15. évfolyam 186. szám Június
Ta alom

“A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni.”
(Nelson Mandela)
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Az anglikán egyház építtette 1865 és 1866 között arra az helyre, amely eredetileg Pipitea Pā, egy maori
település volt Wellington vízpartján. 2021. június 6. volt az Old St. Paul's felszentelésének és
megnyitásának 155. évfordulója ( a kép ezen a napon készült). A templom sokkal nagyobb méretű ma,
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mint amely 155 évvel ezelőtt megnyílt, és jobban díszített is. Ma mint műemlék épület turista látványoság
és számos közösségi rendezvénynek is otthont ad az esküvők, keresztelők és temetések mellett.
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
2021. június 11-én
kezdődött
Budapesten a
Labdarúgó
Európa
Bajnokság
A megrendezési
jogáért sokminden
feláldozható volt
az elmúlt hónapokban Magyarországon. Reméljük a jog elnyerése
később nem okoz kellemetlen perceket majd az
ország lakóinak.
A Magyar Közlöny 98. számában jelentek meg az
ezzel kapcsolatos rendeletek, többek között
kiderült, hogy a Magyarországra érkező külföldi
szurkolók számára egy 72 órán belül elvégzett
negatív PCR-teszt is elegendő lesz ahhoz, hogy
részt vegyenek a rangadókon, valamint így egyenes
bejutást nyernek a szurkolói zónába is.

Reméljük a legjobbakat, hogy nem
lesz gond, hogy jó meccsek lesznek
és a vírus nem győz le senkit.

A

Hírmondó

Rejtélyes körülmények között, 76
év után bukkant fel a műkincspiacon
Hatvany Ferenc báró (1881-1958)
híres gyűjteményének egy
különleges darabja:
a francia Gustave Courbet Fürdőző
nők (1862) című festménye.
Hatvany 1908-ban vásárolta meg ezt a
festményt, melyet a Tanácsköztársaság
alatt elvettek tőle, de azt 1923-ben
visszaszerezte. Ezért valószínű az
emlékek miatt döntött úgy Magyarország
német megszállása után, hogy mielőtt
elmenekül az országból, budapesti
bankok páncélszekrényeiben helyezi el a
féltett műkincseit 350 darabot. A sikeres ostrom után azonban a Vörös Hadsereg
katonái kifosztották a Kereskedelmi Bank trezorjait, ekkor Hatvany gyűjteményének
is lába kelt.
–Senki nem tudja, hogy Courbet festménye pontosan merre járt 1945 és 2021
között – mondta Lucian Simmons, a Sotheby’s kártérítési felelőse.
Valamikor ahhoz az ausztrál illetőhöz került, aki nemrég bevitte a Sotheby’s aukciós
házba, hogy eladja a képet. Hatvany örökösei már régóta kutattak a festmény holléte
után. Mikor a kép felbukkant, az örökösök megállapodtak az ausztrál tulajdonossal,
így várhatóan részesednek az eladási árból.
https://www.artnews.com/art-news/market/restituted-courbet-hatvany-heirs-sothebys-settlement-1234591549/

A-Csoport
1.Olaszország
2.Svájc
3.Törökország
4.Wales
B-Csoport
1.Belgium
2.Dánia
3.Finnország
4.Oroszország
C-Csoport
1.Ausztria
2.Hollandia
3.Észak-Macedónia
4.Ukrajna
D-Csoport
1.Horvátország
2.Csehország
3.Anglia
4.Skócia
E-Csoport
1.Lengyelország
2.Szlovákia
3.Spanyolország
4.Svédország
F-Csoport
1.Franciaország
2.Németország
3.Magyarország
4.Portugália

Két éve történt a baleset
A Hableány sétahajó 2019. május 29-én süllyedt el Budapesten, a Margit
híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval.

