzetén. A
féltucatnyi ara (ugyanennyi gyerkőc, köztük Jamie Lee Curtis) tekintélyes nő- és
gyerektartással járt. Aztán jött a kokain (Nicholas fia heroin túladagolásban halt
meg).
Gondjai elől hol a drogokhoz, hol Hugh Hefner vendégszobáiba menekült. Mégis rátalált a lelki békére utolsó felesége, Jill Vandenberg oldalán. Las Vegas mellett telepedtek le, ahol létrehozták a Shiloh Horse Rescue nevű alapítványt, amely sérült,
elhanyagolt vagy levágásra ítélt lovakat gondozott.
Festészettel, írással is foglalkozott, s fellépett a dohányzás ellen is. 2009-ben
jelent meg önéletrajzi kötete, a Hollywood hercege, amelyet a 16. Nemzetközi
Könyvfesztiválon, Budapesten, a Millenáris Parkban dedikált.
Először 1996-ban járt Magyarországon. A kormány meghívására részt vett a
Magyar Filmesek Első Világtalálkozóján, majd egy Magyarországot reklámozó
filmspotban is szerepelt. Alapítványt hozott létre a Dohány utcai zsinagóga
felújításának támogatására, és felkereste Mátészalkát, ahonnan a szülei
kivándoroltak.
85 évesen, nevadai (Henderson) otthonában, álmában érte a halál 2010. szeptember
29-én.
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Magyar hírességek és Vers mindenkinek
Báró Mednyánszky
László

Juhász Gyula
1852. április 23-án
született.
Beckón, Trencsén
vármegyében,

Szeged,
1883. április 4. –
Szeged,
1937. április 6.

1919. április 17.
(66 évesen)
Bécsben hunyt el.
Az ősrégi magyar nemesi származású báró
aranyosmedgyesi Mednyánszky család sarja volt. Apja,
báró aranyosmedgyesi Mednyánszky Ede anyja, szirmai
és szirmabessenyői Szirmay Mária Anna volt.
Apai nagyszülei báró aranyosmedgyesi Mednyánszky
József , császári és királyi kamarás, főhadnagy és vhiri
Richter Eleonóra voltak. Anyai nagyszülei szirmai és
szirmabessenyői Szirmay Boldizsár és ózdi Sturmann
Mária voltak. Anyai dédapja, ózdi Sturman Márton
Gömör megyei birtokos, vasgyáros volt. Nagybátyja,
Mednyánszky László honvédőrnagy, az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc egyik első vértanúja.
Édesanyjának, Szirmay Mária Annának, az elsőfokú
unokatestvére, fáradi Veres Pálné beniczei, micsinyei és
pribóczi Beniczky Hermin Karolina a magyar nőnevelés
úttörője, az Országos Nőképző Egyesület alapítója volt.
Goyán kívül senki nem ábrázolta ilyen mélyen humánus
lélekkel a háborút. Három fő csoportja van műveinek a
műfajok szempontjából: tájképek, csavargóképek és
katonaábrázolások. Az első világháború harctereiről
rajzokban, festményekben készítette el naplóját. A 60
évén túli festő százával készítette háborús jegyzeteit,
amelyekből képek lettek. A halottak álomba merültnek
látszanak, az erdőszélt mint vadvirágok lepik el a
katonasírok fehér keresztjei.
Mélységes humanizmussal ábrázolja az emberi
esendőséget és kiszolgáltatottságot.
Az emberi nyomorúság mélységeit majd csak Gorkij és
Brecht drámái, egyes filmek és a szociofotósok hozzák
felszínre a későbbiekben.
Rendkívül termékeny alkotó volt, számos művét őrzi a
Magyar Nemzeti Galéria Budapesten, s
a szolnoki Damjanich János Múzeum.
A Kecskeméti Képtárban külön kiállítóterem mutatja be a
Mednyánszky képeket,
a székesfehérvári Deák Gyűjtemény 12 festményét
mondhatja magáénak,
számos képét őrzi
a Szlovák Nemzeti Galéria] Pozsonyban,
a nagyőri kastélyban is vannak képei,
mert 1883-ban, édesanyja halála után
olykor ide vonult vissza, főleg nyaranként itt dolgozott.
Számos műve került külföldre.
Festményeinek, rajzainak száma a 3000-et bizonyára
meghaladja.
(Forrás Wikipedia)

1924-ben
Homonnai Nándor felvételén

A 20. század első
felében
Magyarország egyik
legelismertebb
költője,
József Attila előtt a
magyarság sorsának
egyik legjelentősebb
magyar lírai
kifejezője.

Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: győzelem az elmuláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt
dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

A
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GYEREKEKNEK rajzpályázat
Alkotó (rajzolófestő) verseny
témája volt
március hónapban:
„Húsvétra várva”
Kiírásra

alkotás érkezett
Budapestről,
az Igazgyöngy
AMI-ból,
Pécsről
és
Szerbiából

Korosztályukban
ők az ELSŐK :

Óvodás korú
Megosztva:

X

Erdődi Liza
egyéni Pécs
Gyöngyösi Mirjan
Tamara
Igazgyöngy AMI
6-8 éves

Gulyás Panna Ilona
Egyéni-Budapest

Figyelem!!
A korosztályukban
első helyezett
és/vagy
KIEMELT DICSÉRET-ben
részesült alkotók
egy-egy
OKLEVÉL
elismerést kapnak, melyet a
beküldők
email címére postázunk!

A KÖVETKEZŐ HÓNAP
TÉMÁJA:

’Rajzolj a
kedvedre!’
A beküldési tudnivalók:
A kép neve:

9-10 éves
Megosztva:
Gombás Tamás
Szerbia
Juhász Bella
Igazgyöngy AMI

10 év fölött

gyerekneve_életkora_honnan.jpg
PL: KovacsJozsef_9_város.jpg

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

Puczik Barbara
Igazgyöngy AMI
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GYEREKEKNEK
Az aranyparázs
(népmese)

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 is
egyaránt élvezni
fogják
2022-ben!

Volt egyszer két testvér, az
egyik nagyon gazdag volt, a
másik nagyon szegény. A gazdagnak sok földje volt, nagy
ménese, gulyája, a szegénynek
még csak egy sovány kecskéje
se, de gyerek annál több, míg
a gazdagnak se fia, se lánya
nem volt.
Elküldi egyszer a szegény ember az egyik gyerket, hogy
kérjen a gazdagtól valami kis
lisztet meg savót, hadd egyenek valamit. De bizony a gazdag testvér nem adott semmit, a szegény ember gyereke
sírva jött haza.
Bánkódott a szegény ember eleget, hogy a gazdag testvére nem segíti semmivel. Sírtak a gyerekek, hogy éhesek, hát fölkerekedett a szegény ember, elment a szomszéd
faluba dolgozni. Este, mikor hazafelé ment, látta, hogy az erdőben tűz ég. Gondolta,
megmelegszik egy kicsit, mert nagyon hideg volt. Mikor közelebb ment a tűzhöz, látta,
hogy egy öregember ül a tűz mellett.
- Jó estét, öregapám! - köszön a szegény ember.
- Neked is, fiam, hát te merre jársz?
A szegény ember elpanaszolta bánatát, aztán elköszönt az öregtől és hazament.
Otthon még jobban sírtak a gyerekek, mert egész nap alig ettek valamicske krumplit,
és nagyon fáztak is.
A szegény ember azt mondta a feleségének:
- Eredj el a testvéremhez, adjon legalább egy kis parazsat, mert megfagynak a
gyerekek! Elment a szegény asszony, de csakhamar sírva jött vissza, mert a gazdag
testvér még parazsat sem adott.
- No, majd hozok én - mondta a szegény ember -, csak egy kicsit messze van.
Az öregember még mindig ott ült a tűz mellett. Attól kért a szegény ember parazsat.
- Vigyél csak, fiam, egy jó lapátra való parazsat! Ami nem fér a tűzhelybe, terítsd
szét az udvarban!
A szegény ember megköszönte és vitte haza a parazsat. Olyan jó meleg lett a szobában, hogy a felét kivitte az udvarba.
Másnap reggel, amikor felébredtek, látják ám, hogy a tűzhely tele van arannyal. De
még az udvar is, ahová a fölösleges parazsat szórták. Mikor fölszedték a sok aranyat,
meg akarták mérni, de nem volt a házban véka. Elment a szegény ember a testvéréhez
vékáért.
- Adok - mondta a gazdag -, de csak úgy, ha holnap ledolgozod!
A szegény ember megígérte. Otthon megmérték a sok aranyat, bizony éppen hét véka
lett tele. Mikor az egyik gyerekkel visszaküldték a vékát, a gazda meglátott a véka
alján egy csillogó aranyat. A nagy sietségben nem vette észre a szegény ember, hogy
még egy arany van a vékában.
Nosza , futott is a gazdag a szegényhez, mintha kutya harapta volna, hát csak elállt a
szeme-szája a sok arany láttán.
- Ez meg honnét van? - kérdezte irigyen.
A szegény ember elmondta, hogy az öregtől kapott az erdőn parazsat, a fölösleget
szétterítette az udvaron, abból lett az arany.
Megörült a gazdag ember, mindjárt ment is az erdőbe, de nem egy lapátra valót
hozott a parázsból, hanem egy üsttel. Vitte haza boldogan, még futott is, olyan jó
kedve kerekedett.
,,Bolond az én testvérem - gondolta -, igaz, mindig is ilyen volt. Majd megmutatom,
hogy több aranyam lesz!"
Otthon aztán nemcsak az udvarban terítette szét a fölösleges parazsat, hanem vitt
belőle a csűrbe meg a padlásra is.
Nem is tudta kivárni a reggelt, már hajnalban fölkelt, hogy összeszedje az aranyat.
Ez volt a szerencséje, mert ha még tovább is az ágyban marad, ő is benn égett volna a
házban. Mert bizony az egész ház leégett, a gazdag ember meg koldusbotra jutott.

