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Ta alom

„Ne a járt úton haladj, hanem inkább abban az irányban indulj el, amerre még senki sem járt előtted,
és te hagyj magad után lábnyomokat. ” (Ralph Waldo Emerson).
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Április 25-én ANZAC nap
Pipacsok borítják majd a katonasírokat és emlékezünk mindazokra a katonákra, akik elhunytak

Wellington legújabb emlékműve
A Pukeahu National War Memorial Parkban
Michel Tuffery MNZM művész és Herriot Melhuish és
O’Neil Architects tervét Te Reo Hotunui vagy
Te Moana-nui-a-Kiwa néven avatták fel március 27-én.
A Csendes-óceán mély sóhaját felidéző kagylóhéj,
amelyet az Új-Zélandi Tunneling Company és Új-Zéland
( Māori) úttörő zászlóalj emlékére állíottak, akiket Arras
városa alatt állomásoztattak 1916 és 1918 között.

A bronzból készült alkotás kagylóhéjat ábrázol,
csendes-óceáni kultúrákban mélyen gyökerező
szimbólumot, amelynek patinás felülete van
emlékpipacsokkal.
A képeket az átadás napján

Új-Z land és Magyarország
k z
10 ra
az id eltolódás!

azt a
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EZ és AZ - a közeli dátumok április 21 és április 22
II. Erzsébet
Az uralkodó
évente két
születésnapot
tart mióta trónra
lépett, és a
hagyomány
valójában ennél
sokkal
régebben
kezdődött.

A királynő igazi születésnapja április 21. vagyis akkor tölti be a 95 .
életévét. Ám júniusban ismét ünnepelni szokott.
A brit uralkodók a 18. század óta megduplázták az ünnepségeket,
minden évben "hivatalos" születésnapot tartanak egy nyilvános
ünnepség alkalmával, és hajlamosak egyszerűbb módon ünnepelni a
valós dátumot.
Mindkét esemény jelentősen változhat az idei évre, a Covid19 miatt,
szeretett férje halála miatt, vagyis a királynő születésnapjai nagyon
másképp fognak kinézni ebben az évben is.
Kérdés, ebben az évben milyen ünnepségre számíthatunk.
Lesz-e egyáltalán ünnepség ... mert:

2021. április 9

"Őfelsége, a királynő mélységes
szomorúsággal jelentette be
szeretett férje, királyi fensége,
Fülöp herceg, Edinburgh-i herceg
halálát.

„Királyi fensége ma reggel
békésen elhunyt a
windsori kastélyban."
Nyugodj békében
Fülöp herceg.
(a kép a Monarchy New Zealand Facebook oldaláról)