A fotót Joli Harsányi készítette és ezt írta hozzá:
A Hableány-emlékmű Budapesten, a Margit híd pesti hídfőjénél
Az emlékmű két, eltérő méretű gránittömbbel szimbolizálja a két,
egymásnak ütköző hajót.
A Dunához közelebbi, a Hableányt jelképező gránittömb tetején van lehetőség a
mécsesek, virágok, kegyeleti tárgyak elhelyezésére.
Az emlékmű területének burkolata apró kőkockákból áll,
mintázata a folyó hullámzását utánozza.
Park Csul Min, Dél-Korea budapesti nagykövete Budapest és a magyar kormány
képviselőivel a gránittömbök mellé elültetett egy páfrányfenyőt.
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
A Hͭnap verse
Szabó Lőrinc: Szerelmes Június

Elhunyt Jankovics Marcell
Budapest,

Szerelmes junius

1941. október 21- 2021. május 29
Kép forrása:
www.cartoonbrew.com

Kék villogás a levegő, bolond
hangokkal tarka a délelőtt;
zengő árvíz a nap aranya
s mint sellők rebbennek ide-oda
az édes utcákon a nők.
Mennyi nő! Borzong tőlük a város.
Ma mindnek akad valakije:
gondolatban mindegyik után
kinyúl, bátran vagy tétován,
a vágy vagy a hála keze.
S az egész csak egy gondolat,
vagy annyi se – Aki él, örűl;
ma tavasz és nyár ölelkezik
s önmagával szeretkezik
az élet szemérmetlenűl.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilm-rendező,
grafikus, könyvillusztrátor, kultúrtörténész, író, politikus.
Apját 1950-ben koholt vádak alapján letartóztatták, és életfogytiglani kényszermunkára ítélték.
Közben családját 1951-ben kitelepítették, ahonnan csak 1953-ban térhettek vissza. A gyermek
Marcell 1955-től a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba járt, ott is érettségizett.
1959–60-ban segédmunkásként dolgozott, majd a Pannónia
Filmvállalathoz (ma Pannónia-film Kft.) került, ahol
fázisrajzolóként kezdett. 1965-ben rendezőnek nevezték ki, majd
három évig, 1968-ig Dargay Attilával és Nepp Józseffel közösen
készítették a nagy sikerű Gusztáv című rajzfilmsorozatot.
1971–72-ben a Kisképzőben tanított animációt. 1973-ban a Hanna
-Barbera megvásárolta a János vitéz című rajzfilmje amerikai
forgalmazási jogát, ám azt eddig nem mutatták be Amerikában.
A Sisyphus c. munkáját 1974-ben
Oscar-díjra jelölték.

Az élet – mit tudom én, mi az élet?!
Zűrzavar, bölcs és esztelen:
mindenki rokon mindenkivel,
életet és halált kever
a rettenetes szerelem.
Az élet – hús és ideg a kő is!
Tündöklő mámor a junius:
átlátszóan villognak a nők
s testük csillagközi erők
szent delejével koszorús:
jönnek-mennek az édes utcán,
s akinek van rá szeme,
szédülve látja, hogy mind után
kinyúl, bátran vagy tétován,
a mindenség keze.

Küzdők c. alkotásával 1977-ben elnyerte a
cannes-i fesztivál legjobb rövidfilmnek járó
Arany Pálma-díját. Az akkori kultúrpolitika
jellemző epizódjaként Jankovics helyett mást
küldtek ki a díj átvételére. 1981-től pedig az
Iparművészeti Főiskolán tanított szintén
animációt. Két évvel később elkészült Az
ember tragédiájának animációs film forgatókönyve.
1994-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagja lett, majd két évvel később kinevezték a
Pannóniafilm Kft. ügyvezető igazgatójává. Még ugyanebben az évben megpályázta a Duna
Televízió elnöki posztját, sikertelenül. A következő évben a Magyar Iparművészeti Egyetem
DLA tudományos fokozattal rendelkező egyetemi magántanára lett.
1998–2002 között, majd 2010. augusztus 1. és 2011. október 15. között a Nemzeti Kulturális
Alap Bizottsága, 1998-tól a Magyar Művelődési
Társaság elnöke volt.
Számtalan mesefeldolgozást köszönhettek neki
a gyerekek, - a Magyar Népmesék sorozat
kiemelkedik ebből - melyek még ma is sok
örömet okoznak az adott korosztálynak.
Nyugodjon békében,
mert alkotásaival
örökké élni fog!
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A

Hírmondó

HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK
Dankó István,
művésznevén Dankó Pista

Később Szegedre került. Blaha Lujza előadása
révén tettek szert népszerűségre első dalai.
1890-ben Budapestre utazott, majd 1895-ben
elnyerte az Új Idők pályadíját azzal, hogy Pósa
Lajos balatoni nótáit megzenésítette.

