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

Hirdetések

Új-Zéland és Magyarország
között
10 óra
az időeltolódás!
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EZ meg AZ — Itt vagy ott

A

Hír mondó

II. Erzsébet királynő
platina jubileumi ünnepsége
70 év: 1952-2022
Őfelsége II. Erzsébet királynő hibátlan
professzionalizmussal látta el uralkodói
szerepét. Viselkedése tökéletes volt, és
uralkodásának hetven éve alatt
megtestesítette népe minden jellemzőjét.
Feltételezett örökösként a fiatal Erzsébet hercegnő különleges jogi és alkotmánytörténeti oktatásban részesült, hogy felkészítse jövőbeli uralkodói szerepére.
Amikor 1952. február 6-án követte apját, VI. György királyt, Erzsébet mindössze
huszonöt éves volt.
Mindössze öt éve volt házas,
két kisgyermekkel, élete akkor
visszavonhatatlanul megváltozott.
Számára a monarchia felelőssége
mindennél előbbre való volt, és a közfeladatok még mindig a királynő
idejét és energiáját követelik.

A fenti képeken a megjelent könyv borítója és a jubileumra készült platina bevonatú emlékérme.

Idén először fordult elő, hogy II. Erzsébet uralkodása alatt
helyettesíteni kellett a Parlament megnyitóján,
ahol szokás szerint minden évben beszédet mond.
Most az egészségi állapota miatt volt arra szükség, hogy lemondja az
eseményt és helyette fia, Károly herceg jelent meg a Westminsterben,
hogy elmondja a legfontosabb dolgokat az év kapcsán.

A versenybe 38 országból 60 férfi és 72 női énekes
jelentkezett. Idén is a szopránok vannak a legtöbben,
58-an, és újra van 4 kontratenor a pályázók között. 19en már korábban is próbálkoztak, közülük ketten már
harmadszor.
Legtöbben, 25-en a Koreai Köztársaságból jelentkeztek,
de érkezett például 6 pályázat az Egyesült Államokból,
három Brazíliából, sőt egy-egy Kanadából, Mexikóból és
Új-Zélandról is. A magyar versenyzők 15-en vannak.
Sok sikert a résztvevőknek!

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a külhoni
magyar tudósok, kutatók munkájának jutalmazására,
elismerésére Arany János-díjat és Arany János-érmet
alapított 2002-ben. A kitüntetéseket négy
kategóriában ítéli oda titkos szavazással az MTA
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
(MTK EB).
Az Arany János-díjnak olyan külhoni magyar tudósok,
kutatók elismerése a célja, akik jelentős tudományos
munkásságot mutattak fel életük során (Arany János
Életműdíj), kiemelkedő tudományos eredményt értek
el (Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény
Díj), vagy fiatal kutatóként nyújtottak jelentős
teljesítményt (Arany János Fiatal Kutatói Díj).

Az Arany János Életműdíjat Bodor Miklós, az MTA külső
tagja kapta (USA).
Az Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díjat
Paizs Csaba, PhD, nyerte el (Románia).
Az Arany János Fiatal Kutatói Díjjal 2022-ben a Kárpátaljai
Magyar Akadémiai Tanács tagját Traski Viktort tüntette ki
az MTK EB.

Arany János-éremben
2022-ben Bika Julianna
(USA),
köszönjük Juli a képet
az érméről és
gratulálunk neked! A sok
–sok éves munkád
megérdemelt jutalma!!

Az Arany János-érem olyan külhoni magyar tudósok,
kutatók kitüntetésére szolgál, akik a külhoni magyar
tudományos közélet szervezésében, irányításában, az
egyetemi oktatásban, tudományos könyvkiadásban,
muzeológiai, levéltári, könyvtári munkában,
Kassay Gábor (posztumusz; Románia),
tudományos ismeretterjesztésben, azaz általában
a külhoni magyar tudományosság és közösség ügyének Kastori Rudolf, az MTA külső tagja (Szerbia) és
Varga György Csaba (posztumusz, Románia) részesült.
előmozdításában szereztek kiemelkedő érdemeket.
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EZ meg AZ
Magyarország 18 éve az Európai Unióban

Itt vagy ott

Ukrajna és az EU
Az ukrán elnök hivatalosan is aláírta azt
a levelet, amelyben Ukrajna felvételét kéri
az Európai Unióba. Volodymyr Zelenskyy
korábban telefonon is jelezte a kérését
Ursula von der Leyennek, az Európai
Bizottság elnökének.