*************************************************
Wellingtonban az állami megemlékezés
április 21-én szerdán 15 órakor a
ST. Paul Wellington katedrálisban lesz,
melyen a miniszterelnök és a kormányzó
is részt vesz.
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kiállhatná a versenyt akármely csöppentett
alföldi Mariskával.”
Mária
A kis Mária Valéria sokat időzött a gödöllői
Valéria
kastélyban és naponta kocsikázni vitték a
környéken. A kislány pedig az út során egy
nagy dobozból cukrászsüteményeket
osztogatott a hintóhoz rohanó gyerekeknek. Ha
a budai Várban tartózkodott a királyi család, a
kis Mária Valéria akkor is kikocsikázott a
városba és szinte mindig érintette a róla
elnevezett Mária Valéria utcát.
1875-ben történt, hogy egy nő jókora csomagot
hajított az akkor hétéves kislány hintójába a róla
elnevezett utcán, hirtelen senki sem tudta mire
vélni a jelenetet. A kibontott csomagban egy
kérelemlevél is lapult. Mint kiderült, a nő egy
katonatiszt özvegye volt és így próbált
segélyhez folyamodni a királyi családnál.
Ő volt a legmagyarabb Habsburg főhercegnő!
Másnap a nyomorgó özvegy Király utcai
A Budavári Palotában született, magyar
lakásán megjelent egy udvari ember, s miután
tejdajkája és tanítója volt és sokáig szinte
tájékozódott, hogy nem csalóról van szó, a
jobban beszélt magyarul, mint németül.
Budavári Palotába irányította, ahol Mária
Következzék Ferenc József és Erzsébet
Valéria nyújtott át egy vastag, pénzes borítékot.
királyné legkisebb gyermekének, Mária Valéria Két évvel később történt, hogy a budai Várban
főhercegnőnek az élete. Már születésekor a
egy német házaló próbálkozott naptár
legmagyarabb főhercegnő volt: Sisi, vagyis
eladásával, de senki nem állt szóba vele,
Erzsébet királyné ragaszkodott ahhoz, hogy a
mígnem megállt mellette egy elegáns hintó, és
Budavári Palotában adjon életet a kislányának. az akkor 9 éves Mária Valéria nyújtott ki nem
1868. április 22-én született, s nyomban el is
kevés pénzt a naptárért.
neveztek róla egy utcát Pesten. Ne feledjük, egy A kislány legjobb barátnője a vele egyidős
évvel voltunk a kiegyezés után, így még inkább Auersperg Aglája hercegnő volt, 1879 telén
érthető Sisi gesztusa.
például végig a gödöllői kastélyban időzött
Mivel Erzsébet királynénak gondjai akadtak a
Mária Valériával, aki reggelire általában
szoptatással, rögvest egy magyar tejdajkát
hegyaljai szőlőt kért, délelőtt kocsikázott, majd
kerestek a picinek. Kutatták, keresték a
ebéd után tanult, és ha éppen nem a
megfelelő személyt, a jól értesültnek látszó
barátnőjével időzött, akkor leveleket írt a
rokonságnak.
újságok számtalan nevet bedobtak, így
szekszárdi és debreceni befutóról is tudtak, ám Csupán 16 éves volt, mikor a lapok megírták,
hogy Ferenc Ferdinánd lesz a jegyese. A hír
végül egy Gödöllőtől nem messze fekvő
településen, Szadán akadt rá az udvar Legéndi pletykának bizonyult, ám jobb is így, hiszen
közismert, 1914-ben a feleségével együtt ölték
Juliannára, egy földműves csinos feleségére,
meg Szarajevóban Ferenc Ferdinándot.
aki májusban adott életet a kislányának,
Mária Valéria nem szerette a protokollt és a
Lídiának.
nagy felhajtást maga körül, 1885-ben például
Mivel egy magyar dajka anyatejét itta a kis
hercegnő, még jobban szívükbe zárták az itt élő azzal keltett feltűnést, hogy sokáig nem volt
emberek a kis Mária Valériát. Érdekesség, hogy hajlandó kesztyűt húzni. Félig viccesen azzal
fenyegette meg az udvar, hogy ha a budai
a tejdajkát nem felejtette el Szada, Legéndi
Várból kikocsikázik, nem fog sorfalat állni az
Julianna tiszteletére egy emlékkutat avattak
őrség. Másnap Mária Valéria, a lázadó tini,
2001-ben.
mikor az őrség előtt haladt el a hintójával,
De visszatérve Mária Valériához. Az újságok
megírták 1869-ben, hogy a 11 hónapos kislányt messzire kinyújtotta az egyik kesztyűs kezét.
Saját bevallása szerint Bad Ischl-ben és
is magával hozta a budai Várba Ferenc József
és Erzsébet királyné. Azt is kiderítették, hogy a Gödöllőn szeretett lenni.
Aztán 1888-ban valóban eljegyezték az akkor
kis főhercegnő mulattatására két bárányt, egy
feketét és egy fehéret szereztek. Ezeknek igen 20 esztendős főhercegnőt, a nála két évvel
idősebb Ferenc Szalvátor osztrák főherceg
csinos kunyhójuk van a várkertben”- írták a
jegyese lett, az esküvőt pedig két évvel később
lapok. A bárányok mellett több nyúl, valamint
tartották. Mária Valéria ettől kezdve már sokkal
egy póni is a kislányra várt.
kevesebbszer járt Magyarországon, a legtöbb
Sisi ragaszkodott ahhoz is, hogy a legkisebb
gyermekének magyar tanítója, nevelője legyen, időt a walsee-i kastélyban töltötte. Kapóra jött
számára a szerelem, hiszen egyre kevésbé
így esett a választás Rónay Jácint címzetes
püspökre, természettudósra, aki nem mellesleg viselte jól, hogy részben politikai okok miatt rá
osztották a magyar hercegnő címet.
Kossuth Lajos gyermekeinek is nevelője volt
Ferenc Szalvátor feleségeként tíz gyermeket
korábban és két másik királyi gyermeket is
szült, közülük csupán egy nem élte meg a
tanított, Gizellát és Rudolfot.
felnőttkort, a legkisebb lánya a szülés után
A hatvan évhez közelítő Rónayban bízott az
néhány órával halt meg. Matild élt a legtovább,
udvar, annak ellenére is, hogy az 1848-as
ő 1991-ben távozott az élők sorából.
forradalomban ellenük harcolt és egy ideig
száműzetésben is élt. Rónayt imádta a kis
Mária Valéria hosszan tartó betegeskedés után,
Mária Valéria, aki négyéves korára magyarul,
csupán 56 éves korában halt meg Ausztriában.
angolul és németül tudott, de már ekkor
Végakaratának megfelelően Sindelburgban
elkezdték franciául is tanítani.
helyezték örök nyugalomra a főhercegnőt,
A magyar újságírók el voltak ragadtatva Sisi
akinek magyar tejdajkáka, magyar tanítója volt
gesztusától és mint írták, Erzsébet királyné
gyermekét „oly magyar lánynak nevelteti, hogy és tökéletesen beszélt magyarul.
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
tekintve értelmezte a művészetet, ismételten szembeszállva a tömegkultúrával, a
reklámmal és a giccsel, különös erővel fogalmazva meg életének
vezérgondolatát: a művész sosem lehet áruló.
Elsősorban személyesen megélt élményeiről és azok gondolati következményeiről szólt igazi átütő erővel. A próza terének és cselekményének megteremtésével
sokat küzdött, elsősorban azért, mert nehezen szakadt el a valóságtól, mint a
történet hitelesítőjétől. Élete végéig meg-megkísértette a kétség: vajon jó regényeket, elbeszéléseket írt-e, s nem kizárólag az önéletírás az igazi terepe-e.
Nagy hatást tett rá Spengler A Nyugat alkonya című könyve, úgy vélte, kötelessége védelmeznie és őriznie a polgári világ értékeit. Remek írásaiban bírálta a
nacionalizmus és a faji gondolat különféle megnyilatkozásait, s az írói függetlenség eszménye mellett kötelezte el magát. Ugyanakkor azt is érzékelte, hogy a
magukat liberálisnak valló nyugat-európai államok végzetes hibát követnek el
gyarmatosító politikájukkal. Istenek nyomában 1927 című útirajzában az újságíró
szemével, de a történetbölcselő távlatlátásával számol be közel-keleti
élményeiről. Már ebben a könyvében teljes érettséggel jelent meg később sokak
által csodált előadásmódjának szépsége, választékossága, költői
emelkedettsége.
Az Egy polgár vallomásai - egy pontosan nem részletezett - polgári életmodell
hogy egyetemi tanulmányokat folytasson.
apoteózisa és kritikája egyszerre. Az első rész szociográfia, fejlődési regény és
Munkatársa volt a Frankfurter Zeitungnak. Rendszeresen küldte haza magyar
vallomás egyszerre. Az elbeszélő, miközben szociográfiai pontossággal tudósít
nyelvű tárcáit, elbeszéléseit és fordításait a kassai lapoknak.
egy meg nem nevezett város életéről és társadalmi viszonyairól, valójában a
1923-ban feleségül vette Matzner Ilonát; Párizsba költöztek; innen is rendszeszemélyiség útját keresi, mely végső céljában önmagunk felé vezet.
resen írt a német lapokba. 1925-ben megindult az Újság című napilap, leggyakA Féltékenyek Márai egyik leglíraibb regénye, magaslatára csak a 40-es évek
rabban itt jelentek meg írásai; mint a lap párizsi levelezője küldte tudósításait,
elején irt Vendégjáték Bolzanóban és a Krúdy Gyula utolsó napját felelevenítő,
majd a polgári liberális szellemiség nagyhatású szószólója lett. 1927-ben lapjának kivételes beleéléssel megírt Szindbád hazamegy című regénnyel jutott föl, a
megbízásából hosszabb közel-keleti útra indult, élményeiből született az Istenek köztes évek inkább hangpróbákkal teltek, s a háború éveiben sem sikerült igazán
nyomában című útirajz.
jó regényt alkotnia, bár A gyertyák csonkig égnek 1942 igen népszerű
1928-ban hazaköltözött, Kosztolányi Dezső szomszédságában lakott a Mikó
napjainkban is. A legtöbb idegen nyelvre lefordított kisregény egy éjszakai
utcában. Első regénykísérlete Bécsben jelent meg (A mészáros, 1924), tartósan beszélgetés keretében idézi föl a múltat, egy szerelem történetét.
azonban csak a húszas évek végétől kezdett e műfajjal foglalkozni.
Naplói kifejezetten irodalmi szándékú alkotások. Ennek bizonysága, hogy
1930-ban barátaival együtt az a terv foglalkoztatta, hogy a francia Marianne című anyagát szigorúan megrostálta. Megragadó feljegyzéseinek iróniája, s növekvő
népszerű lap példájára megindítják a Nyugat ellenfolyóiratát.
nosztalgiája, melyet ugyanakkor igen keményen bírált szülőföldje iránt érzett. A
1933-ban lapja Berlinbe küldte; itt nyomon követte Hitler hatalom átvételét.
mindennapjairól, találkozásairól, olvasmányairól, reflexióiról számot adó Márai
Hitelesen és példás bátorsággal számolt be a nácizmus valóságáról; a Messiás a igazi közege az irodalom volt, a magányos lélek univerzuma, amelynek
Sportpalastban az egyik legremekebb m. antifasiszta írás s egyben Hitler-paródia. érintetlenségét konok kitartással védelmezte. Kevés írója van századunknak,
1934-ben megjelent élete fő művének, az Egy polgár vallomásainak 1. kötete; a
akinek ez ennyire sikerült volna. Márainak végvára az irodalom, a kultúra,
legnevesebb kritikusok méltatták elismeréssel önéletírását; Illyés Puszták népe
amelynek évezredes értékei közé húzódva szemlélte fájdalmasan az
című szociográfiájával és Kassák Lajos Egy ember élete című regényével
elüzletiesedő világot és az erkölcsök relativizálódását. 1948-as emigrációja után
évekig Európában élt még, aztán az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le,
állították egy sorba.
az itteni életformához és életszemlélethez azonban nem tudott alkalmazkodni.
Kosztolányi Dezső halála után Márai a Pesti Hírlap munkatársa lett, Vasárnapi
Nem véletlen, hogy egyetlen itt írt regénye sem itt játszódik, annál megejtőbb az
krónikái (kötetben 1943) keresettek voltak. 1942-ben az MTA levelező, 1945-től
olasz környezetet idéző San Gennaro vére 1951, amelyben a titokzatos idegen áll
rendes tagja. A. második világháború utolsó éveit visszavonultságban töltötte,
a középpontban, de körülötte szinte tapinthatóan jelennek meg a tengerparti
jórészt irodalmi tevékenységének élt. Megállás nélkül írta Naplóját 1946.
városka hétköznapjai, lakói s a rejtelmes csoda, amint Szent Januáriusz vére az
A főváros ostroma elől Leányfalura menekült.
év egyetlen napján buzogni kezd. Márainak ez a műve a tradicionális európai
1945-46-ban nagyobb nyugat-európai utat tett. Hazatérve adta ki Sértődöttek
regényhagyomány egyik utolsó darabja.
1947-48 című regényét, harmadik kötetét azonban bezúzták.
Azok a könyvek, tapasztalatok, amelyekről naplóiban ír, a magányos ember
1948-ban Svájcba utazott. 1950-ben Olaszországban, majd 1952-ben New
univerzumát alkotják. Olyan emberét, aki sosem békélt meg a civilizáció
Yorkban telepedett le; 1957-ben amerikai állampolgár lett. A nyugati magyar
álhumanizmusával, és konok kitartással védelmezte európaisága eszményeit.
irodalom csoportosulásaiban nem vett részt. Idejének java részét megosztotta
Európa és az USA között.
„Most megértettem, hogy én - ebben a környezetben, a jólmenő íróság keretében
1956-ban az októberi forradalom hírére Münchenbe ment, de ott már a szovjet
bevonulásról értesült. 1968-tól Salernóban (Olaszország), 1979-től San Diegóban - soha nem éreztem otthon magam. Valamit kerestem, valami örökké hiányzott…
élt. Utolsó éveit teljes visszavonultságban töltötte. Felesége és fia halála után
Mi? Az hogy a magam világában, a saját levegőm lélegezzem. Ez hiányzott és
szegénységben, betegen élt.
talán ezért utaztam el innen ezekben az években, amikor csak lehetett; mindig,
Önkezével vetett véget életének az Egyesült Államokbeli San Diegóban, 1989.
évtizedeken át. No, de most végre megérkeztem, gondoltam. És figyelmesen
február 21-én.
néztem a levegős semmit, ami megmaradt.” (Föld, föld!)
Külön fejezetét alkotják életművének Naplói, ezekben fél szemmel már utókorára
Márai Sándor, eredeti nevén márai
Grosschmid Sándor Károly Henrik
Kassán született 1900. április 11ben és San Diegoban 1989. február
21-én hunyt el.
Apja Grosschmid Sándor ügyvéd, a
kisebbségi magyarság sorsáról írt
könyvet az első világháború után.
Öccse, Radványi Géza, a későbbi
neves filmrendező a Valahol
Európában alkotója.
Gimnáziumi tanulmányait Kassán és
Eperjesen végezte, majd a fővárosba
ment, és Török Gyula mellett dolgozott
a Budapesti Naplónál. 1919-ben cikkei
jelentek meg a Vörös Újságban, versei
a kassai lapokban. 1919 októberében
apja jóváhagyásával Bécsen át
Berlinbe, majd Frankfurtba költözött,

A Nobel-díj által kitüntetett tudományágak között nem szerepel a
matematika, de a Nobel-díjhoz hasonló rangú elismerésként tartják számon
az Abel-díjat, ami szintén skandináv kezdeményezés. A norvég kormány az
Oslói Egyetem matematika tanszékének javaslatára hozta létre a díjat Niels
Henrik Abel norvég matematikus születésének 200. évfordulójára. A díj 7,5
millió norvég korona (körülbelül 271 millió forint) pénzjutalommal jár, az
elismerést a Norvég Tudományos Akadémia adja, a díjazottak kiválasztása
az Abel Bizottság ajánlásán alapul, amiben mindig öt nemzetközileg
elismert matematikus szerepel. Az Abel-díjat először 2003-ban adták át,
azóta most harmadszor kapja meg magyar kutató (2005-ben a magyar
származású Lax Péter, 2012-ben pedig Szemerédi Endre lett Abel-díjas).