A

8. oldal

Hír mondó

Húsvéti mese: A varázstojás
Ismét itt a húsvét, hát elmondok nektek egy régi,
kedves történetet - kezdte a mesélő.

odaadni másnak, de hát a testvérkéjét akarta meglepni vele.
Őt pedig nagyon szerette, így már előre örült annak, milyen
nagy lesz öcsikéje meglepetése a varázslatos szépségű tojás
láttán.
A még mindig langyos tojást, hogy az ünnepig illetéktelen
szemek elől rejtve tartsa, betette egy ócska kötött
sapkába. De főként azért, hogy meg ne sérüljön, el ne törjön.
Eljött a nagy nap, húsvét napja. Papa megsúgta Panninak,
hogy a tojásokat már kiporciózta a bokrok alá, és ha véget
ért az ebéd, indulhat a móka, a tojáskeresés. Panni egy
pillanatra eltűnt az ebédlőasztal mellől, de csak azért, hogy
a maga csinálta hímes tojást elrejtse egy málnabokor alá, a
kert legtávolabbi zugába. Ebéd után azt mondta a
kisöccsének:
- Bence, neked egy varázstojást kell megkeresned. Csak légy
kitartó, menj el egészen a kert végéig, ahol a málnabokrok
zöldellnek.

Panni és Bence abban az évben nagyon készültek a húsvétra.
Az azt megelőző években - Bence pici baba voltára
tekintettel - az ünnepet fővárosi lakásukban töltötték.
Most azonban falura készültek, hogy az apai nagyszülőkkel
együtt húsvétozzanak. Panni megérkezésük után azonnal
rákérdezett Mamától:
- Idén is keresgélhetünk majd hímes tojást a bokrok alatt?
- Hogyne. Ne félj, időben gondoskodtam róla, hogy legyen
elég begyűjtenivaló. Már mind megfőztem, és napokkal
ezelőtt meg is festettem őket. Most még több színben, mint
amikor utoljára itt jártál.
- Én is szeretnék tojást festeni - mondta erre Panni. - Az
iskolában megdicsért a tanító néni, hogy milyen szép
mintákat festettem a tojásra. Két ötöst is adott érte.
- Hát, kis unokám, én már nem érek rá a tojással bíbelődni,
itt van nekem az ünnepi sütés-főzés minden gondja. Jövőre
is lesz húsvét, majd akkor együtt készülünk fel rá.
Pannit azonban a szép jövő ígérete nem nyugtatta meg. Ez a
kisöccse, Bence számára az első játékos tojásgyűjtő alkalom
- gondolta -, ezt muszáj emlékezetessé tennie. Azután, egy
hirtelen ötlettől vezérelve, kiment az istállóba. Már
korábban is látta, hogy Kati, a kotlós, ott ücsörög egy fonott
kosárban, egy halom tojás fölött, és a kiköltésükön
szorgoskodik. Talán észre se veszi, ha kicsenek alóla egy
tojást - ötlött fel Panni agyában. Panni szelíd, de
félreérthetetlen hessegető mozdulatára Kati meglepetten
röppent le a tojásokról. Panni gyorsan elvett egy tojást, azt,
amit az egyformák között mégis a legszebbnek látott, majd
sebesen kiiszkolt az istállóból. Az ajtóból
visszatekintve megnyugodva látta, hogy a kotlós - mintha mi
sem történt volna - már ismét ott ült a kosárban.
Panni jó előre készült a tojásfestésre, ezért otthonról
magával hozta a filctoll készletét. Semmi sem állhatta útját,
hogy elkészítse a húsvét legdíszesebb tojását, amit persze
Bencével akart megkerestetni. Kicsit ugyan
elgondolkodtatta, nem lesz-e abból baj, hogy nyers tojásra
rajzol, nem törik-e össze, de aztán már csak táncolt a
kezében a filctoll, és egyre kacskaringósabb, színesebb
minták tűntek elő a tojáson. A végeredmény még az ő szívét
is megdobogtatta. Nagyon szép lett! Már szinte sajnálta