A XX. század közepén létrejött új
politikai és gazdasági együttműködés
lehetetlenné tette a háborút a
kontinens országai között és egy
olyan gazdasági uniót hozott létre,
mely folyamatosan változott és
bővült.
A közép-európai országoknak
évszázados vágya volt, hogy
Európához felzárkózzanak.
Magyarország már a 60-as évek
végétől, kereskedelmi és
mezőgazdasági szerződések révén
kezdett nyitni az Európai Közösségek irányába, és az 1970-es évektől
ágazati megállapodások jöttek létre a Bizottság kezdeményezésére.
1988-ban került sor az első Magyar-EK kereskedelmi szerződés
létrehozására, és 1990-ben beindult a PHARE program.
A rendszerváltás egész folyamatának az uniós csatlakozás törekvése
volt a hajtóereje. Magyarország 1998-as luxemburgi csúcstalálkozó
óta folytatott csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, melyek
2002-re fejeződtek be.
A csatlakozás időpontjára kiépült a működő piacgazdaság, komoly
jogharmonizáció ment végbe és megszilárdultak a demokratikus
struktúrák. Az ügydöntő népszavazást 2003. április 12-én tartották
meg 45,62 százalékos részvétellel. A szavazatok 83,76%-a támogatta
a belépést, a népszavazás eredményes volt.
Az EU történetének legnagyobb bővítésére 2004. május 1-én került
sor Athénban. Magyarország mellett Ciprus, Csehország, Észtország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia írta
alá a Csatlakozási Szerződést.
Az új tagállamok számára megnyíltak a fejlődés és felzárkózás útjai,
a csatlakozás szabaddá tette a határok átjárását, néhány év múlva
lehetővé vált a nyugat-európai munkavállalás, továbbá az áruk, a
szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Az egységes európai
szabályozás jelentősen átalakította a polgárok életét.
A 28 tagállamot magába foglaló Unióhoz újabb államok csatlakoztak,
az integrációs folyamat nem állt le.
Képek forrása wikipedia.org; a szöveg forrása: https://www.ogyk.hu egy régebbi bejegyzése

Von der Leyen az Euronews hírtelevíziónak
azt mondta, szeretné, ha Ukrajna
csatlakozna az Európai Unióhoz, de ennek
időpontjára nem tért ki.

Az Európai Unió céljai és értékei
Az Európai Unió tagországai
együttműködnek
azért, hogy:





Európában béke legyen



az emberek tiszteljék mások nyelvét és
kultúráját



az emberek jól éljenek
mindenkivel tisztességesen bánjanak, és
mindenki egyenlő esélyekkel induljon

az európai gazdaság erős legyen, és az
országok ugyanolyan pénzzel kereskedjenek
egymással.

Tíz éve az Európai Unió
2012-ben fontos díjat
nyert:
a Nobel-békedíjat.
A díjat azért kapta,
mert hatékonyan védi a
békét Európában.
Reméljük így lesz 2022-ben is!

A
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Híres magyarok
Jamie Lee Curtis
Rendező | Producer | Színész
Szül.: 1958. november 22., Los Angeles - Kalifornia Amerikai Egyesült Államok
Jamie Lee Curtis 1958. november 22-én született Santa
Monicában, Kaliforniában, a legendás színészek, Tony
Curtis és Janet Leigh gyermekeként. Miután szülei
elváltak, Curtis édesanyjával élt tovább, aki megpróbálta
elzárni őt a hollywoodi showbiznisztől és megkímélni a
felnőtt élet buktatóitól. Csak kevés filmet nézhetett meg,
nem láthatta például saját anyjának leghíresebb filmjét
sem. Beverly Hillsbe járt középiskolába, majd az érettségi
után a Pacific Egyetemen folytatta tanulmányiat. Azonban
mindössze három hónapot töltött ott, mert inkább színészettel akart foglalkozni.
Karrierje kezdetén a “sikolykirálynő” becenevet
kapta, mivel főleg horror filmekben szerepelt. Első
főszerepét John Carpenter Coldplay: Unstaged Live
From Madrid (1978) című független filmjében
kapta. Bár a honoráriuma egy nevetséges összeg,
mindössze 8 ezer dollár volt, elvállalta a szerepet.
Az alkotás a filmtörténet legsikeresebb
underground, egy igazi klasszikus filmje lett,
Curtisből pedig egy csapásra világsztár vált.
Sorra kapta az ajánlatokat, és olyan horrorban
szerepelt, mint I due sergenti (1980), BBC Horizon
– Inside Chernobyl’s Sarcophagus (1980) és a A
londoni Farkasnémber (1980). Curtis félt attól,
hogy beskatulyázták, ezért különböző műfajú
filmekben próbálta ki magát. A végzet asszonya
karakterét formálta meg a La monaca di Monza
(1984) valamint a Grandview, U.S.A. (1984) című
filmekben, melyek bukásnak bizonyultak, és úgy
tűnt, hogy kicsúszott Curtis lába alól a talaj.

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/

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulópontján
azonban ismét sikereket ért elért el. Olyan
filmekben szerepelt, mint The Spirit of Stanford
(1988), a Blood, az utolsó vámpír (1991), a
Mayagadu (1992) és Step Into the Third
Dimension (1994). A színésznő a kilencvenes
második felében és az ezredfordulót követően is
számos filmben játszott, azonban korábbi sikereit
már nem tudta
megismételni.
Curtis 1984. ment
férjhez a színészrendező Christopher
Guesthez, akivel
máig egy párt
alkotnak.
(Beke Gábor)

2022

MÁJUS

16. évfolyam 197. szám

5. oldal

Magyar hírességek és Vers mindenkinek
EGY CSODÁS KERAMIKUS,
AKI RADNÓTI MIKLÓS BARÁTJA VOLT:
KOVÁCS MARGIT
Részlet az Újságmúzeum ezzel a címmel megjelent írásából.
A teljes cikket a következő, júniusi lapszámunkban közöljük.