Szeged-Fölsőtanya ma: Szatymaz 1858.
június 14. – Budapest, 1903. március
29. cigánymuzsikus, nótaszerző
Nem kerek a születésének évfordulója, de
érdekes élete megérdemli, hogy írjunk
róla.

Az 1890-es években beutazta Magyarországot a
daltársulatával, felléptek az Alföldön, valamint a
Felvidék nagyobb városaiban, s ennek köszönhetően a német daltársulatok népszerűsége a
háttérbe szorult. Megfordultak Oroszországban
is, Moszkvában és Szentpétervárott játszottak.
Anekdota is őrzi ottani sikereiket: a cári udvarban adott koncerttel olyan sikert arattak, hogy
az előadás után Miklós herceg odalépett
Dankóhoz, és elismerése gyanánt a muzsikus
ujjára húzta legszebb briliánsgyűrűjét. A többi
vendég látva a jelenetet, rendre odament hozzá
gratulálni, s Dankó mindegyik ujjára került egyegy gyűrű. Miután megteltek a kezei, a következőt mondta egy sóhaj kíséretében:
„Drága jó Istenem! Miért adtál nekünk csak tíz
ujjat…?!"

Szülőházának helyéül egyes források a
szegedi Fölsőváros cigányfertályán, a
Hangász utcában állott házat (a mai Bihari
utca 13. sz. helyén) jelölik meg, míg
mások Szeged-Fölsőtanyára (ma:
Szatymaz) teszik.
Szülei, Dankó István és Mijó Rozália első
gyermekeként látta meg a napvilágot,
mindössze kilencéves volt, amikor
édesapját elvesztette. Vele együtt három
húga, Irén, Etel és Róza maradtak még
félárván.
Apja halálát követően nem folytathatta az
iskolát. Három elemit: egy református,
meg egy lutheránus osztályt végzett el.
Szeretett olvasni, gyakran kért kölcsön
könyveket diáktársaitól, később saját
könyvtára is lett. Leginkább id. Alexandre
Dumas, Victor Hugo és Jókai Mór műveit
kedvelte.
Erdélyi Náci két hónapig tanította
hegedülni, hamarosan azonban munkát
kellett vállalnia: vályogvetőként kereste
kenyerét. Virtuóz ugyan nem lett, de
kortársai beszámolói szerint szívéből jött
a zene, amikor játszott.
15 éves volt, amikor szülőfalujában
megszervezte cigányzenekarát, melynek
egyben vezetője is volt. A környékbeli
tanyavilágban zenéltek, mivel olcsó muzsikusokra volt kereslet, gyakran léptek fel
némi pénzért, ételért vagy borért cserébe.
A banda Joó Ferenc arcképfestő tanyáján
is megfordult, a 17 éves, kékszemű Pista
beleszeretett a gazda Ilonka leányába, aki
13 éves volt, de nem neki szánták. Három
évvel később Pista nevében Daróczy Pál
pusztai kapitány, a betyárvilág csendbiztosa kérte meg a lány kezét, de a leány apja
elzavarta őket a birtokáról. Ilonka átadott
egy szál rózsát Pistának a kapuban.
Kétszeri sikertelen leányszöktetés után,
végül harmadjára vitte oltárhoz a lányt, a
kisteleki templomban.
Dankó dalköltészetében gyakori motívum
volt a rózsa, legalább ötven nótájának
címében vagy szövegében megtalálható.
Számos betétdalt írt népszínművekhez,
nótáinak száma közel félezerre rúg.
Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, Békefi Antal,
Tömörkény István írtak szöveget a
dalaihoz.

A népies műzene egyetlen olyan alakja volt,
akinek személyét több író és költő megörökítette. Ady Endre és Juhász Gyula verset írt
hozzá, Móra Ferenc, Tömörkény István, Rákosi
Viktor írásaiban is feltűnt, Gárdonyi József,
Gárdonyi Géza fia megírta Dankó regényes
életrajzát. 1940-ben film is készült életéről,
amelyben Jávor Pál alakította, ez volt a
kétszázadik magyar hangosfilm.