A napocska kitartóan, melegen sütött, de bizony Panni is
jócskán kimelegedett, amíg az összes tojást sikerült
megtalálnia. Bence azonban csak nem került elő a málnabokor
takarásából. Kiabálni kezdtek neki, bár félni nem kellett, a
kertet kerítés zárta körbe, a kisfiú még csak véletlenül se
kóborolhatott el úgy, hogy ne találjanak rá.
A hívó szóra egyszer csak feltűnt Bence. A rajta lévő
kisinget derekához fogva, óvatosan közeledett a rá váró
felnőttek felé.
- Na, mit találtál kis Bencém? - kérdezte Papa.
- Megtaláltam a varázstojást, és ez volt benne - felelte
Bence, egyidejűleg feltárta inge tartalmát, amiben a díszes,
hímes tojás héjának apró darabkái között ott fészkelődött
egy frissen kikelt, sárgapihés kiscsibe.
Hát igen. Hála Panni gondosságának, óvatosságának, az öreg
kötött sapka, na meg a jó meleg tavaszi napocska melegének.
Épp elérkezett az ideje, hát kibújt a varázstojásból a
kiscsibe.
Hozzá kell tenni, hogy aznap a többi tojásból is kikeltek
kispipi testvérkéi, odabenn az istállóban, Kati kotlós
jóvoltából. Ez a
húsvét és a
varázstojás örökre
megmaradt aztán a
családtagok
emlékezetében.
- Hát ez volt az én
mesém - fejezte be a
történetet Panni néni. Tetszett mindenkinek?
-Neked is?
És Panni néni cinkosan
kacsintott az asztalnál
húsvéti sonkáját jóízűen
falatozó Bence bácsira.
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Akinek humora van
mindent tud. Akinek
nincs, mindenre képes!

9. oldal

HUMOR

- Soha többet nem megyek autóval a
temetőbe! Annyira frusztrál, amikor a
GPS azt mondja:
- Megérkezett a célállomásra !

Rengeteg ember úgy
gondolja, hogy
tavaly
leggyakrabban
mosott testrész a
kéz volt, pedig
igazából az agy!!!

Az orvosok hibái a temetőben
alszanak, a tanárok hibái a
parlamentben.

Ünnepi sütemények gyorsan,
olcsón:
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Magdus írta Magyarországból
Hétköznapjaim