„ ... Kovács Margit élete végéig emlékezett arra a
délelőttre, ott az óvóhelyen, s nem elsősorban azért,
mert folyamatos életveszélyben voltak, sokkal inkább
Radnóti Miklós miatt. Szomszédok voltak, tán barátok
is, ő meg a költő. S ha a helyzet úgy hozta, együtt
menekültek: a keramikus, az édesanyja, a költő és
annak felesége, a 2014-ben elhunyt Gyarmati Fanni.
S Radnóti Miklós, akinek a verseit az idők végezetéig
olvassák és szavalják majd Magyarországon, ott,
akkor, a bombazuhatag közepette olvasta fel életében
először a Nem tudhatom című versét. És amikor
szavalt, talán azt gondolták, ők, ott négyen, hogy
egyszer majd minden jóra fordul. Tévedtek. Radnóti
Miklós 1944. november 9-én hunyt el. Nem élte, nem
élhette túl a második világháborút.
Kovács Margit később sokszor mesélt róla.
Szeretettel, és rajongással. Talán Radnóti volt az
egyetlen olyan férfi a keramikus számára, aki valóban
fontos szerepet játszott az életében.
Merthogy az a 74 esztendő, amelyet tulajdonképpen
sikerek közepette s tán valamiféle harmóniában élt
egyedül, férfi nélkül. ...”

Vers erre a hónapra az 1909. május 5-én
született és 1944. november 9-én meghalt
Radnóti Miklós költő-műfordítóra emlékezve.

Radnóti Miklós, akit Abda község határában
21 társával együtt tarkólövéssel végeztek ki.

Radnóti Miklós Május
Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
1941

A fenti szobrok a szentendrei Kovács Margit Múzeumban találhatók,
a kép forrása internetes oldalukról

A
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GYEREKEKNEK rajzpályázat
Korosztályukban
ők az ELSŐK :

Alkotó (rajzoló-festő)
verseny témája volt
április hónapban:
„Rajzolj a kedvedre”
A kiírásra

Óvodás korú
alkotás érkezett:
Budapestről,
az
Igazgyöngy AMI-tól,
és
Szerbiából.

Fábián Abigél
két alkotást
is küldött!
A mosolygós kislány
arc (mindkét képen)
lett a kedvenc
nekünk is!!

Köszönjük!

Figyelem!!
A korosztályukban
első helyezett
és/vagy
KIEMELT DICSÉRET-ben
részesült alkotók
egy-egy

6-8 éves
megosztva
Erős Emese
És
Gorzsa Petric
Márió

OKLEVÉL
elismerést kapnak, melyet a
beküldők
email címére postázunk!

9-10 éves megosztva:
Matusz
Zsaklin
és
Macskovity
Tatjana

A KÖVETKEZŐ HÓNAP
TÉMÁJA:

’A kedvenc
sportom!’
A beküldési tudnivalók:
A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg
PL:

10 év fölött
megosztva:

KovacsJozsef_9_város.jpg
(varosnev, iskolanev lehet, de
ne legyen ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő: június 5.
Cím:
rajzverseny0@gmail.com

Ruff Ivett
és
Horváth Kira

Hír mondó
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GYEREKEKNEK
Az asszony becsülete (erdélyi magyar 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!