A Norvég Tudományos Akadémia online élő közvetítésében bejelentette
az idei Abel-díjasok nevét. 2021-ben ketten részesültek az elismerésben,
egyikük Lovász László, az MTA volt elnöke, a budapesti Rényi Alfréd
Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára. A másik idei Abel-díjas
az izraeli Avi Wigderson, a princetoni Fejlett Tanulmányok Intézete
munkatársa.
Érdekesség, hogy Lovász és Wigderson nemcsak hogy ismerik egymást
és közösen írtak is több tanulmányt, de Lovász tanította Wigderson fiát is,
amikor a fiatalember az ELTE-n volt vendéghallgató.
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Holokauszt emléknapja Magyarországon
A Holokauszt Emlékközpont nemzeti intézménye
A Magyar Köztársaság Kormánya 1999-ben határozott megalapításáról, 2002-ben pedig arról,
hogy a Páva utcában építik fel. Szándékosan nem a hagyományos zsidónegyedben, ezzel is
jelezve, nemzeti emlékhelynek szánják. A Páva utcai emlékközpont a világ kevés, kizárólag a
holokauszttal foglalkozó, állami alapítású intézményeinek egyike. A látogatókat különleges és
egyedi építészeti környezet
fogadja.
A modern épületegyüttesbe
szervesen kapcsolódó Páva
utcai zsinagóga autentikus
hely, egykor Budapest második
legnagyobb zsinagógája volt.
Az intézmény tudományos, oktatási és kulturális központ. Interaktív állandó és különleges
időszaki kiállításokkal, élményközpontú múzeumpedagógiai programokkal, kulturális
rendezvényekkel várja a látogatókat. A magyaron kívül még négy nyelven folyik tárlatvezetés,
rendszeresen rendeznek speciális, tematikus tárlatlátogatásokat.
Forrás: http://hdke.hu/rolunk/epulet/aldozatok-emlekfala
Április 16. ezen a napon van a holokauszt magyarországi emléknapja
A magyar kormányzat 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen.
Az első ilyen megemlékezést 2001-ben tartották.
1944-ben a náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első gettók
és gyűjtő-táborok felállítását a korabeli Magyarország kárpátaljai területén.
A Holokauszt Emlékközpont minden évben e napon emlékműsorral, az Áldozatok emlékfalánál mécsesgyújtással emlékezik meg a
holokauszt nemzeti áldozatairól.
Szép Ernő:
Schön Sámuel és Lőwenstein Matild varrónő fiaként, a
Máramaros vármegyei Huszton született. Apja 1888-tól
néptanító volt Hajdúszoboszlón, az izraelita iskolában, ahol
elemi osztályait Ernő is járta. Középiskolai tanulmányait is
abban a városban kezdte, majd Debrecenbe költözésük után
az ottani Kossuth utcai algimnáziumban folytatta, és a
mezőtúri Tisza István Református Gimnáziumban fejezte be.
Az utolsó évben magántanuló volt, érettségi vizsgát nem tett.
1902-ben megjelent Első csokor című verseskötete.
Budapestre költözése után csak írásaiból élt A Hét, a
Budapesti Napló, majd Az Est munkatársaként. 1907-től a
fővárosi Cabaret Bonbonnière állandó szerzője volt.
1908-tól rendszeresen publikált a Nyugatban.
A hazai kabaréirodalom úttörőjeként behatóan foglalkozott a
sanzon műfajával (Kabaret-dalok, 1909). Medgyaszay Vilmát
(1885–1972) a neki írt dalai tették országosan ismert
színésznővé. Eleinte a festészet, a rajzolás és a
művészettörténet iránt is érdeklődött, néhány képzőművészeti
kritikát is írt, leginkább Szinyei Merse Pál munkáiról. Babits
Mihály és a Nyugat költői 1912-ben megjelent, Énekeskönyv című verseskötete
nyomán fogadták maguk közé. 1914-ben az első világháborúba önkéntesnek
jelentkezett. Jó kapcsolatban volt Ady Endrével is. Bohém agglegényéletet élt, ami
pénze volt, azt elutazgatta, elszórakozta. A nagyvárosi lét magányát,
elidegenedését rajzolta meg írásaiban. Sikeres színdarabjainak tapsolhattak a
Monarchia egykori városaiban. Patika című darabjának 1920-as bemutatóján
megnyilvánult antiszemita hecckampány után egy évre Bécsbe emigrált. 1925-től
Az Újság szerkesztőjeként a polgári liberális eszmék szószólója volt. 1944
augusztusában az egyik csillagos házba internálták, ahonnan a svéd követség
mentelmi útlevelével rövid időre kiszabadult. Az év október 20. és november eleje
között munkaszolgálatra hívták be. 1948 után szegénységben élt; a Petőfi
Társaság tagjai közé választotta. 1953 októberében gyomorrákban hunyt el.
Holttestét a Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra; sírkövén
a „de gyönyörű, de boldog ünnepre voltam híva” saját maga költötte mottó áll.
Forrás: Wikipedia
Kép: Szép Ernő 1915-ben Ismeretlen fotós, jelöletlen - 100 évnél idősebb Book Publisher
Légrády, 1915. - Száz magyar könyv - 1915. évi VII.

Szép Ernő: Emberszag
“Én zsidó vagyok? Hogyhogy zsidó vagyok? Mi az? Sárga vagyok
én, vagy zöld vagy kék vagy milyen? Éppen olyan testszín
vagyok, mint a magyarok. Kinek az ideája volt, hogy én itt zsidó
legyek? Nekem bizony isten eszem ágába se volt, hogy zsidó
leszek majd, ha megszületek. Itt várt a világon ez a buta
meglepetés, mikor itt kiszálltam. Nekem itt zsidónak kell lenni.
Miért? Én magamban, mikor nem gondolok erre, abszolúte nem
vagyok zsidó, egy fiú vagyok, a szerelem a hazám, és az istenem
a halál! És valaki rám néz, és az tudja, hogy én zsidó vagyok.
Mintha ránéznék valakire, akiről tudják, hogy az lopott egyszer! És
nekem a szememmel ki kell tartanom ezt a vádat vagy ráfogást
vagy elnézést vagy mi az, hogy az embert zsidónak veszik. És nekem úgy kell
néznem, hogy igenis, rendben van, jól van, zsidó vagyok. Pedig énbennem ez
egyáltalában nincs elintézve. Én az egész dologgal nem vagyok tisztában. Nem
vagyok ebbe beleegyezve, se belenyugodva, csak ráhagyom, hogy zsidó vagyok,
mit csináljak? Engem kérdeznek, mikor rám néznek. Mit feleljek? Én egyszerűen
elnevetném magam: de kérlek, hisz ez egy őrült ostobaság, csak nem fogunk
ebben az érdekes életben ilyesmivel is foglalkozni? Sokszor úgy voltam vele,
mintha az egész csak egy rossz vicc lenne, amit énellenem találtak ki, hogy ilyen
butaság miatt is szenvedjek. Egész életemben zsidó legyek! Tessék talán
felosztani ezt, mint a katonaságot vagy mint egy közmunkát, mindenki szolgáljon,
mondjuk, egy évet, mint zsidó, ha már okvetlenül kell valaki zsidó is legyen,
azonkívül, hogy ember.”
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Híres magyarok—Magyar hírességek— Claire Kenneth
Eszébe sem jutott, hogy az új világban is ismert
írónő lehet belőle, ám egy véletlen folytán
találkozott egy kiadó képviselőjével, aki rövid időn
belül fillérekért megvásárolta Kende Klára
könyveinek kiadói jogait.

KENDE KLÁRAKÉNT MENEKÜLT EL, CLAIRE
KENNETH NÉVEN LETT VILÁGHÍRŰ ÍRÓ
2020. november 26. Facebook - Újságmúzeum

Kende Klára, aki Claire Kenneth írói álnéven lett világhírű.
Fotó: Arcanum/Kurir

És nem volt megállás. A regényei a tengerentúlon
is sikert arattak, több millió példányt adtak el
belőle. Nagy rajongója lett a szintén New Yorkban
élő egykori ünnepelt színésznő, Karádi Katalin is,
aki csaknem elájult mikor megtudta, Kende Klára
valójában az imádott írója, Claire Kenneth.

Klára nem várt sokáig, hozzá ment feleségül egy
ismert gyógyszerészhez, dr. Bíró Gézához. A
második férjére is tragikus vég várt. Történt, hogy a
világháború alatt egy amerikai bombázó az ő
házuknál zuhant le, Klára férje pedig megmentette
a sebesült pilótát. Mindez az akkor már itt
állomásozó németek fülébe jutott és lelőtték az
emberségből jelesre vizsgázó férfit.