2.Melyik ország fővárosa Tirana?
a/Örményország,b/ Szerbia,/c/ Albánia

Napjaink nem sok örömöt tartogatnak számunkra
az utóbbi években,de próbáljuk túlélni és
reménykedünk.
Barátnőmmel együtt elhatároztuk, hogy ha már
fizikai állapotunk és közérzetünk sok kívánni
valót hagy maga után, legalább kihasználjuk az
internet adta lehetőséget és ajánlatát,
beszállunk a mindennapi „agykarbantartó
tornába”, megkopott tudásunkat felfrissíteni.
Amikor elhatároztuk, nem is gondoltuk, hogy az
elhatározás napi szükségletünkké válik. Minden
más programot elhalasztva, a reggeli kávézás
után, minden nap 9.30-kor indul a foglalkozás,
ami úgy történik, hogy mindketten telefont
ragadunk, egyikünk
kiválasztja a napi
adagot,felteszi a
kérdést, a
lehetséges válaszokkal
együtt. Ha tudjuk a
választ „vállon
veregetjük egymást”,
ha nem, akkor a játék
végén, kikeressük a
helyes választ, ezzel
frissül fel tudásunk.
Vidámság mellett,
keserűen vesszük
tudomásul, hogy míg éveink száma gyarapodik,
addig a korábban megszerzett tudásunk kopik.
Kedvcsinálónak ide írok néhány kérdést. Ajánlom
minden olvasónak próbálják ki, idővel majdnem
szenvedélyévé válik az embernek és még hasznos
is.

3. Mi a lítium vegyjele?
a/ LM,b/LT,c/,/LI

Íme a kérdések:
1.Melyik ország jellegzetes tánca Tarantella ?
a/ Görögország, b/ Románia, c/Olaszország

4.Ki írta a Kész a leltár c.verset?
a/Ady,/ b/József Attila,/ c/Radnóti

Domoki
Józsefné

5.Melyik földrészen van az Indus folyó?
a/Ázsia,/ b/Amerika,/c/ Ausztrália?
6.Hol készítették el a világ legnagyobb
csokitojását?
A hatodik kérdésre egy kis kiegészítőt teszek,
kicsit utalva a közelgő
eseményekre.
A tojás 1039 méter
magas és 7200 kg volt,
a választási lehetőség:
Amerika, Olaszország
és Spanyolország
között van!
Ez nem kérdés, inkább
érdekesség, hogy a
franciák Haux
városában, minden
húsvét hétfőn, 4.500
tojásból készítenek
omlettet a város
főterén, amit ezer vendég fogyaszt el.
A húsvét ünneplése elsősorban nem a kulináris
élvezeteken múlik, -bár része annak - mégsem
feledkezhetünk meg a mai, nagypéntekkel
kezdődő napokról és ünnepekről éppúgy, mint a
világban történtekről, ezért együtt érezve a
bajba jutottakkal, kívánunk békét és kellemes
ünnepeket.

a festőművész és költő
kreatív világát a

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

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

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!
ÉK
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https://wellington.mfa.gov.hu/

Események és a képek a
nagykövetség facebook
oldaláról
Március
Nemzeti ünnepi
megemlékezés
Christchurchben

Legal House, 6. emelet
Lambton Quay 101.
Misszióvezető
Dr. Hetesy Zsolt
Nagykövet
Munkatársai:
Dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata
Dr. Molnár András
konzul
Tóth Tünde
titkárságvezető

A christchurch-i magyar
közösség tagjai a wellingtoni
magyar nagykövetség
konzuljával Dr. Molnár
Andrással közösen emlékeztek
meg a Beverley Parkban
található kopjafáknál az 184849-es forradalom és
szabadságharc hősi halottairól, akik életüket adták a magyar szabadság
ügyének érdekében.
Tisztelet a hősöknek, örökké emlékezni fogunk rájuk!
Magyar Nemzeti Ünnep Wellingtonban szolidaritás Ukrajnával
A járványra való tekintettel idén csendes
koszorúzással emlékeztünk meg az 1948-49-es
magyar szabadságharc hőseiről a Magyar Kertben.
Szolidaritásképpen, a magyar közösség az ukrán
zászlót is a magasba emelte, azon országét, amely
most is szabadságáért és függetlenségéért küzd.
Tisztelet a Hősöknek!

Kurusa Csaba
asszisztens
Postacím:
PO Box 697
Wellington 6140
E-mail cím:
mission.wlg@mfa.gov.hu

A képen Dr. Hetesy Zsolt nagykövet a kopjafánál.

Barátság Futball Kupa
Március 20-án a Wellington vidéke
polgármesterei (pirosban) és a jelenleg itt
tartózkodó diplomaták csapata (zöldben) mérte
össze foci tudását.
Az eredmény 5:4 lett a diplomaták javára.
Gratulálunk, kár, hogy nem szurkolhattunk...