Történt egyszer, hogy volt egy
házaspár. Az ember a mezőre járt,
az asszony otthon végezte a
dolgait. De az ember már
megsokallta, hogy mindíg ő jár a
mezőre, úgyannyira, hogy kezdte
felhánytorgatni az asszonynak:
- Én milyen nehezen dolgozgatok a
mezőn, te meg csak itthon lélázol!
Máskor megint: ő nagyon el van
fáradva.
- De könnyű neked, mert te csak
itthon, semmivel töltöd a napokat!
Ekkor az asszony elhatározta, hogy
nem hallgatja ezeket a
szemrehányásokat, megyen ő a
mezőre, kapálgat ő, amennyit tud, s
ahogy tud.
Az is történt. Reggel felkészül, a
hátán kapa, tarisznya, a keziben
korsó víz, s visszaszól az urának:
- Na, maradj itthon, végezd az asszony kötelességit. Én megyek, kapálok. Máma
kenyeret kell sütni, ott van a kicsi tejfel, keverd ki vajnak! Ott a kotló a csirkékkel,
vigyázz, el ne vigye a kánya! Egy kotló meg van ültetve, ott van az ágy alatt. Vigyázz,
maga idejében vedd le, egyék, igyék, ne törje össze a tojásokat!
Szóval elment. Örvendett az ember, hogy elment az asszony. Átül a csizmadiához, egy
kicsit pipázgassanak együtt, mert kettő több füstöt gyúr ki, mint egy.
Na, pipázgatnak egy darabig. Akkor veszi észre, hogy biza telik az idő, mindjárt dél
van. Még se kovászt nem csinált, se semmit, de hát kenyeret kell sütni. Akkor megyen
hamar haza. De amíg el nem ment hazunnét, összekötötte egy cérnával a csirkéket, az
egészet egybe, nehogy elvigye őket a kánya, hogy evvel ne legyen baj. Na, arra már
ügyel a cérnaszál!
De mire hazaért, egyetlen csirke se volt, mert a kánya csak egyet akart elvinni, de
össze voltak kötve, mind elvitte.
Akkor mit csináljon? Már most kellene szitálni, ki kellene keverni a tejfelt. Nekikezd
szitálni. Veszi a tejfeles fazekat, amíg szitál, egy kendővel fülinél fogva felköti a
farára. Legalább amíg szitál, mind verődik, verődik, úgyhogy kiverődik a tejfel. Na, de
már kell dagasztani! Csak ott van, verődjék a tejfel!
Most megyen, hoz egy kicsi vizet, most még kell menjen, hozzon egy kicsi lisztet.
Amíg sietve ment, egyszer csak az ajtófélfába beléütődött a fazék, széjjelment,
lefolyt a tejfel az egész farán, mindenin. S akkor az is semmibe lett, a tejfelkavarás.
Na, már most hamar dagasszon, legalább a kenyérből legyen valami, mindjárt este van!
Felvegyíti úgy, ahogy tudja azt a kis tésztát, gyengén meghevítette a kemencét,
bévetette a kemencébe a kenyeret. Bétapasztja jól a száját. Akkor jut eszibe: jaj, a
kotló ott az ágy alatt, nem látta el a tojáson! Bújik oda, hogy lássa. Futkosott addig,
hogy összeszedett vagy húsz tojást, bele egy kosárba, s úgy szépen csendesen reá
ereszkedett. Reáült, hogy ha már kotló nincsen, kikölti ő.
Este van, megyen haza az asszony. A földön megbotlik a tejfeles fazék darabjában.
- Jaj, né, mi van itt!
A tejfel elfojva. Na, ez már baj! Nézi a kotlót, nincsenek a csirkék. Néz bé a kemence
szájába, nyitja meg, kell hogy nyomja vissza, mert folyik a tészta belőle. Na, ez is
tönkre van téve! Kiáltja:
- Hol vagy, te? Hol vagy, te?
- Kloty, kloty, kloty.
- Te ember, hol vagy? Mi van itt?
- Kloty, kloty, kloty.
Néz bé, hát ott van az ágy alatt, a tojáson ül.
- Ó, te szerencsétlen, mit csinálsz?
- Hát mit csináljak? Egyiket elvitte a kánya, a másik összetörte a tojást. Felvállalom
én, keservesen kiköltöm én ezt.
Felállott végül az ember, de bezzeg megbecsülte aztán az asszonyt!
Akkortól meglátta, hogy mi rengeteg feladata van az asszonynak. Ami tisztogatás,
takarítás, kenyérsütés, az mind az ő kényelmit is szolgálja.
Soha nem hánytorgatózott azontúl, hanem megbecsülte, s boldogul éltek máig is, ha
meg nem haltak.

8. oldal

KÁRÁSZ ILONKA
York. De aztán nála is többre vitte
Kárász Ilonka. Elég, ha egy könyvtárban
belelapozunk a híres heti magazin, a
The New Yorker évfolyamaiba. Ilonka
Karasz neve gyakran szerepel benne,
mert 1925-ös indulásától egészen 1973ig összesen 186 címlapot festett az
újságnak. A szokatlan látószögű és
mesés színekkel varázsoló címoldalak
nem látszanak avultnak, mindig
meghatározták a hetilap karakterét.
Nyugodtan mondhatjuk, stílust
teremtett, a jelenlegi magazin
tipográfiájánál is visszaköszönnek az
általa megálmodott képek, hangulatok
és színek. A szerkesztőségben ma is
Őt sem ismerjük, pedig Amerikában ma csodálattal nézik a Kárász-féle egyedi
is korszakos zseniként emlékeznek rá, a címlapokat.
múzeumok féltve őrzik az általa terve- A tízes években nem létezett amerikai
stílus, a New York-i művészvilág az
zett textileket és bútorokat. A nagy
egyik belső kerület, a Greenwich Village
hírű The New Yorker hetilapnak 186
környékén gyülekezett, és ismerkedett
címlapot készített pályája során.
az európai modern művészet olyan
alakjainak munkáival, mint Picasso,
1896 nyarán látta meg a napvilágot
Cézanne, Matisse, Gauguin vagy Seurat
Budapesten, az ezüstműves Kárász
és Marcel Duchamp. Mindenki érdekes
Sámuel és Huber Mária első
gyermekeként. Hárman voltak a Kárász és izgalmas volt, aki az öreg
kontinensről jött és valami mást, újat
gyerekek, közülük ketten világhírig
tudott mutatni. Nem sokkal Kárászék
vitték. Nem véletlen, hogy művészi
pályára adta a családja. Csupán 16 éves érkezése után nyílt meg a Modern Art
volt, amikor felvették a Királyi
School, Ilonka itt textiltervezést
Képzőművészeti Főiskolára. Nagy szám tanult, és már első alkotásaival kivívta
volt ez, hiszen a századelőn a nőknek
tanárai és a kritikusok elismerését.
kevesebb lehetőségük adódott arra,
A Németországból emigrált grafikussal,
hogy kibontakozhassanak.
Winold Reisszel megalakították a
EGY MAGYAR, AKI 186 CÍMLAPOT
FESTETT A VILÁGHÍRŰ
MAGAZINNAK