Dankó Pista édesanyjával
Dankó Pista fehér márvány szobra Szegeden

A kottaíráshoz nem értett, így dalait mások
jegyezték le. Életét végigkísérte a nyomor.
Tüdőbaja egyre súlyosbodott, ekkor a „Pósaasztal" társasága indított számára gyűjtést,
adományok érkeztek az egész országból a
gyógyíttatására. San Remóba küldték, ahol egy
télen át kúrálták, azonban egészsége már nem
tudott helyrejönni, 1903. március 29-én hunyt
el, sógora budai lakásában érte a halál.
Herczeg Ferenc búcsúztatta Pesten, ötszáz
cigány játszotta az „Eltörött a hegedűm…" című
nótát. A szegedi múzeum előtt volt felravatalozva, Pósa Lajos és Tömörkény István mondtak
búcsúbeszédet koporsójánál.
A Belvárosi temetőben díszsírhelyen helyezték
örök nyugalomra. Szobra is készült, felállításának ügyét Pósa Lajos szervezte meg.
Margó Ede szobrászművész formálta meg a
dalköltő alakját, amiért honoráriumot nem kért,
csupán a felhasznált márvány árát.
Végül 1912. október 20-án állították fel művét,
Erzsébet királyné szobrától nem messze.
A szegedi
Dankó Pista Emlékéért Alapítvány
ápolja kultuszát.
Forrás: Wikipedia
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Híres magyarok—Magyar hírességek

A Nemzet
Színésze/Színésznője
címet a nemzeti színjátszás élő
művészei közül azok kaphatják meg,
akik a magyar nyelv ápolása, a
nemzeti irodalom tolmácsolása, a
magyar színművészet, a nemzeti
színjátszás fejlesztése, népszerűsítése
során kimagasló érdemeket
szereztek.
A címet első ízben 2000. augusztus
22-én adták át.
A Nemzet Színésze cím annak
adományozható, aki fő- vagy
epizódszerepekben kimagasló
teljesítményt nyújtott; betöltötte a
62. életévét; 40 évet a színészi pályán
vagy legalább 20 évadot – évadonként
legalább egy szerepben – a budapesti
Nemzeti Színház színpadán töltött.
Ezek mellett fontos kritérium, hogy
legalább egy elismerése is legyen.

A címet legfeljebb
tizenketten viselhetik
egyszerre,
és ők életük végéig havonta nettó
630 ezer forint juttatásban
részesülnek.
Ha a cím egyik viselője

Lehoczky Zsuzsát választották maguk közé a Nemzet Színészei. Almási Éva, Bodrogi Gyula,
Cserhalmi György, Csomós Mari, Haumann Péter, Jordán Tamás, Király Levente, Máthé Erzsi, Molnár
Piroska, Szacsvay László és Tordy Géza kedd délután szavazott arról, ki legyen az új tag a 2000 óta
létező társulatukban, miután április 16-án elhunyt Törőcsik Mari. A színművészek személyesen
mentek el a Nemzeti Színházba, hogy összeülve hozzák meg a döntésüket.
A színészszakmának Magyarországon ez a csúcsa – reagált Lehoczky Zsuzsa, aki 1962 óta a Budapesti
Operettszínház művésze, és mostantól a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díj, az érdemes és kiváló
művész elismerései mellett a Nemzet Színésze is.
Kép:A Nemzeti Színházban találkoztak a Nemzet Színészei: Bodrogi Gyula, Haumann Péter, Király
Levente, Molnár Piroska, Szacsvay László és Tordy Géza a színház igazgatói irodájában választották
meg a Törőcsik Mari elhunytával megüresedett helyre a Nemzet Színészét / Fotó: Nemzeti Színház

elhalálozik, a megüresedett
helyre a cím többi birtokosa
egyhangú szavazással tehet
javaslatot.
A cím jelenlegi birtokosai:
Almási Éva,
Andorai Péter,
Bodrogi Gyula,
Cserhalmi György,
Csomós Mari,
Haumann Péter,
Király Levente,
Máthé Erzsi,
Molnár Piroska,
Szacsvay László,
Tordy Géza,
Lehoczky Zsuzsa