Fotó: Arcanum/Kurir
A II. világháború alatt a koncentrációs táborba tartó
vonatról szedte le a harmadik férje – az első kettőt
megölték a háború alatt – 1956-ban pedig ő döntött
úgy, hogy elhagyja az országot. A nyomasztó múlt
ellenére Kende Klára – írói nevén Claire Kenneth –
romantikus regényeivel lett világhírű. A kilencvenes
években itthon is divatba jött, de csak kevesen
tudták, hogy a könyvek szerzője a századelő Budapestjén született.
Egy zsidó kereskedő negyedik lányaként látta meg
a napvilágot még 1908-ban. A szőke kislány már
egészen korán szerelmes novellákat írt a kis
füzetébe, amelyből egyet a kor elismert
folyóiratának, az Új időknek is elküldött. A
főszerkesztő Herczeg Ferenc egyből tudta, hogy
gyémántra talált.

Még a vérzivataros időkben ismerte meg a
harmadik férjét, Bárdossy Pál főhadnagyot, aki
rokona volt a miniszterelnök Bárdossy Lászlónak,
őt később háborús bűnösként végezték ki.
Az írónőnél fiatalabb Bárdossynak köszönheti,
hogy életben maradt, ő intézte el azt is, hogy Klára
ne jusson koncentrációs táborba. 1946-ban
házasodtak össze, ám a családi háttér a Rákosirendszerben hamar szemet szúrt, így kitelepítették
őket és embertelen körülmények között dolgoztak
egy tiszasülyi rizsföldön.
Kende Klára regényei ekkor már sikert sikerre
halmoztak, de írói álnéven.

A hölgyek imádták Claire Kenneth romantikus
történeteit. Még a kitelepítés előtt megesett, hogy
Kende bement egy pesti könyvesboltba és
megkérdezte, hogy fogynak Kenneth kötetei?
Imádják az amerikai írót – jött a válasz a boltostól,
Az édesapja 1928-ban meghalt, ami komoly anyagi aki kinevette mikor azt mondta, Claire Kenneth
valójában ő…
válságba sodorta a családot. Klára így 23 évesen
hozzá ment feleségül az akkor 37 esztendős
A világháborús lelki sebek és
jómódú tisztviselőhöz, Nonn János
a kitelepítés okozta
Nándorhoz. Megtehették, így
gyötrelmek után nem volt
Kairóban töltötték a nászútjukat.
meglepetés, hogy Kende
A romantikus díszletek lenyűgözték
Klára 1956-ban a férjével és
a fiatal írónőt – aki akkoriban
gyermekével együtt úgy
bűnügyi kisregényeket írt -, az ott
döntött, levegőhöz akarnak
megélt élményekből született
jutni, elég a nyomasztó
később a leghíresebb regénye az
közegből.
Éjszaka Kairóban. Hamarosan
A határon szöktek át,
megszületett a kisfia, ám a
miközben
a fejük mellett
házasság 6 év után, 1937-ben
süvítettek a puskagolyók.
felbomlott (Nonn János Nándor a
II. világháború alatt a DonAmerikában kötöttek ki,
kanyarban esett el).
Bárdossy Pál egy
felhőkarcolót takarított, Klára
pedig egy szőrmeboltba ment
el modellnek (fiatalon városi
szépségversenyt is nyert).

Kende Klára (jobbra), a férjével, Bárdossy Pállal.
Fotó: Arcanum/Képes Magyar Világhíradó

A sokat szenvedett regényíró egyszeriben sztár lett
Amerikában, egy társaságba járt az író Arthur
Millerrel, ahol Marylin Monroe-t is megismerhette,
de rendszeresen találkozott Tony Curtis-szel és
Gréta Garbóval is, de rajongott a könyveiért II.
Erzsébet is, aki ki is tüntette a magyar írót.
Erről az időszakáról persze itthon semmit sem
tudhattunk.
Aztán 1989 után Magyarországon is kiadták a
könyveit. A szerelemes regényeit pillanatok alatt
elkapkodták, s Kende Klára is hazalátogatott.
Boldog volt, hogy az a világ már a múlté, amelyben
annyit szenvedett.
A külföldön az egyik legismertebb magyar írónő
végül 2000-ben hagyott itt minket.
A férje, Bárdossy Pál két évvel később követte a
halálba az imádott feleségét.
A romantika nagyasszonya a gyötrelmes kezdet
után szép kort élt meg, 91 éves korában aludt el
örökre.
Nyugodj békében, Claire Kenneth, bocsánat,
Kende Klára!
Claire Kenneth összesen 18 nagyregényt és több
novelláskötetet adott ki. Regényeiben sosem feledkezett meg
a magyar gyökerekről, a kemény sorsokról. Szereplői főleg
arisztokraták vagy Amerikába emigrált magyarok, akiknek
mindent elölről kell kezdeni az Újvilágban. A történetek
mindig finoman romantikusak, mint az a lektűrregényhez illik,
de a csavar sosem hiányzik, az olvasót állandó meglepő
fordulatok várják a Kenneth regények lapjain. Hol gazdag
mesevilágba, hol a sáros rizsföldekre kalauzolja az olvasót,
hogy aztán a beteljesült szerelem vagy a beletörődés oldja fel
a katarzist. Claire Kenneth regényei letehetetlenek, nyári
könnyed olvasmányként mindenképpen ajánlhatóak, bár
inkább antikváriumokban vagy könyvtárakban férhetünk csak
hozzájuk.
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Közönségdíjas 4 szavazattal

Alkotó (rajzoló-festő) verseny
témája volt
március
hónapban:

„Az álomutazásom”

59 alkotás érkezett!!!

6-10 éves korosztályában

6 év alatti pályázó nem volt !

10 év fölötti korosztályban első

megosztva elsők!

A közönségdíjra drasztikusan lecsökkent
szavazások száma elgondolkoztatott minket.
Folytassuk-e ezt a jövőben?
Örömmel vennénk a tanácsokat, ötleteket
Figyelem változás volt !!
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:

„Én úgy szeretnék egy...”

- Mi az amit szeretnél megkapni?

A beküldési tudnivalók:

A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg

KovacsJozsef_9_HELY.jpg

(városnév, iskolanév lehet, de ne legyen ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő: május 05.

Cím: rajzverseny0@gmail.com
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Első fejezet, amelyben egy kisfiú útjára indul, de csak
kerülővel érkezik meg, mert közben valami igen
furcsa történik.
Az eső épphogy elállt, a fákról a szél még nyakába
zúdította a maradék vizet az óvatlan embereknek.
Gergő a tócsákat kerülgetve, átugrálva közeledett az
útkereszteződés felé. Bárki azt láthatta, hogy nyakig
sáros és vizes, ő azonban észre sem vette. Ő már
csak ilyen.

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
közölhetjük!

Minden szökkenésnél nemcsak furcsa, cuppanó
hangot hallatott, hanem különös, kicsit tompán
hangzó csattanást, mint mikor mondjuk
dobókockákkal teli bőröndöt lóbálunk. Az előbbi
hangot csuromvizes cipője adta, az utóbbit pedig egy
fekete tokba zárt szerszám, egy hegedű. Így cuppogott és zakatolt barátunk. Mindenki azt hihette, nagyon siet, ám ez csak a látszat volt. Valójában ezekben a pillanatokban azt is elfeledte, hová megy, s talán
ő lepődött volna meg a legjobban, ha valaki
megkérdezi, miért van nála a hegedű.
- Jé, hát nálam van? - ez lett volna a tekintetében.
A lámpához érve csak feleszmélt. Néhány másodpercnyi piros elegendő volt arra, hogy eszébe jusson:
- Hűha, a zeneóra!
A maga részéről egyáltalán nem szeretett zeneórára
járni, sőt, néha pokolba kívánta az egészet. Ez volt az
egyik, amit nem szeretett. Egyszer a tanító néni egy
órán azt mondta, írja fel mindenki egy papírra ezt a
két szót egymás mellé: szeretem, nem szeretem.
Azután írja alá, de teljesen őszintén, ami szerinte oda
való. A szeretemhez ezek a szavak kerültek: játszás,
focizás, tévénézés, evés, alvás, s még hosszas
gondolkodás után, mert nem tudta, tulajdonképpen
ez is kell-e most, ezt írta: anyukámék, testvéreim és a
Dzsoni. A nem szeretemhez pedig a következőket
írta: tanulás, felelés, takarítás, olvasás, veszekedés, s
amit annyira nem szeretett, hogy majdnem el is
felejtette, odaírta a végére csupa nagybetűvel:
HEGEDÜLÉS.
Nos ilyen volt barátunk és a hegedű viszonya. Persze
egy percig sem kell azt hinni, hogy Gergő egy
megátalkodott gyerek lett volna. Csak éppen egy
kicsit nehéz eset, ahogy mondani szokták. Kilógott a
sorból. A szülei igazán nagyon szerették, de gyakran
értetlenül álltak különös dolgai előtt, s csak csóválták
a fejüket: Most mit csináljunk? Mi legyen, ha kiderül,
hogy napok óta nem csinált házi feladatot, s nem
azért, mert nem akar, hanem mert elfelejtette?
Ha nem mutatja meg a beírást, miszerint nem figyelt?
Ha amikor megkérdezik, hát mit csináltál, azt feleli,
gondolkoztam, de már nem emlékszem miről?
Ha kismacskákat rejteget a padláson és minden
ennivalóját odahordja? Ha ugyanez a kismacska, vagy
éppen egy másik a cipősszekrényben éjszakázik, mert
a padláson olyan hideg volt?
Ha összes félretett pénzét, amiből pecabotot akart
venni egyetlen pillanat alatt a legdrágább macskaeledelre költi, s a környék összes kóbor macskáját
jóllakatja vele? Ha mindig mindenhonnan elkésik?