00 64 4 260 31 75
Félfogadás munkanapokon: 9-15
A rendkívüli ügyeleti vonala
munkaidőn túl:
027 43 49 652

ÁPRILISBAN
várhatóan lesz
mozi a
nagykövetségen,
de egyelőre nincs
pontos dátuma.
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FÉSZKELŐDŐK hírei

Fészkelődtünk bizony
március 27-én is, és én most
csörgőre állítottam az órát,
hogy ne felejtsem el a
fotózást sem!

Szeretnél velünk
“fészkelődni”?
Többnyire minden hónap
utolsó vasárnapján
találkozunk.

Előételnek a körözött kétféle változata is került az asztalra,
szokásosan és kicsit „felerősítve” friss csípős paprikával.
Mindkettő sikert aratott.

Néha változik az időpont,
a helyszín,
de ha
jelentkezel előtte
a lapunk
email címén,
vagy a
telefonján,
elmondjuk mikor
és
hol leszünk!

Majd következett a főétel—sütőben sültek:
csípősre és natúrra panírozott csirke szárnyak,
hasábburgonyával, s uborkasaláta is került annak ,
aki azzal szerette.
Valika (bal oldalon), mellette Marika, aki
fantaszikus desszerttel lepett meg
mindannyiunkat:

Datolyás süteményszelet, vanilia fagylalttal,
karamell öntettel, tejszínhabbal.
NYAMI-mindannyian „megnyaltuk a tíz ujjunkat
utána!
A teához Irénke (az ablak előtt ül) mandulás süteménye lett tálalva és ezután már a spontán
beszélgetés, emlékek kerültek terítékre. Receptek, kiállítások, koncertek ajánlása és minden, ami
foglalkoztatja most az embereket az ukrajnai események kapcsán.
Megegyeztünk abban, hogy egy hónap múlva folytatjuk a közös együttlétet.
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Magyarországi várak — Az egri vár
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, de
olyanokat is
természetesen,
amelyek szépen
felújítva őrzik
formájukat az
utókornak ás a
turisták igényeit
is kielégítik.
Úgy gondolom
néhányunknak
egyik-másik
felkerül a bakancs
-listánkra is!
Az alsó kép
Bugyi László
’Guriga’ fotója.
Érdekesség még a várról:
https://ng.24.hu/
kultura/2017/02/01/feltamadeger-vara/