Lehoczky Zsuzsa (Szeged, 1936. július 18. –) a Nemzet Színésze
címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar
színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának
örökös tagja.
11 évesen (1947) már a Szegedi Nemzeti Színházban játszott, ahol
William Shakespeare: Szentivánéji álom című vígjátékában Mustármagot
alakította.
1949–1956 között a Szegedi Nemzeti Színházban táncosnő volt. 1956–
57-ben a kaposvári Csiky Gergely Színházban játszott. 1957–1962
között ismét a Szegedi Nemzeti Színház tagja
lett.
1962 óta a Budapesti Operettszínház
művésze. Ének- és tánckészsége, sajátos
humora kiválóan érvényesült
szubrettszerepekben. Musicalekben és operettekben egyaránt szerepet
kapott. Emlékezetes alakítást nyújtott Kálmán Imre: Csárdáskirálynő című
művében, ahol Cecíliát alakította.
Olyan nagy színészekkel játszott együtt, mint például Honthy Hanna, Feleki
Kamill, Latabár Kálmán és Rátonyi Róbert.
2021. május 11-én választották a nemzet színészévé Törőcsik Mari helyére.
A Budapesti Operettszínház színésznője azt mondta egy interjúban:
’ az ájulás határán volt, de azért tartja nagy dolognak ezt, mert ő az első, aki
zenés színház színészeként részesült ebben az elismerésben. Úgy érzi, ez
megkoronázza a pályáját.’ (forrás wikipedia-Internet).
Gratulálunk a művésznőnek!
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GYEREKEKNEK

Hírmondó

Kiemelt dicséret:

Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája
volt
május hónapban:
„Én és a családom!”
47 alkotás érkezett!!!

6 év és az alatti korosztályban első:

7-10 éves korosztályában első:

10 év fölötti korosztályban

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

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA:

„ EGY ÖLELÉS „

A beküldési tudnivalók:

A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg

KovacsJozsef_9_Magyarorszag.jpg (varosnev, iskolanev lehet, de ne legyen
ékezetes betű!!!)

Beküldési határidő: JÚLIUS 5.

Cím: rajzverseny0@gmail.com
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GYEREKEKNEK

Harmadik fejezet, amelyben kiderül, éjjel nemcsak aludni
lehet, továbbá, hogyan juthatunk el nagyon messzire, anélkül,
hogy elmozdulnánk.

Kálnay Adél

Gergő alig csukta le a szemét, máris Szivárványországban találta magát. Egy csodálatos réten lépdelt, pontosabban inkább a rét suhant
alatta. Messziről integettek az Őrzők, alakjuk még a mindent betöltő fényességnél is fényesebb volt. Kedvesen, bátorítóan hívogatták.

1952. február 5-én született
Ózdon.

Amikor találkoztak, megfogták két oldalról a kezét és így vitték magukkal, egyelőre nem is sejtette hová. Igen gyorsan haladtak, néha
mintha repültek volna. Gergő meglepődve látta, hogy olykor minden kicsi és távoli, mintha repülőgépről nézné, olykor pedig mintha ők
lennének parányiak. Ezüst színű szalag kanyargott alattuk, majd hirtelen mohazöld hegy állt előttük, s ők úgy simultak bele a zöld fűbe,

A középiskolát az ózdi József

lágyan és puhán, mintha nem is lenne testük. Néha így jutottak át egy - egy hegyen, máskor meg elúsztak felette.

Attila Gimnáziumban végezte,

- Milyen gyönyörű ez a Szivárványország! - sóhajtott fel Gergő, és az Őrzők mosolyogtak.

majd Sárospatakon szerzett
tanítói oklevelet a Comenius
Tanítóképző Intézetben, 1974ben. 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
egyaránt, a prózák mellett
verseskötetek is.
A József Attila díjas
írónő engedélyével
2021 április havi
kezdéssel a
Szivárványország
című könyvét
részletekben közöljük!
Köszönjük!