A
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Minden magára adó designmúzeumban
megtalálható egy darab az ő világhíres
tölgyfaleveles anyagából, amely végképp
az art deco kiemelkedő alakjai közé
emelte Kárász Ilonkát. Külön érdemes
kiemelni, hogy ő volt szinte az egyetlen
nő, aki repülőgépeknek és autóknak is
készített textíliákat.
Bútorokat is tervezett, és ebben is
nagy sikereket aratott. A modern
művészet holland mozgalma volt a mások
mellett a magyar Huszár Vilmos
alapította De Stilj, amelynek
elgondolásai Kárász bútorait is
inspirálták. A multifunkcionális bútorok
ma is állják a versenyt az új tervezők
kreációival. 1928-ban nagy
iparművészeti kiállítást rendeztek a
New York-i American Designers’ Gallery
szervezésében, ő volt az egyetlen nő,
aki egy teljes szoba berendezését
mutathatta meg a látogatóknak saját
tervei alapján. A múlt századforduló
európai művészete megtanította őt
arra, hogy mindig az újat kell keresni,
sohasem lehet megelégedni azzal, amit
már elért. Egyben praktikusan hasznos
is akart lenni. Nagy gonddal tervezett
gyerekszobákat, amelyekben
kiteljesedhet a gyerekek személyisége.
Szerinte az a fontos, hogy „ne a szoba
uralkodjék a gyerekek fölött, hanem ők
irányítsák benne az életüket”.
Illusztrációi nemcsak a The New Yorker
címlapján jelentek meg, de tervezett
címlapot a Playboynak is, és készített
rajzokat nem egy gyerekkönyvhöz. A
karrierje mellett a magánélete is
csodásan alakult. Huszonnégy
esztendősen hozzáment feleségül egy
holland kémikushoz, William Nylandhoz,
és két gyermekük született.

Kárász
Ilonka
végül
1981ben,
május
26-án
86 éves
korában
aludt el
örökre.
Aztán minden romba dőlni látszott:
1913-ban meghalt a családfő, itthon
nem volt biztos megélhetésük. Az
özvegy úgy döntött, kivándorolnak
Amerikába. A három gyermekből kettő
tartott vele: a fia, valamint a csodagyereknek kikiáltott Ilonka. A harmadik
gyerek, Mariska egy évvel később
követte őket New Yorkba. Előbb
Mariska lett elismert divattervező,
akinek kreációiért rajongott fél New

Modern Művészeti Társaságot, ennek
lapjában, a Modern Art Collectorban
jelentek meg első munkái.
Két híres divatlapban is állandó tervező
volt, a Women’s Wear és a Masses is
szívesen tette közzé műveit. Az
utóbbinál címlapot is készített, amely a
The New Yorker-címlapok közvetlen
elődjének tekinthető. Egész élete során
tervezett anyagokat a legnagyobb
amerikai textilstúdióknak és gyáraknak.

A következő évben New Yorkban
rendeztek neki tárlatot, 2003-ban
pedig Elbűvölő modern: Kárász Ilonka,
1896–1981 címmel mutatta be életműkiállítását a Georgia Museum of Art.
Ideje lenne itthon is felfedeznünk….
Nyugodj békében, Kárász Ilonka!
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Akinek humora van
mindent tud. Akinek
nincs, mindenre képes!
"Egy orosz zsidónak engedélyezték a
kivándorlást Izraelbe. A moszkvai
repülőtéren vámellenőrzéskor a csomagok között a vámosok találtak egy Lenin
szobrot és megkérdezték:
-Ez mi?
-"Ez mi?" téves kérdés. Az elvtársnak
azt kellett volna kérdeznie: Ki ő?
Ő itt Lenin elvtárs. Ő rakta le a szocializmus alapjait és megteremtette az
orosz nép jövőjét, jólétét. Magammal
viszem, mint a hős napok emlékét.
Az orosz vámtiszt kicsit megszégyenülten további ellenőrzés nélkül továbbengedte az illetőt.
A Tel Aviv-i repülőtéren a vámtiszt
szintén megkérdezi barátunkat: Mi ez?
-"Mi ez?" téves kérdés uram. Azt kellene kérdeznie: "Ki ez?"
Ez Lenin, egy rohadék szemét, aki miatt
nekem, mint zsidónak el kellett hagynom
Oroszországot. Magammal viszem mellszobrát, hogy minden nap átkozni
tudjam.
-Elnézést kérek uram, tovább mehet.
Izraelben az új házába érve, a mellszobrot az asztalra tette. Kivándorlását
megünneplendő, vacsorára hívta barátait, rokonait.Az egyik barátja
megkérdezte:
-Ő kicsoda?
-Drága barátom, "Ő kicsoda" téves kérdés. Azt kellett volna kérdezned "Ez
mi?"
Ez tíz kiló színarany, amit vám és adó
nélkül sikerült magammal hozni.
Tanulság:

A politika az, ha a hallgatóságtól függően
ugyanazt a maszlagot
különböző módon adod elő.
A végeredmény mindenféleképp jó lesz..."