Wikimedia: Eger castle 16th.jpg

Az Egri vár története - röviden

Perényi Péter 1548-ban adta vissza a várat Oláh
Miklós püspöknek és Ferdinánd királynak, akik
Dobó Istvánt nevezték ki az erődítmény élére.
Dobó helyreállította az 1541-es tűzvész okozta
A magyar államalapítás idején egy udvarház és ká- károkat, és folytatta a védőművek kiépítését. E
munkáknak is köszönhető, hogy 1552-ben a védők
polna épült az Eger patak fölé magasodó domb
tetejére. Az udvarház a század folyamán még egy eredményesen szállhattak szembe a török
túlerővel. A történteket a kor jeles
lakótoronnyal bővült ki. A XI. század második
énekmondója, Tinódi (Lantos) Sebestyén már pár
felében ide költözött be Liduinus, a terület
hónappal az ostrom után versbe foglalta, és egész
püspöke, miután korábbi székhelyét, Bihar várát
Európában elterjedt a híre a hősi helytállásnak.
előbb a besenyők, majd a kunok elpusztították.
Az ostrom utáni években lázas munka folyt a vár
Hamarosan a Magyar Királyság egyik legjelentőhelyreállítása érdekében: a várfalakat
sebb püspöki központjává vált. A XI–XII. század
fordulóján kezdtek hozzá a román stílusú székes- újjáépítették és megerősítették, valamint új
bástyák és belső épületek készültek. 1569-től a
egyház, püspöki kápolna és palota építéséhez a
várépítkezés irányítását Ottavio Baldigara
királyi udvarház mellett. A katedrális és mellette
a káptalani kerengő, valamint a püspöki palota épü- hadmérnök vette át, aki egy korszerű erőd terveit
letegyüttese száz év alatt, Katapán püspök korára készítette el, amely azonban csak részlegesen
valósult meg.
készült el. Már a befejezett templomban temet1596-ban a török szultán serege bevette az
ték el 1204-ban az Egerben elhunyt Imre
királyt. A XIII. század elején a székesegyház- egri várat. Az ostromban a bástyák súlyos
károkat szenvedtek, amelyeket a törököknek csak
tól és kerengőjétől nyugatra felépült a kváderkő
évtizedekkel később sikerült helyreállítaniuk. Az
falakkal övezett, négyzetes alaprajzú püspökvár.
A tatárjárás során az egri püspöki központ súlyos egri vár birtokában a hódítók új vilájetet
szerveztek, amely a hódoltság egyik
károkat szenvedett. A katedrálist és a püspökvár
legjelentősebb tartománya lett.
újjáépítését Lampert püspök kezdte meg a XIII.
A keresztény csapatoknak 1687-ben sikerült
század második felében és a XIV. század elején
kiűzniük a törököket. A védőművek ekkor már
utódai fejezték be. A vár északnyugati sarkába
menthetetlenül elavultnak számítottak. 1702-ben
püspöki lakótorony épült. A XIV. század közepén
Dörögdi Miklós püspök kibővítette a székesegyhá- a külső várat le is bontották. A megmaradt belső
vár katonai jelentőségre utoljára a következő
zat egy nyugati toronypárral és egy gótikus,
szentélykörüljárós, kápolnakoszorús szentéllyel. A évben kitört Rákóczi-szabadságharc idején tett
várban új palotákat emelt és az egész dombot egy szert. Az erősség kétszer cserélt gazdát, 1705ben a kurucok foglalták el a várat, akiktől a
hosszú kőfallal övezte, amely már a püspöki közcsászáriak csak 1710-ben szerezték vissza.
pont körül épült városrésznek is védelmet biztoA katonaság kiköltözése után 1783-tól a
sított. A XV. század első felében Rozgonyi Péter
püspökség hozzáfogott a várfalak és a bástyák,
püspök a székesegyháznak a tatárjárás idején elvalamint a belső épületek, köztük a székesegyház
pusztult vagy megsérült kápolnáit építtette újjá.
A XV. század közepén dúló polgárháború harcaiban és a paloták lerombolásához. A pusztításnak csak
Pyrker János László érsek vetett véget, aki
a székesegyház és a vár is megsérült. A károkat
elsőként figyelt fel a vár történeti értékeire. Az
hamarosan kijavították, és Mátyás király uralkoelső régészeti feltárásra csak az 1860-as években
dása alatt Beckensloer János püspök teljesen
került sor, de a munka elakadt, miután a várat az
újjáépítette a püspöki palotát, Nagylucsei Orbán,
egyház újra átadta a katonaságnak.
Bakócz Tamás és Estei Hippolit püspökök pedig
egy új, későgótikus szentélyt építtettek a székes- A középkori püspökvár és a koraújkori erőd
egyházhoz. Időközben a vár erődítéseit is korsze- maradványait ma már jobbára csak a XX. századi
régészeti kutatások nyomán ismerhetjük. Az 1920
rűsítették, bővítették. A mohácsi csatát követő
–1930-as évekbeli előzmények után az 1950-es
polgárháború idején újabb erődítési munkák
évektől az 1980-as évekig töretlenül haladó
indultak, főleg a vár keleti oldalán.
ásatások azonban jó ideje szüneteltek, az utóbbi
Buda 1541. évi eleste után Perényi Péter
évtizedekben csak
koronaőr csapatával
kisebb szórványos
rajtaütött a vár őrkutatásokra volt
ségén és elfoglalta
lehetőség.
azt. Az ostrom során
Az újabb ásatások a
tűz ütött ki, amely
vár tervezett
elhamvasztotta a
rekonstrukciójával
székesegyház és a
kapcsolatban 2016–
paloták tetőzetét és
2017-ben indultak
a várban álló házak
meg.
nagy részét. A
tűzvész után Perényi
várnagya, Varkoch
Tamás Alessandro
Vedani építőmesterrel hozzáfogott a vár
https://egrivar.hu
erődítményeinek
modernizálásához.

Buzás Gergely írása alapján
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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.