Ha legjobb barátjával
összeverekszik, mert
egy máson esett
sérelemért akar
elégtételt venni, vagy
mert azt mondták egy
ismerős kiskutyára,
hogy vacak korcs?
Ha hűtő mögé kifolyt
tej, összetört tojás,
szétégett konyharuha
bizonyítja, hogy madártejet akart csinálni
meglepetésként?
Ha legféltettebb játékai egyszercsak eltűnnek
otthonról, s helyettük néhány vacak, ki tudja mire
való holmi hever a polcon?
Sorolhatnám még, hát tényleg: Mi legyen? Mi a helyes
eljárás az ilyen esetekben?
Mindenki tanácstalan, maga Gergő is, hiszen fogalma
sincs miért fordul minden a visszájára, mikor ő mindig csak jót akar. Behúzott nyakkal tűri hát a dörgedelmeket, megadóan viseli a büntetést, mindent
megígér, sőt többet is, mint amennyit várnak tőle.
Aztán csendben eltelik egy kis idő, s kezdődik minden elölről. A büntetésekkel soha nem száll szembe,
mindennel egyetért, sőt néha kevesli is. Ilyenkor önként vállalt vezekléseket rendel el magának. Ilyen ez a
mai hegedűóra is. Nem úgy figyelmeztették rá, most
ő akart menni, már reggel óta készült, mondogatta
magában, el ne felejtse.
- Ma mennem kell, mennem kell! - ismételgette
ünnepélyesen.
Most éppen egy hörcsög ügy miatt kellett a vezeklés.
Tegnap reggel derült fény a néhány napja tartó
titokra. Anya gyanakodva szimatolt a szobában,
rothadt almacsutkákra, penészes párizsis zsemlére
tippelt, de amikor felemelte a papírkosár fedelét,
rémülten hőkölt hátra. Három vaksi aranyhörcsög
bújt egymáshoz, s a hirtelen fény miatt ijedten
vinnyogott. Estig kapott határidőt Gergő, hogy a kis
állatokat oda vigye, ahonnan hozta, ám ez korántsem
volt olyan egyszerű. Ott ugyanis már hallani sem
akartak róla, még inkább a három kisautót is visszaadták, amit adott értük. A lábát lejárta, amíg gazdát
talált nekik, így is a legutolsót vattába bugyolálva egy
ajtó előtt hagyta, becsengetett és elfutott.
Otthon persze várta a feketeleves, aztán meg éjszaka
arról álmodott, hogy a kishörcsög sír az ajtó előtt,
mert kicsúszott a vattából, fázik és azt nyafogja,
Gergő segíts!
Reggel, iskolába menet bement abba a lépcsőházba,
hogy meglesse mi van, de a kis állat már nem volt ott.
Délelőtt aztán ettől nem tudott figyelni, hol a
hörcsögre gondolt, hol az önként vállalt büntetésre, a
zeneórára. Így jött el a délután, esővel, széllel, s most
ott állt a lámpánál, s várta, hogy zöldre váltson. Ekkor
azonban furcsa, alig hallható hangot hallott. Valaki,
vagy inkább valakik azt mondták: Gergő!
Folytatás a 11. oldalon!
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ALPÁR - MES LI
Egy egész év
Tisztelt Olvasó,
bizony már egy bő éve, hogy kis C ismerősünk tarkítja, vagy pontosabban fogalmazva, keseríti az életünket.
2020 március elején már ez uralta a közbeszédet. Persze akkor még nem sejtettük, hogy ilyen sokáig eltart majd és
- lássuk be - még mindig nincs vége. Igaz, hogy látni már a fényt az alagút végén és ez is valami. Másrészt a többé
-kevésbé egy éves lezárás, bezártság megtette a maga hatását és az emberek egyre kevésbé türelmesek.

Tóth Alpár
Magyar állampolgár —
világpolgár. ézdivásárhelyen
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 ismét London
ad otthont neki.
Megismerkedésünk óta
szorgalmasan küldi

Bevallom, hogy néha már nekem is fogytán a türelmem. Főleg amikor azzal szembesülök, hogy a hozott intézkedések nem konzekvensek, esetenként pontosan ellenkeznek egymással. Nem mindenki érti a dolgát a vezetők között sem, sőt van aki nyilvánvalóan nem odavaló. Ez nem is feltétlenül országtól függ mert majdnem mindenütt
hoztak suta, átgondolatlan vagy indokolatlan döntéseket. Nyilván ez az egész mindenki számára egy "tanulási
görbe", hiszen ilyen méretű és hatású járványra a spanyolnátha óta nem volt példa. Ugyanakkor számos
társadalmi, szociális és nem utolsósorban nemzetközi szintű problémát is a felszínre hozott a jelenlegi helyzet.
Egyesek szerint ezek eddig is megvoltak csak most méginkább előtérbe kerültek - mások szerint ezeket a járvány
hozta létre. Valószínű az igazság valahol középen van. Tény, hogy sajnos megintcsak nyilvánvaló lett az, amit
eddig is tudtam. Mint a reálpolitika híve sosem hittem túlzottan a hatékony nemzetközi együttműködésben és ez
most nagyonis kiütközött. Mindegyik ország a maga érdekeit kezdte el védeni a másokra való tekintet nélkül sőt
gyakran mások kárára. Különböző határzárakkal fenyegetőznek, gyógyszerek és oltóanyag kiviteli tilalmával és
mindeközben nem látni egy egységes fellépést és közös megoldás keresését. Pedig az első számú lecke, amit
meg kellett volna tanulni az az, hogy a vírus nem áll meg a város vagy állam határánál pont ugyanúgy ahogy nem
fog gyorsabban terjedni éjjel, mint nappal.
Társadalmon belül sincs meg a kellő összefogás - megintcsak, az emberek elvesztették türelmüket és bizony már
hallani olyan hangokat, hogy "miért szenvedjek én azért, mert X vagy Y nem akarja beoltatni magát". Nem szép
dolog ez, de megértem. Persze a háttérben ott van a nagyarányú propaganda, rémhírterjesztés, a hatóságokba és
a demokratikus rendszerbe vetett hit aláásása, elsősorban orosz részről. Az internet, ami nagyon hasznos is
lehetne most egyszerre nagyon veszedelmes eszközzé vált, ahol gyanús egyének hirdetnek minden ellenőrzés
vagy legalábbis valamilyen szintű tényszerűség nélkül számtalan összeesküvési elméletet. Aki pedig nem érti (vagy
még rosszabb,érteni véli, de nem érti), hogy a valóságban mi is történik azt nagyon könnyű meg és összezavarni.
A klasszikus recept a hírek keverése majd szórása: egy hírben van kettő teljesen logikus és támadhatatlan tény.
Ezekhez hozzácsapnak még két-három halandzsát és máris kész az összezavarás első fázisa. Az átlagember
ugyanis felismeri az igazságot és ehhez asszociálja az álhírt is. A következő fázisban már terjeszti is és ami a
legrosszabb, hogy általában nem is hajlandóak más véleményt meghallgatni. Pedig Szókratész óta illene tudni,
hogy az ember minél értelmesebb annál jobban belátja és felismeri, hogy valójában milyen keveset is tud és ért
meg az egészből. Azt állítani, sőt komolyan elhinni, hogy én vagy te mindent tudunk és értünk nemcsak
nevetséges, de veszedelmes dolog.
És pont erre a középszerű, balga felfuvalkodottságra épül a suttogó propaganda.
Én optimista vagyok de nem biztos, hogy ennek az egésznek jó vége lesz. Arra minden esetre nagyon kíváncsi
vagyok, hogy hogyan fogunk erre az évre visszaemlékezni 2060-ban. A 2100-as év is érdekel de azt nemigen
fogom már megérni. Részemről minden erőmmel azon vagyok, hogy ne ez a téma legyen az, ami mindennapjaimat
uralja. Kizárni nem lehet, nem is jó ötlet, de próbáljuk meg látni az élet egyéb, kellemesebb oldalait is. Mindenkinek
sok sikert és kitartást kívánok ehhez!
Alpár

jegyzeteit.
Írásai mindennapi öröméről-

Feketén—fehéren

bánatáról, sorsának

A szerkesztő kiegészítése

alakulásáról, gondolatairól
szólnak.

A cikkhez mellékletként a
2021 április 5-én
rögzített
adatokat mutatom meg.
A VILÁG
Anglia
Magyarország
Új-Zéland
következményei eredményei a vírussal.
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Akinek humora van mindent tud.
Akinek nincs, mindenre képes!