- Tetszik, hogy így hívod, bár igazából nem ez a neve.
- Hát mi a neve? - kérdezte meglepődve, mert teljesen azt hitte, hogy valakitől hallotta, most meg kiderül, hogy ő találta ki.
- Nem igazán értenéd a nevét, maradjunk inkább a te elnevezésednél. Tényleg olyan szépnek találod?
- Igen, nagyon szép - mondta komolyan - s valahogy olyan furcsa érzésem van. Minden annyira, annyira . . .
- Ismerős, ezt akarod mondani? - segítettek az Őrzők.
- Igen - hökkent meg maga is a szótól - ismerős, dehát mitől van ez?
- Ez attól van - néztek össze jelentőségteljesen az Őrzők - hogy ez a világ pontosan olyan, amilyen a tietek lehetne, amilyennek lennie
kéne, ha . . . - itt elakadtak.
Gergő úgy érezte valamiért nem akarnak többet mondani. Éppen kérni akarta őket, beszéljenek még, de ekkor hirtelen egy csodálatos
palotát pillantott meg. Olyan fényesség, olyan ragyogás áradt a palotából, hogy teljesen elvakította Gergő szemét. Fájdalommal
szisszent fel és arca elé kapta a kezét.
- Túl erős neki - hallotta a sajnálkozó hangot.
- Még nem bírja el - suttogott a másik - de majd eljön annak is az ideje, én nem féltem.
- Én sem - súgta vissza az első és megsimogatta a fejét - bizonyos szempontból soha nem is féltettem.
Gergő szeméből még mindig patakzott a könny.
- És mikor fogom bírni? - kérdezett vissza anélkül, hogy kinyitotta volna a szemét.
- Nemsokára, csak ne légy türelmetlen. Hamar eljön ez az idő. Mi voltunk a figyelmetlenek, kérlek bocsáss meg nekünk!
Gergő nagyon meglepődött. Még soha nem tapasztalta, hogy egy felnőtt, pláne, hogy ilyen nagyhatalmú, csodás jelenség bocsánatot
kérjen valamiért. Ilyet soha senkitől nem látott, azt pedig, hogy gyerektől kérjen bocsánatot valaki, elképzelni sem tudta. Néhányszor
meg is fordult a fejében ez a dolog, de csupán egy távoli reményig jutott: ki kell várnia amíg felnő, s nem kell többet bocsánatot kérni
senkitől, mert ettől bizony gyakran szenvedett, s undok, kellemetlen dolognak tartotta. " Kérj bocsánatot! Remélem bocsánatot kértél?
Az persze nem jut eszedbe, hogy bocsánatot kérj! " Milyen sokszor hallotta ezeket a szemrehányó, ingerült mondatokat!
- A bocsánatkérés nem szégyen ám, ahogy te most gondolod - hallotta - lassan rájössz miért van rá szükség, s nem fogod
kellemetlennek tartani. Most pedig beviszünk. Maradjon csukva a szemed, amíg nem szólunk.
Érezte, hogy könnyedén megemelik, és mintha lassan úszna, vagy lebegne a vízen, úgy haladnak valamerre. Noha nem merte kinyitni a
szemét, érezte, hogy a világosság egyre nő, s kellemes melegséggel párosul. Halk zene szólt, s langyos fuvallat cirógatta. Aztán
egyszerre csak megálltak, s az Őrzők azt súgták:
- Megérkeztünk, lassan nyisd ki a szemed!
Gergő biztos volt benne, hogy ott állnak valaki előtt. Igazán meglepődött, amikor egy végtelennek tűnő folyosón találta magát. A
fényesség a folyosó belseje felé nőtt, s valahol messze előtte a fény gyújtópontjaként egy kitárt ajtót pillantott meg.
- Ki van ott - hajolt az Őrzőkhöz - s miért van ilyen messze?
- Ő a mi bölcs uralkodónk, s azért nem mehetünk közelebb, mert ezt a fényt még nem bírnád ki.
- Ő Szivárványország ura és beszélni akar velem? - csodálkozott Gergő.
- Bizony beszélni akar, figyelj a szavára!
Ami ekkor történt, azt valószínűleg soha nem felejti el barátunk. A szavak nem a folyosó mélyéről érkeztek hozzá, nem is rejtett
hangszórón keresztül, nem. A szavak belül a fejében szólaltak meg. Nem utasítottak, nem parancsoltak, csupán kértek. Különösen
áradtak szét benne a hangok, valahogy úgy, mint ahogy a meleg tea árad szét az átfázott testben, s néhány pillanat múlva ott érezhette
minden porcikájában a hang jóleső rezgését. Természetesen fogalma sem volt arról, mi történik vele és benne, csak annyit érzett,
mennyire kellemessé vált minden, s csak a hangra figyelt.