Három évvel ezelőtt a
Brooklyn Resource Center
fizetésképtelen lett, az
egyetlen eszközük a
Jefferson Street-i BRC
épület volt. A BRC tagjai
számos közösségi
programot vezettek,
köztük idősek klubját.
Az épület külsőleg régen (Fotó: Wellington City Council Archives,
Rendkívüli közgyűlést
00158-3665-a (sheet 9000a)
tartottak, melyben a
jelenlévő közösség tagjai megszavazták, hogy az épületet eladják, és a közösség
számára alapítványt hoznak létre.
A Brooklyn Charitable Trust-ot nyolc—vagyonkezelőként
megszavazott - helyi lakos alapította és igazgatta. A Brooklyn
Community Centert működtető Brooklyn Community Association
felajánlotta, hogy vállalja az Idősek Klubja programot, amely
tevékenységet és társadalmi barátságot biztosít tagjainak. A
központnak főállású koordinátora és helyszíni menedzsere van,
Euan Harris (a képen) , az irodában pedig Julie segíti őt.
Euan a "régi" népek klubját élénk, érdekes találkozóhellyé
változtatta, amely a fiatal (65 év felettiek) új generációját
vonzza az élet különböző területeiről.

Kisebbek-nagyobbak,
vannak régiek, újak,

A cikkünk aktuálissá vált azzal is, hogy 2022 március 18-án
Irene Papp meghívására George Barna (mint vendég előadó)
tartott egy előadást az 1956–os magyar forradalomról, a
jelenlegi ukrajnai események hasonlatosságáról.

most e sorozat keretében
2022-ben szeretnék
belőlük néhányat
megmutatni.
18 Harrison Street,
Brooklyn,
Wellington 6021
04-384 6799

Szokásos pénteki program:
(11-14 óráig)
A nap/hét hírei
Reggeli tea
1/2 órás ízületi gyulladásos
gyakorlat
Ebéd
13-14 vendégelőadó

A jelenlevők
figyelmesen
hallgatták az
előadást majd
nézték a
filmösszeállítást az
akkori magyar
eseményekről.
Kérdéseket tettek
fel az események
kapcsán.
Érdeklődve szemlélték a forradalom idején készült fényképeket és az azonos
helyszíneken , de a mai Budapesten készült — Éva fotóit.

A központ
ma
(ÉK 2022.
márc. 18).
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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 látogatható még ingyenesen!

Ideiglenesen elköszönünk tőle!
Kézdivásárhelyen született, Kolozsváron tanult, majd onnan került Prágába. Csehországból
Pestre indult, de Angliában „kötött” ki. Onnan visszatért ugyan, Budapestre, ott élt, de
munkája gyakran röptette őt Európa különböző országába. Néhány éve London ad otthont neki.
Megismerkedésünk óta - tíz évig - szorgalmasan küldte jegyzeteit. Írásai mindennapi
öröméről-bánatáról, sorsának alakulásáról, gondolatairól szóltak.
Egyelőre szünetelteti mindezeket, mivel munkájával szinte folyamatosan úton van.
Köszönjük eddigi írásaid és reméjük, hogy nemsokára visszatérsz és meglepsz minket
újabb olvasnivalóval!!

Persze a múzeumok, kiállítások termeinek hűvöse a
nyári túl nagy melegben kellemes pár órás
kikapcsolódást nyújt.
Ahogy a vendégeinknek szoktuk mondani,
MENJ és MARADJ A SZABADBAN, HA JÓ AZ IDŐ!
Itt az ősz, de ha nem esik az eső használd ki!
Sétálj, túrázz, kerékpározz, ússz, kinek mi nyújtja az
igazi kikapcsolódást.
Ha esik, ha fúj, akkor menj a múzeumba pl. érdekes a Reserve Bank Museum
2. The Terrace Wellington, Parlament közelében

Koncertek
ebédidőben
sorozat
MINDEN
szerdán
12:15-től
a
St Andrew’s
templomban
a
The Terraceon.

Koncert sorozat
ebédidőben
Wellington
Cathedral
of St Paul
TGIF
minden
pénteken
12:45-től
Molesworth
Str, Thorndon,
Wellington

Kapcsolatok — Hirdetések

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

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.

A studió alapítói és alkotói:

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

Köszöntjük mindazokat,
akik az áprilisi Hírmondó megjelenése
után, de a májusi lapszám megjelenése
előtt ünneplik név-, vagy születésnapjukat,
vagy bármilyen személyes, vagy családi
évfordulójuk erre az időpontra esik!

Élvezze a finom ételeket a
rendezvényhelyszínükön 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!

Elérhetőségük:

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/

DenDesignStudio

dendesignchch@gmail.com

021 1193129