HUMOR

Utazik hazafelé a közlekedési miniszter
Prágából. Természetesen Malév-géppel
jön, és természetesen utolsónak száll
Szőke csaj helyet foglal a repülőn. Odamegy hozzá fel a gépre, hiszen odalent a betonon
a légi kísérő és azt mondja:
vendéglátói búcsút intenek neki.
– Kérem, ez az első osztály. Önnek muszáj a
másodosztályon helyet foglalnia, oda szól a jegye. A gépen a kapitány és személyzete
fogadja. A kapitány tiszteleg:
A szőke válaszol:
– Szőke vagyok, szép vagyok, Ausztráliába utazok, -... vagyok, a gép személyzete nevében
szeretettel és tisztelettel köszöntöm,
itt maradok ezen a helyen.
A légi kísérő megy a pilótafülkébe, elmondja, hogy miniszter elvtárs. A miniszter kezet fog
a szőke nem akar a másodosztályra ülni. Azt
vele:
mondja a másodpilóta:
-És mikor indulunk, kapitány elvtárs?
– Na majd én elintézem.
- Természetesen, amikor Ön kívánja.
Odamegy a szőke csajhoz és mondja:
-Tudja mit? - így a miniszter -, előbb
– Hölgyem az Ön jegye a másodosztályra szól,
igyunk meg egy konyakot.
muszáj oda ülnie, ez itt az első osztály.
-Jelentem, nem lehet - felel a kapitány A szőke felel:
, mert Ferihegytől kocsival
– Szőke vagyok, szép vagyok,
Ausztráliába utazok, itt maradok ezen a
vagyok.
S ha már repülgetünk :-) Néhány repülős vicc...

helyen.
A másodpilóta megy a pilótához, elmondja a
szőkével folytatott beszélgetést. Azt mondja a
pilóta:
– Na majd én elintézem , az én feleségem szőke,
tudom, hogyan kell velük beszélni.
Pilóta a szőke nőhöz megy, valamit súg a fülébe. A
szőke nő azonnal feláll, és helyet foglal a
másodosztályon. A légi kísérő és a másodpilóta
csak bámul. A pilóta azt mondja:
- Mondtam neki, hogy
az első osztály nem
Ausztráliába repül...
***

Mezőgazdasági
pilóta berobog a
műszakhoz és
dühösen a szerelő elé dobja a kulcsot: Te! Nézd már meg a gépemet, mert
madárral ütköztem! Szerelő elmegy,
majd kis idő múlva jön vissza
mérgesen: - Az lehet, hogy madárral
ütköztél, de hogy fán ült, az is
biztos!...
Mi az, ami nem jó, ha kihallatszik a
pilótafülkéből? - Hű, ez az uccsó feles
nem kellett volna...
- Te dohányzol...? Nem?? AKKOR MI
EZ A FÜST?!
- Mit akarsz? Másszak ki és ragasszam
vissza??
- Húha... HÚHA!.... - Mondjuk azt az
utasoknak, hogy légörvény!!
- Kapitány úr, megvan az inzulinja!....
KAPITÁNY ÚR!!!

Egy fotós elhatározza, hogy
légifelvételeket csinál az Etnáról.
Telefonon rendel egy légitaxit. Amikor
kiér a repülőtérre, látja, hogy egy kis gép
áll a kifutón, nyitott ajtóval, utasra várva.
Bedobja a csomagját, beül, majd mondja a
pilótának: - Mehetünk. A gép felszáll.
A fotós odaszól a pilótának: - Legyen
szíves az Etna fölé menni, ott majd
csinálok néhány fényképet.
- Miért? - kérdezi a pilóta.
- Mert fotós vagyok, a fotósok pedig
fényképeket szoktak csinálni. Hosszú
csend, majd a pilóta megkérdezi:
- Ezek szerint akkor nem maga az
oktató?

Pilóta: Torony, kérem tegyék szabaddá a
Whiskey Charlie futópályát! Torony: a
micsodát? Pilóta: szabaddá a WC felé
vezető utat. Hasmenésem van.
Az utasok beszálltak a 737-be. Pár perc
múlva megjelenik a pilóta fekete
napszemüvegbe fehér bottal a stewardes
vezetésével. Az utazóközönség kisebb
zajongással fogadta, de a légiutaskisérő
kisasszony azzal nyugtatta őket hogy a
pilóta az egyik legprofibb pilóta a
légitársaságban. Elindulnak.
Az első 200m-en elkezdenek az utasok
nyugtalankodni a stewardes csak
nyugtatni tudja őket. 500m után egy
páran már pánikba esnek.
A pálya végét látva mindenki
felsikít. Erre a gép minden gond
nélkül fölemelkedik és sikeresen
fölszáll. A utaskísérő kicsit
kiizzadva bemegy a pilótafülkébe. A
pilóta megjegyzi:
- Tudja kisasszony mindig attól
félek, hogy egy pár másodperccel
később sikítanak!

10. oldal

A

Hírmondó

Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?
A fészkelődők ebédje volt

Reggel 6-kor készen lett a pörkölt és akkor
tettem bele a 3 ek piros paprikát, mert így megőrzi

Lencsefőzelék babérlevéllel volt az alap és

a szép piros színét!

feltétnek hozzá marhapörkölt. Itt szeretném

A főzőt a „melegen tart” fokozatra állítva ezzel

megosztani, hogy milyen hasznos dolog a

végetért vele a munka.

„lassúfőző” „Slow cooker” és mennyire jól
lehet használni olyanoknak, akik elfoglaltak, de

A lencséről (1.20 kg volt!) leöntötettem az

szeretik a házikosztot, de nincs idejük a kony-

áztatóvizet, majd felegedtem hideg vízzel, ami kb.

hában állni, őrködni a főzés során. Az étel nem

kétújjnyira lepte el, feltettem főni 2 ek vegetával, 1

fut ki, nem ég le és mégis nagyon finom. Most a hétvégém nagyon

ek sóval, 5 babérlevéllel. Fedő nélkül, mert felhabzik!! Mikor a lencse

programos volt, tudtam hogy nem lesz időm a konyhában állni az

megpuhult akkor 3 doboz tejfölt (75 dkg) kikevertem 3 ek liszttel és

ételek fölött, így (félig) előre készült az ebédünk. A lencsét már este

lassan kevergetve a főzeléket behabartam vele. Óvatosan - első

beáztattam (egyébként nem szoktam, megfő áztatás nélkül is).

forrásig hagytam főni, majd meleg fokozaton őriztem a

A lassúfőzőbe ezeket bekészítettem:

hőmérsékletét.

2.5 kg felkockázott marhahús, 1 kg felaprított vöröshagyma, 1 ek

A mennyiség nagy volt, de

bors, 2 ek vegeta 2 ek só, 1 friss csípős paprika az egészet jól

mindenkinek nagyon ízlett, a

összekevertem, majd éjfélkor a lassúfőzőt lassú fokozatra kapcsolva

jóétvágyúak megették, amit

elmentem aludni.

nem a napján, azt hazavitték
és hétfőn elfogyasztották.

Magyar Költészet napja
Emlékszem, két évvel ezelőtt is József
Attiláról írtam,a magyar Költészet
napja alkalmából Róla nem lehet
eleget beszélni, írni, különösen nem
április-ban,amikor „tavasz van
gyönyörű” és az ő születésnapja!
Ajándéknak itt van rögtön a
Születésnapomra c. verse, önző módon erre gondolok. Ebben saját maga
mutatkozik be, mi pedig elolvashatjuk egyik legnépszerűbb versét. Elolvastam
a magáról Curriculum vitae címen írt önéletrajzát is, ami önmagában is egy
remekmű. Az idegen kifejezés lecsupaszítva önéletrajzot jelent ugyan,de
verseivel vetekedő prózai mű született belőle, már csak az is emlékezetessé
teszi, hogy halálának évében, 1937-ben írta. Hosszú írásból idézek most
jellemző sorokat, kihasználom, emlékezzék saját magára és mi mindannyian
minden évben fogadjuk szívünkbe, hisz egész életében szeretetre vágyott.
Bevallom irodalmi „ előételnek” szánom az idézetet, figyelemfelkeltőnek, hogy
kedvük legyen elolvasni a teljes szöveget.
„1905-ben születtem Budapesten, görög-keleti vallású vagyok. Apám József
Áron, három esztendős koromban kivándorolt, nevelőszülőkhöz kerültem
Öcsödre. Itt éltem hétéves koromig, már akkor dolgoztam, mint általában a
szegény gyerekek — disznópásztorkodtam. Hétéves koromba anyám, néhai
Pősze Borbála visszahozott Budapestre, beiratott az elemi iskola II.osztályába. Anyám mosással és takarítással tartott el bennünket,engem és két nővéremet. Harmadikos olvasókönyvemben érdekes történeteket találtam Attila
hun királyról és rávetettem magam az olvasásra. Nem csak azért érdekeltek a
hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, hanem azért is,
mert Öcsödön, nevelőszüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal való tanácskozás után fülem hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen. Ez nagyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogy létezésemet vonták kétségbe. Az
Attila királyról szóló mesék felfedezése, azt hiszem, döntően hatott, ettől
kezdve minden törekvésemre végső soron, talán ez az élményem vezetett el
az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja a mások véleményét,de magában felülvizsgálja: azzá, aki hallgat a Pista