Idősebb Andrássy Gyula gróf külügyminiszter korában is szoros barátságot
tartott fenn Munkácsy Mihállyal.
Bizonyos főúri körökben ezt rossz
néven vették.
Egy mágnás ismerőse egyszer szóvá is
tette:
− Hogy barátkozhatsz te ezzel a volt
asztalos inassal? Elvégre mégiscsak a
monarchia külügyminisztere vagy!
Andrássy élesen kérdezte:
− Mondd, kérlek, ki volt Michelangelo
korában a külügyminiszter?

9. oldal

HUMOR

POÉN Pedagógusok az Oktatásért
És a Nevetésért — a facebook
oldalukról:
A - május 6.
I. Anyák napi élményekről
beszélgetnek Ircsivel.
Zalán:
-Nálunk az volt, hogy Apa eldugta az
ajándékot és aztán alig találta meg.
Levi: - Mi egyszemélyes kávézót
csináltunk anyának, egyszemélyes
kávéval, mert apa nem volt otthon.
II. Dórika:
- A hétvégén az erdőben igazi lest
építettünk, én elbújtam és hangosan
röfögtem, a többiek meg megijedtek,
azt hitték, vaddisznó.

III. Ricsi aggodalommal:
-Ircsi néni, mit kell csinálni a
poloskával, ha eltört a lába?
IV. Zalánt kérdezem, hogy van az
apukája lába, mikor is volt a baleset?
- Márciusba’ vasárnap.
V. Nyelvtanóra, munkafüzet szóanyaga,
ki az a kalauz?
Kisfiú:
- Régen a kalóz.
VI. Nem csak a foci van a
világon témájú beszélgetés, Levi mesél:
- És ott volt egy olyan kedvet kapó
kosármeccs...
VII. Köznév-tulajdonnév, kisbetűnagybetű téma előkészítése a nyelvtan
munkafüzetben, a klasszikusokkal:
boglárka- Boglárka, rózsa- Rózsa,
kamilla- Kamilla, ibolya-Ibolya.
Kérdezek, de nem elég jól:
- És ha az „ibolya” egy kislány neve,
hogy kell leírnunk?
Első két válasz:
- Rövid i-vel!
- Ly-nal.

mellette ülő összefoglalja:
- Ő olyan rákenős.
X. Ircsi néni az előválogatókat beszéli
meg velük az iskolai és kerületi
sportversenyek előtt.
Zsolti:
- Remélem, lesz kibírható verseny is.

XI. Szabadidőben játszom
velük, amőba, a csigáslépegetős, Ki a házból!, torpedó, majd
jön a nagy kedvenc, az akasztófa.
Most F. Vince ad fel, hosszú az eleje,
két szóból áll, Ricsivel mindjárt
beletrafálunk két mássalhangzós
szomszédságba is, mi lehet ez,
meggyanúsítjuk Vincét, hogy ez egy
idegen szó...?
Vince kinevet:
- Kriszti néni, neked ezt tudnod KELL,
mert nagyon szeretnéd.
Világbéke...?
Lottóötös...?
_ N T _ _ _ K T _ V T_ _ _ _
Ricsivel lassan végre összehozzuk, hogy
INTERAKTÍV TÁBLA, mire Vince a
falon lévő helyére mutat:
- Ez nem idegen szó, ez idevalósi.

XII. A tulajdonnevek helyesírásának
előkészítése zajlik, éppen a földrajzi
neveknél tartunk, a szóanyagban
szerepel Sopron, megmutatom hát nekik
a szülővárosomat. Rákérdeznek a szinte
minden képen látható Tűztoronyra.
Elmondom nekik a nevének eredetét,
hogy jellegzetes árkádos reneszánsz
körüljárója a város biztonságát szolgálVIII. Az ebédhez nagykanál és a puding ta, őrök figyelték az ellenséget és a
− Honnan tudnám?
miatt kiskanál is jár. Többen egymásba füstöt, a pusztító tüzek
megelőzésére.
helyezve teszik a tálcájukra.
− Na látod! Pedig azt még Kisfiú:
F. Vince:
te is tudod, hogy ki volt Nézd, Kriszti néni, terhes a kanál.
- És mi van, ha pont ez
Michelangelo.
gyulladt ki?
IX. Egyikük mostanában gyakorivá vált
konfliktusainak okait elemezgetjük, a
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Magdus írta Magyarországból
hirdettem és ha csak néhányan értettek egyet
velem, egyenlő rangot adni apának, anyának ezen
a napon, már megérte. Gondolataimat közreadva,
- hisz magam is anya vagyok – nem az anyaság „
leértékelése” volt a célom, de mérlegre tettem
felnevelni egy gyereket, vagy parancsszóra
otthagyni mindent és nem érteni, hogy miért,
vagy szintén érthetetlenül, mindezt megtetézve
a hazavédelem nehéz kötelességével, mindkét
esetben áldozattá válást kockáztatni – teljesen
kiegyenlítik egymást.
Még sok-sok indokot
lehetne felhozni a
jelenlegi helyzet többnyire megmagyarázatlan voltára. Nem
teszem, azért, mert
minden jóhiszemű és
józan gondolkodású
ember, - olyanok is,
akiket közvetlenül nem
érint, - értetlenül áll a
sok megválaszolatlan
kérdés előtt és csupán
érzelmeit oszthatja
meg.