Folytatás a 11.oldalon
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ALPÁR - MES LI
Elfeledett örömök
Kedves Olvasó, amint már
múlt hónapban is írtam,
itthon vagyok, majdnem
másfél év után. Itthonról
írtam májusban és még
most is itthonról írok
júniusban, egy kedélyes
kolozsvári erkélyről.

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

Gyönyörűen süt a nap,
kellemesen lebeg a szél és,
bár a világ megváltozott,
mégis régi szinte elfelejtett
örömökben volt részem az
elmúlt hetekben.
Tulajdonképpen olyan dolgokról van szó, amelyek
ezelőtt teljesen természetesek voltak számomra de
most a járvány bebizonyította: bizony mindennek
örülni kell, mert semmi sem garantált! Hihettem
volna-e ezelőtt pár hónappal is akár, hogy újra
hazalátogatok, ráadásul ilyen szép hosszú időre? És
lám, megtörtént, én pedig az elmúlt hetek minden
pillanatát alaposan kiélveztem, sőt jócskán
kiélveztem!
Egyszerű örömök ezek és mégis, mivel olyan
hosszú időn keresztül nem lehetett bennük részem
minden szinte újszerűen hatott rám, ugyanakkor
pedig csordultig telt a szívem boldogsággal. Ez
pedig nagyon nagy szó a mai világban. Újra
hazamehettem, láthattam édesanyám boldog arcát,
hogy ott vagyok vele, hallgathattam a szokásos
(kissé semmitmondó) történeteket arról, hogy
melyik szomszéd épp mit mondott vagy csinált,
belekóstoltam a csak itthon fellelhető ízekbe és
hangulatokba. Tudom, furcsán hangzik ez a
kifejezés, a hangulatba belekóstolni. De most mégis
így volt, hiszen annyi idő után már elszoktam attól,
ami régen a mindennapok része volt.
Az igazat bevallva olyan is volt, ami egyáltalán nem
hiányzott de mivel ez is a "itthoni valóság" része
ezért elfogadtam és ha talán nem is örültem neki
de legalábbis rábólintottam, hogy tessék, van ami
még most sem változik! Aztán az sem
elhanyagolható, hogy röpke három hét alatt
bekaptam mindkét oltást és minden hivatalos
ügyemet elintéztem - olyanokat is, amit már bizony
évekkel ezelőtt kellett
volna, de - bevallom halogattam.
Most tehát mondhatni
naprakész vagyok.
Ami különösen jó, hogy
egyrészt újra van román
útlevelem, 7 év után,
másrészt megvan mindkét
oltás. Hogy miért is jó ez?
Például azért is, mert
bárhová fajuljon a járvány
(bár nem akarom az
ördögöt a falra festeni),
legközelebb karantén és
tesztek nélkül jöhetek már
haza. Azaz lesz egy