névre, míg be nem igazolódik az, amit ő maga
gondol, hogy Attilának hívják.”
Az a rész következik,amiben elmondja hogyan
jutott el odáig,amíg olyan ember lett belőle, amit
az utolsó fejezetben megint ő maga ír le:
„Írásaimból élek.
Szerkesztője vagyok a SZép SZó c.irodalmi és
kritikai lapnak. Magyar anyanyelvemen kívül, beszélek és írok franciául és
németül, levelezek magyarul és franciául, gépíró vagyok. Értek a sajtó
nyomdatechnikájához, tudok szabatosan fogalmazni. Becsületesnek tartom
magam, azt hiszem, hogy fölfogásom gyors és hogy munkában szívós
vagyok.”
Van abban valami megrázó, hogy e sorokat már halála évében
írta,megélhetési gondjai miatt, pedig akkor már elismert költő volt, de sajnos
beteg. Most pedig leírom, mivel leptem meg barátaimat ápr.11-én, buzdítva
őket egy kis fejtörős emlékezésre. Arra gondoltam a Hírmondó olvasóinak is
elküldöm. József Attila legismertebb verseiből csak egy-egy sort idézek, ki
kellene találni a vers címét, de még jobb ha folytatni tudják a verset, vagy
elolvassák.
* Kertész leszek.., *... Lehettem volna oktató, *Kit anya szült mind
csalódik végül... * Ordítottam, toporzékoltam... * Hörpintek valódi
világot, habzó éggel a tetején * A semmi ágán ül szívem ... * ...Játszani
is engedd szép komoly fiadat *...Aludj el szépen kis Balázs *...Szoktatom
szívemet a csendhez *Nincsen apám sem
anyám ...
Amíg az újabb Hírmondó megjelenik,
ünnepeljük május első vasárnapján az
édesanyákat.
Mit is javasolhatnék elolvasásra,
vagy felidézésre,
mint a most ünnepelt költő
MAMA c. versét,
különösen azoknak, akik,
- mert oly sokan vagyunk –
életében nem jöttünk rá:
” Milyen óriás Ő!”

József Attila édesanyja

15. évfolyam 184. szám ÁPRILIS

11. oldal

Szivárványország első rész folytatása
Rögtön az álma jutott eszébe, megrázta a fejét, na nem, ez már a valóság! A hívás azonban megismétlődött. Nem türelmetlenül,
inkább biztató szelídséggel: Gergő, Gergő!
Ahogy szétnézett, hirtelen különös dolog történt. Még látta a járókelőket, még hallotta az
utca zaját, de fokozatosan minden elhalkult,
elmosódott, kellemes zsongás vette körül,
halvány kék, zöld, ibolya színek terjengtek.

- És most, most hogyan kerültem mégis ide?
- Mi hívtunk, ez más. De mindenkit nem hívhatunk, csak aki alkalmas rá, s ilyen ember
kevés van, sajnos.
- Én alkalmas vagyok - nem is kérdezte,
inkább megállapította Gergő és büszkeség
töltötte el.
- Hát igen, de ne légy ennyire büszke magadra. Az alkalmasság önmagában még igen kevés, s még azt sem tudhatod e percben, hogy
örömödre válik, vagy bánatodra.

- Hú, a zeneóra! - rettent meg - elkéstem,
hisz már órák óta beszélgetünk. Mi lesz most?
- Ne aggódj, csak neked tűnik óráknak, valójában egy másodperc volt csupán. Itt egészen
másként múlik az idő. Menj most, otthon
majd gondold végig az egészet! Mi melletted
leszünk, mint mindig, s tudni fogjuk, hogyan
döntöttél. Ha vállalod, hogy segítesz, megint
találkozunk.

Az Őrzők lassan távolodni kezdtek, a színes
világ tünedezett, s Gergő megdöbbenve látta,
Ebben az újonnan keletkezett világban egyhogy a lámpa éppen abban a pillanatban válszerre két alakot pillantott meg. Fényesek
Gergő meglepődve tapasztalta, hogy nemcsak tott zöldre. Az emberek nekilódultak, minvoltak és áttetszőek, úgy értek oda hozzá,
gondolatait
hallják, hanem érzéseiről is azon- denki sietősen ment a dolgára. Ő is sietett,
mintha nem is ők haladnának, hanem ő maga
hogy el ne késsen. Fejében ezer kérdés kavarközeledne feléjük, noha biztosan tudta, el sem nal értesülnek.
gott, de most nem hallotta rájuk a választ.
mozdult egy tapodtat sem. Hogy is tehette
- Jó lesz vigyázni! - suhant át az agyán.
Szinte nem is tudta, hogyan zajlott le az óra.
volna, hiszen szinte földbe gyökerezett a lába
Utána nem játszott a társaival, mint máskor.
Bizony
vigyáznod
kell
jött
rögtön
a
válasz
a csodálkozástól. Félni azonban egy csöppet
Futott haza, el akarta valakinek mesélni, minoha nem teljesen úgy, ahogy te gondolod.
sem félt, inkább meglepődött.
Legyen az most elég, hogy hívtunk, s itt vagy. lyen rendkívüli dolog történt vele. Majdnem
- Vajon kik ezek? - gondolta, s máris hallotta Fontos ügyben akarunk beszélni veled.
beesett az ajtón, s már éppen kezdte volna:
rá a választ:
Segítened kell nekünk!
- Szenzációs hírem van! - mindig így szokta
kezdeni, ha valami izgalmas bejelentésre ké- Mi a te őrizőid vagyunk.
Gergő őszintén csodálkozott:
szült, de most ajkára fagyott a szó.
- Nem is szóltam - mondta magában - hát
- Segítsek? Én? - El nem tudta képzelni, miben
Anyu vacsorát készített, testvérei ott ültek az
hogy van ez?
segíthetne ő, egy ilyen kisgyerek.
asztalnál, s valami viccen nevetgéltek, Apu a
- Úgy, hogy nem kell beszélned, mi halljuk
- Azt még nem mondhatjuk meg, mert arra
szekrény törött fogantyúját cserélte. Mindgondolataidat. Mi sem beszélünk, mégis
ugyan alkalmas vagy, hogy hívjunk, de arra
nyájan felé fordultak, s ő hirtelen rájött, hogy
még nem, hogy segíts. Ha vállalod, akkor az
hallasz minket.
nem fogja elmondani, mert egyszerűen nem
első feladatod az, hogy alkalmassá tedd matudja elmondani. Csak állt, mint aki elfelej- Hát ez csodálatos! - ámuldozott Gergő.
gad. Nem lesz könnyű. Annyit még, hogy siet- tette, miért is jött most ide. Anyu aggódva
- Ugyan, semmi ez, vannak még más dolgok is, ni kell, az idő kevés. Sok mindent csupán me- lépett hozzá:
net közben tudsz meg, s lehet, hogy egyszer
majd meglátod.
- Milyen piros az arcod! Csak nem lázas ez a
úgy gondolod mégsem segítesz nekünk.
- Hol vagyunk és hol vannak az emberek, az
Rajtad múlik majd, hogyan döntesz, de akkor gyerek? - Ez már apunak szólt, aki nevetve
autók és az út?
mondta:
soha többet nem találkozunk. Nem hívunk,
nem keresünk, s te sem találhatsz ránk, mert - Ugyan, te mindig aggódsz! Biztos futott
- Ott vagyunk, ahol voltunk, s mindenki más
is itt van, csak most nem látod őket. Ez a két abban a pillanatban elfelejtesz bennünket
hazáig, igaz? - s már szerelt is tovább
világ egyszerre létezik. Mi látjuk mindkettőt,
örökre.
fütyörészve. De Anyu nem nyugodott, s
az emberek azonban csak az egyiket. Néha
Gergő hirtelen a láz mellett döntött.
- Jaj, azt nem szeretném! - ijedt meg Gergő,
álmaikban előbukkan, de reggelre rendszerint új ismerőseit ugyanis rendkívül érdekesnek
- Azt hiszem, lázas vagyok. Fáj is a fejem.
elfelejtik, s nem is tudják, miért van aznap,
találta.
bár semmi különös nem is történt, jókedvük.
Mikor néhány perccel később már lefürödve,
- Hidd el, mi sem. Nagyon, nagyon
a gyógyteát kortyolgatta hősiesen az ágyban,
- Senki sem tud hozzátok eljönni? - kérdezte szomorúak lennénk. Nézz csak körül! Még
Apu azt mondta:
Gergő.
szinte semmit nem láttál, de mégis, milyen ez
- Talán tényleg beteg lehet, ha már a teát is
- Sajnos majdnem senki. Akit nem hívunk,
a világ, hogyan látod?
megissza.
annak eszébe sem jut, hogy keressen minket. - Szép - vágta rá azonnal - nagyon szép.
Ha valakinek mégis eszébe jutna, annak pedig
Ekkor hatalmas fáradtságot érzett.
Mintha a mesében lennék. Jó itt.
fogalma sincs, merre induljon. Tudod igen
nehéz dolog ez. Valamit vagy valakit megtalál- - Bizony - hagyták rá - mintha mese lenne, de Majd holnap gondolkozom - mondta
nem az. Ez a világ azonban veszélyben van. A magának, s remélte, hogy az Őrzők hallják.
ni, ezer akadályt leküzdve megérkezni még
Lehunyta szemeit, s szinte azonnal mély
te segítségedre is azért van szükség, ha
csak sikerülhet annak, aki igazán bátor és
elszánt, csupán el kell indulnia. Ám hozzánk
álomba merült.
vállalod.
nem lehet elindulni, mert itt vagyunk. Egész
más a módja, s nem elég az elszántság, kevés Sokáig csend volt, az Őrzők mintha magára
minden akarat, bátorság. Ne kérdezd mi kell hagyták volna. Gergő megijedt.
- Ne menjetek el, annyi mindent szeretnék
hozzá, erre magadnak kell rájönnöd.
tudni!
- Nem teljesen értem - vont vállat Gergő.
- Mára ennyi elég! Ne felejtsd el, zeneórára
Következő lapszámban folytatjuk!
- Tudjuk, de légy türelmes, egyszer meg
kell
menned!
fogod érteni.
- Tisztára, mint a szivárvány! - gondolta.
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Magyarország Nagykövetsége