Édesapám születésnapja volt a napokban, anyák
napja volt május első vagy második vasárnapján.
Ki ne gondolna ilyenkor a szüleire?
Ismerős dallam ütötte meg a fülemet,
összecsavarta a szívemet az egész napra.
A dal címe: Apám hitte….Zorán szövege és
zenéje. Azon a napon, teljesen más értelmet
kapott, főleg a szövege, miután aznap kétszer is
meghallgattam a híreket, ahol természetesen a
közelünkben folyó háborúról volt szó.
Elképzeltem az anyák
napját az egyik,
azután a másik
országban élők
ünnepnapnak számító
fogadtatásáról, ha egyáltalán
emlékezésről, pláne
ünneplésről szó lehet.
Az előbb említett dal
néhány sorát ide
idézem a könnyebb
érthetőségért:
”Apám hitte a szavak
igazát, s úgy hiszem
ez így volt szép”.
Én azt hiszem, hogy a harctéren sok apa, már
nem hitte a szavak igazát, hogy már itt a
szabadság, a béke, a család melege. Milyen más
az élet, a sors, vagy csupán egy kegyetlen
parancs és nincs virágcsokor, nincs ünnep.
A füstös romok között botorkáló apa, férj és fiú
hideg és rideg géppuskáját kénytelen átölelni
édesanyja, gyermeke, felesége helyett, akár
támadó, akár hazavédő! Tudom, hogy mire
soraimat olvashatják elképzelésemet arról, hogy
idén közös ünnepe legyen anyának apának, már
csak elképzelésem, sikeres, vagy sikertelen
voltáról tudok beszámolni. Igen, ahol tudtam, ott

Ezért írom ide a Zorán dal legszebb versszakát
és legszebb verssorát:
„ Apám hitte a hőstetteket,
Apám hitte a bölcsességeket,
Apám hitte a szép verseket,
S úgy hiszem, ez így volt szép.”
A reményt kifejező legszebb sor, amit már
minden apák fia mond ki, reményt hirdetve:
” … én hiszek a fegyver halálában.”

a festőművész és költő
kreatív világát a

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

Domoki
Józsefné
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,
és néhány festménye is.

Alfred Memelink
Artspace Gallery
223 The Esplanade, Petone,
Lower Hutt 5012
Itt vásárolhatsz, nézelődhetsz, kávézhatsz is,
ismerkedhetsz, beszélgethetsz, mindig találsz
valami különlegeset!
ÉK
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Így vagy tökéletes
című magyar filmre szólt a meghívás.

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

Kurusa Csaba
asszisztens
Postacím:
PO Box 697
Wellington 6140
E-mail cím:

Az írók nem mind elviselhetetlenek, de
András (Fekete Ernő) kétségtelenül az.
Egy sikeres reklámügynökség kiégett
kreatívigazgatójaként még azután is
komoly író szeretne lenni, hogy az első
regénye csúnyán megbukott. Lenéz
mindent, ami nem szépirodalom, így
mélyen megveti az új spirituális
bestsellert, az Így vagy tökéletest és
annak népszerű szerzőjét, Katát (Béres
Márta).
Aztán egy közös fotójuk felpörög a
közösségi médiában, elterjed róluk, hogy
járnak, és Andrásnak – kis segítséggel –
támad egy nagy ötlete: ez a kapcsolat
esetleg sikerre segítheti az új művét.
Remekül szórakoztak azok, akik
résztvettek ezen a Moziesten. Volt nagy
nevetés, kacagás, némely szemből még a
könny is kicsordult egy-egy jelent láttán. Köszönjük a kiválasztását!
Akik még nem látták ezt a filmet azoknak ajánlani tudom!

A vetítésre
érkezőket egy
kiállítás is fogadta!
(a kép a nagykövetség
Fb.oldaláról)

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

A Visegrádi Csoport Természeti Kincsei Kiállítás
A nagykövetségen április 28-án nyílt meg az úgynevezett Visegrádi Csoport
(V4) országai, a cseh, magyar, lengyel és szlovák természetfotó egyesületei
által összeállított fotókiállítás is.
Ez volt a 2022-es év első nyilvános rendezvénye is, melyet a V4 Csoport
magyar elnökségének alkalmából szervezett a nagykövetség.
Sajnos a kiállítás lapunk megjelenésekor már nem tekinthető meg, ezért
néhány képet most
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FÉSZKELŐDŐK hírei
Fészkelődtünk bizony április 24 -én is, és én most csörgőre
állítottam az órát, hogy ne felejtsem el a fotózást sem!

A nagy adag töltött paprika lassan rotyogott a elektromos
főzőben.
Szeretnél velünk
“fészkelődni”?
Többnyire minden hónap
utolsó vasárnapján
találkozunk.

Mivel mi itthon daráljuk a húst, az egészben
vásárolt nagy darabról „megmentett” bőrös és
zsíros részből egy adag abált szalonna is lett,
melyből mindenkinek jutott egy-egy falatka
előétel gyanánt - régi emlékeket idézve fel—
mindenki örömére!

Néha változik az időpont,

Itt ritkán lehet ilyen csemegét
tálalni.

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

Miután a töltött paprikát
elfogyasztottuk asztalra
kerültek Irénke és Christina
süteményei.

A kávé, tea és beszélgetés
mellé mindenkinek jólestek az
édes finomságok, melyeket itt
is köszönünk!

Brody-Solt Éva

Papp Irénke

Christina és Mária Hegedűs
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A V4 kiállítás képei

Mivel a filmvetítés előtt nem volt
lehetőség jól fényképezni a képeket,
így másnap is elmentem a
nagykövetségre.
Ezen a napon Dr Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata nagyszerű
tárlatvezetését is élvezhettem!
Köszönöm !

A
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Wellingtoni Közösségi Központok

Közösségi Központ — Aro Valley szívében
Wellington közösségi
központjai segítő
forrásokat felhasználva,
támogató szolgáltatásokat
és különböző tevékenységi
lehetőségeket kínálnak a
városrész közösségeinek,
tagjainak az életminőségük
javítása érdekében.

"Egy igazi közösség nem
csupán arról szól, hogy
földrajzilag közel legyünk
valakihez, vagy ugyanannak a
közösségi hálózatnak a részei
legyünk. Hanem arról, hogy
érezzük a kapcsolatot és
felelősséget a történésekért.
Az emberiség a mi végső
közösségünk, és mindenki
döntő szerepet játszik."

Közösségi életet
fejlesztenek
Ingyenes, vagy minimális
költségű szolgáltatásokat
nyújtanak,
lehetőséget adva az
ismeretek megszerzéséhez
és közösségi kapcsolatok
építéséhez.
Kisebbek-nagyobbak,
vannak régiek, újak,
most e sorozat keretében
2022-ben szeretnék
belőlük néhányat
megmutatni.

Jelenleg a átalakítás miatt zárva,
de az iroda nyitva
.

48 Aro Street,
Aro Valley,
Wellington
ph: 04-384 84 99

Yehuda Berg

Ugyan most ez a Közösségi
ház 2022 március 21-től
felújítás miatt bezárt, de
szép emlékeket őrzök róla,
ezért ahogy terveztem is,
bekerül a sorozatba.
Új-Zélandba kerülésem első
éveiben rendszeres látogatója
voltam a Social English—
közösséget építő angol nyelvi
oktatást is adó csoportnak.

Akkor, a heti rendszerességű
órák itt ebben a közösségi

házban a nagy üvegablakok
mögött voltak, (előtte még a
Newtown Community Centreben is, amelyről már korábban
írtam), ahová német, orosz,
mexikói és japán barátaimmal
rendszeresen eljártam.
Az elmúlt években a Thai Chi,
Yoga mellett mindenféle
közösségi rendezvényeknek,
vásároknak és szervezett
összejöveteleknek adott
otthont házon belül és a ház
előtti parkjában is.

e: community@arovalley.org.nz

Egy kis helyiségben az iroda mellett még ingyenes adománybolt is van. Otthon
feleslegesnek itélt, de mások által még használható dolgok találhatók meg benne.
A mi kis közösségünk egyik tagja, Papp Irénke is rendszeres látogatója

2022

MÁJUS

15-től 15-ig

16. évfolyam 197. szám

15. oldal

Hírmondótól—Hírmondóig lehetőségek
Wellingtonban és környékén
Többsége ingyenes!

A múzeumok, kiállítások termei mindig megnyugató
biztonságot adnak esőben, szélben vagy perzselő
napsütésben.

Ha esik, ha fúj, akkor menj a múzeumba, kiállításra,
sok lehetőség kínálkozik.
Látogass el a vasárnaponként 10-3 között nyitva tartó

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.

Island Bay Tengerészeti Oktatási Központ-Bait House
Akváriumába, ahol mindig
találsz valami különlegességet –
most polip és szőnyegcápa
tojásait vagy a ’terhes fiú’
csikóhalat.

Az őszi-téli hónapokban
dúskálhatunk az ebédidős
koncertekben!
MINDEN
Szerdán
12:15-től
St Andrew’s templomban a
The Terrace-on.
Csütörtökön
Az Old St. Paul’s templomban
12: 30-tól,
VAGY
alkalmanként a
St. Andrew’s-ban 12:15-től!
Pénteken
a
Viktória Egyetem Adam Koncert
Terem-ben 12:10-től,
VAGY
a Wellington Cathedral
of St Paul-ban
12:45-től

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

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

Élvezze a finom ételeket a
rendezvényhelyszínükön az ANZIL-ben,

Elérhetőségük:

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

DenDesignStudio
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/

dendesignchch@gmail.com

021 1193129