A Millennium Traszt szervezésében a Magyar

Wellingtonban

megemlékezésére március 27-én került sor,

Hírmondó

Millennium Parkban a március 15
ahol felavatták az új emléktéglákat,
megkoszorúzták a kopjafát.

Majd a St Paul Catherdral mögötti Loaves & Fishes teremben

Legal House, 6. emelet

folytatódott az ünnepség.

Lambton Quay 101.
Jelenlegi munkatársai:

dr. Szabó László Zsolt
nagykövet

Dr Szabó László Zsolt nagykövet beszéde
hangzott el, mely részben búcsú is volt, mint
elmondta : utoljára szólhatott a magyar
közösséghez nemzeti ünnepen, mert az év
közepén visszatér Magyarországra.
Ezt követően Tóth

dr. Tóth Ferenc

Gábor bemutatta az

elsőbeosztott diplomata

általa elkészített
Magyar Millenium Park új honlapját.

Molnár András

Majd következett a kötetlen beszélgetés a

konzul

felkínált szendvicsek-édességek elfogyasztása.

Gyorsok Enikő Tünde

gazdasági felelős
Tóth Tünde
titkárságvezető
Márton Brody-Popp
Gyere el, legyünk újra együtt szólt a színes meghívó!

külgazdasági asszisztens

Húsvéti tojásvadászat és sonka partira vártak kicsiket

Szuravecz Erik

és nagyokat április 10-én fél három és fél hat között.
Sajnos az időjárás közbeszólt, így a szép park – zöld

asszisztens

fű, virágok és bokrok helyett a wellingtoni magyar
nagykövetség termei rejtett zugaiban kezdődhetett a

Postacím PO Box 697

vadászat, miután Szabó László Zsolt megadta a jelet
az összegyűlt kicsiknek és nagyoknak!

Wellington 6140

A kicsiknek volt sok csokitojás, elrejtve, a terített asztalokon finomságok—házi sonka, főtt tojás
E-mail cím:
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

és finom magyar borok mellett lehetett beszélgetni a kicsit megkésett, de kellemes vidám húsvéti
hangulathoz.

Köszönjük ezt a lehetőséget is.
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Wellingtoni látnivalók — sorozat
Wellington sok városrészénben tartanak nagy fesztiválokat, vásárokat, mely vidám hangulatban tömegeket vonz. Island Bay-ben volt február
elején és március elején következett volna a Newtown városrész nagy fesztiválja. Sajnos az eredeti időpontot keresztülhúzta az akkor
váratlan országos lezárás. Az 4 szintű lezárás a közösségben felbukkant vírus miatt, mely akkor néhány ember érintett Aucklandban (tőlünk
autóúton 643 km-re!). Szerencsére csak pár napig tartott az országos zárás. A gyors reagálás, azonnali nyomkövetés és ellenőrzések eredményeképpen nem szaladt szét a vírus az országban, de sok programot el kellett halasztani.
Most, április 11-én az így elhalasztott Newtown fesztivál szines kavalkádja megvalósítható lett. Kicsit izgultunk mert az előző napok
időjárásjelentései vasárnapra is esőt –
borongós – szeles időt jósoltak, de
szerencsére ez nem következett be. Igaz
reggel még felhős volt az ég, de ahogy múltak
az órák, úgy lett egyre melegebb, naposabb és
kékebb egünk, a felhők jöttek, de el is
mentek..!

Andy Foster (a képen bal oldalon) Wellington polgármestere köszöntötte azokat, akik az
elmúlt évek során regeteg munkát fektettek be a fesztivál létrejöttében és a megrendezésében. A színpadon az önkéntesek, a támogatók, országgyűlési és önkormányzati
képviselői a városrésznek közösen nyitották meg a Fesztivált.
A newtown-i iskola tanulói hakával nyitották meg a programok sorát. A Newtown városrész főutcája és az abból nyíló mellékutcák mindmind lezárva ezen a napon és bennük szólt a zene, sültek-főttek a legkülönbözőbb ételek és a vásári forgatagában mindenki megtalálhatta a
számára leginkább tetsző színpadot, utcát és lehetőség volt kikapcsolódni, barátokkal találkozni, miközben szinte minden kapható volt!
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Hírmondó

FÉSZkelődők társaságának hírei

Köszönjük megvagyunk, akik számára fontos ez a nap,
kérés nélkül és időben jelentkezik!
Bizony, most is összejöttünk március utolsó
vasárnapján.
Az asztal megterítve, igazi magyar húsvéti szalvétával,
és névre szóló húsvéti képeslapokkal várta az
érkezőket. Suzanne jóvoltából még pászka és bor is
került az asztalra, így finom vörösborral koccintva
gondoltunk Sándorra, aki már nem lehet többet közöttünk. Volt ebéd is, mely nagyon
finomra sikeredett. Lencsefőzelék volt lassúfőzőben főtt vajpuhára puhult marhapörkölttel.
A receptet megosztottam a „ki főzte-mit főzött rovatunkban”.

Sajnos az Irénke és Christine jóvoltából
érkezett sütemények lemaradtak, mert a
finom sütire rácsábult a fotós is.
... mert hát igen, mi is itt voltunk :-)
Megbeszéltük, hogy TALÁLKOZUNK április utolsó vasánapján is.

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!
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15. oldal
15-től 15-ig

Hírmondótól-Hírmondóig milyen lehetőségek vannak Wellingtonban és környékén

Április 25 ANZAC Nap
Megemlékezik minden háborúban elesett új-zélandról, és tiszteleg a hazatért katonáinak.

A hivatalos események Wellingtonban:
6:00 Hajnali szolgálat Pukeahu Nemzeti Háborús Emlékpark
9:00 Wellingtoni polgárok koszorúzása Cenotaph Precinct,
11:00 a Országos Emlékszolgálat Pukeahu Nemzeti Háborús Emlékpark
14.30 Atatürk-emlékszolgálat Atatürki emlékműnél
F I G Y E L E M !!!
Útlezárások és parkolási korlátozások Anzac napján
Az út 3:00 és 14:00 óra között zárva van Tory Street, Mt Cook (a Tasman utca és a Haining utca között): Az
út 3:00 és 14:00 óra között zárva van Rugby Street, Mt Cook (a Tasman utca és a Sussex utca között):
Korlátozott parkolási lehetőség 3:00 és 14:00 óra között Haining utca / Frederick St / Martin tér: 3:00 és
14:00 között kerülnek a helyükre Márton tér, déli oldal: Korlátozott parkolási lehetőség 3.00–14.00 A
Lambton Quay észak felé, a Bowen Street és a Bunny Street között, a buszok kivételével, az 5.00 és 12.00
óra között elzárt minden forgalom elől. Nincs bal kanyar a Bowen Street-ről a Lambton Quay-re.

Te Papa Tongarewa

TSB BANK ARENA

Wana Ake Festival

Women's Lifestyle
Expo

(csakáprilis 18-ig!!!
Gallipoli: The scale of our

Április 17-18

war

The Wedding Show
Május 2

Te Taiao Nature

Minden szerdán
KONCERT
EBÉDIDŐBEN
A St. Andrew’s
templomban a
The Terrace-on!
12:15– 13:00

Ne felejtsük el
mindenhol ünnepelik
ezt a napot a világban !
Köszöntsük
szeretettel és ha lehet
öleléssel is a
dédmamákat,
nagymamákat,
édesanyákat,
keresztmamákat
és ahol ők, ott a
nevelőszülőt is!

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,

112. Clyde St.
Island Bay

minden hónap utolsó vasárnapján.
******

Wellington
New Zealand
Telefonszám: 64 4 383 5395
www.hirmondo.org
E-mail: szerkeszto@hirmondo.org

Kis újságunk magyarul íródik, magyaroknak magyarokról minden hónap 15-én.
A világ számos pontján olvassák,
az interneten keresztül:
INGYENES

Köszöntjük azon kedves olvasóinkat, akik

Anyák Napján

április 15 - május 15

az édesanyáknak, nagymamáknak

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

kívánunk nagyon szép
meghitt
napot!