bizonyos fokú biztonságérzetem és talán pont ez
hiányzott a leginkább - oltás nem volt elérhető,
papírjaim lejárva (ami mellékes volt a múltban, de
ugyancsak felértékelődött újabban) - most pedig
legalább tudom, hogy hacsak nem fordul (újra) a
világ 180 fokot, akkor idén legalábbis nyugodtan
jöhetek haza.
Szépen sorban megvoltak a szokásos programok
itthon, séta a városban, találkozás a barátokkal,
hosszú, kellemes beszélgetés Marika nénivel és
családjával, kirándulás az erdőbe a szokott
sütögetéssel, terefere a piacon az árusokkal, az
itthoni ételek és gyümölcsök íze, illata, stb.
Egyszerű és már-már szinte elfelejtett örömök.
Kellett is sok ilyen, hiszen Londonban pont ezek
hiányoztak a leginkább. Persze London is hiányzik
már, végülis ott van a magam választotta otthonom
és hamarosan újra ott leszek de ahhoz, hogy ott
megint jól érezhessem magamat az is nagyon
szükséges volt, hogy itthon legyek és itthon is jól
érezzem magam.
Talán annyira nem is hiányzik most az egykori sok
külföldi utazás, kirándulás, mert legalább az
"eredeti" úticélt már sikerült teljesítenem. Tamási
Áron sorai szerint "azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne". A jelenlegi
helyzetben én attól vagyok boldog, hogy a két három hely közt, ahol "otthon" vagyok, most újra
szabadon mozoghatok. Mint a vakondok, túrástól túrásig!
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Akinek humora van mindent tud.
Akinek nincs, mindenre képes!
Gyerekszáj—mert jó viccek így is születnek!
- Nem értem, minek csináltak ide utcát, ha
egyszer behajtani tilos!?
- Nem megyek ki a napra, mert
fejszúrást kapok!
A kislányomnak, egy régi kulcsot adtam
játszani.
- És hol az ajtó, amit nyitni lehet vele? - kérdezte.
Azt feleltem, hogy fogalmam sincs. Ő csodálkozva végigmért, és megjegyezte:
- A kulcsot szokták elveszíteni, nem az ajtót.
Kisfiammal (3 éves) sétálunk, és
lát egy lefektetett biciklit a
pázsiton:
- Szegény bicikli, megdöglött.
Nagyapánk csigalassúsággal ette a joghurtját.
- Figyelj, nagypapa - mondta az öcsém -, csak
három nap a szavatossága.
Négyéves fiam sehogy sem boldogult a
köhögés elleni szirup kupakjával,
és végül azt kérdezte:
- Miért nem tudom én ezt kinyitni?
- Mert biztonsági zár van rajta, hogy gyerekek ne tudják kinyitni— feleltem.
Még egyszer próbálkozott a kupakkal, aztán
azt kérdezte:
- De honnan tudja, hogy én gyerek vagyok?
Anya, majd veszel nekem citrom fagyit, ha
nem fog fájni a mogyoróm?" ( A doktor bácsi
korábban figyelmeztette, hogy ne egyen
hideget, mert fájni fog a mandulája.)”

Részletek rendőrségi jegyzőkönyvekből :)))

HUMOR
legebb éghajlatra. Én elmentem, majd az
erősítéssel visszaérkeztem a helyszínre."

"A helyszínen megállapítást nyert, hogy a fent "Tetten értem, amint az intézeti
nevezett személy a birtokába került lőszere- szökevény a padon fekve csavargott."
ket szétszerelte. Azokkal játszadozott, amelyek során azok a kezében elműködtek."
"A bejelentő szerint hátulról megnyomták a
feleségét a körúton."
"Négyen támadtak rám: három fiatalkorú
és két kutya."
"A helyszínt biztosítottam, ahol a bizottság
egy emberi bélsárral szennyezett nadrágot,
"Felszólításomra az előállított azt
valójában szaros gatyát talált."
válaszolta, hogy azt csinál, amit akar, majd
szoknyáját felkapta, lekuporodott a lépcsőre
és újra az utcára folyatta vizeletét. A szabály- "A feljelentő szerint a meztelenül napozó
sértés ténye több méter hosszan csordogált." nudistákat körbevették és jól megruházták."
"A nőelmondása szerint férje nem tudta otthon teljesíteni férfiúi kötelezettségét. Ezért
késsel támadt rá , levágásilag, hogy máshol se
tudja azt használni. A mozdulat közben a kés
kicsit félrecsúszott, így hasba szúrta a férfit."

"Körözését rendelem el személy elleni lopás
bűncselekményének
alapos gyanúja miatt
ismeretlen tettesnek,
aki a pályaudvaron B.B.
sérelmére személyi
tulajdon elleni lopás
bűncselekményét ismeretlen idopontban
módszer nélküli módszerrel elkövette."

"A lakásához tartozó garázsban egy házilag
eszkábált pisztollyal A.B. egyesetben halántékon lőtte magát majd a helyszínen elhalálozott."
"A szomszédok szerint a hulla még reggel
összeveszett a feleségével, majd az egész
napot kocsmázással töltötte."
"A baleset idején a szabálysértő sofőr mellett
a gépkocsiban egy idegen nő is tartózkodott.
A helyszínen megjelent a balesetet okozó
férfi felesége aki tudomásul vette, hogy a
férfit könnyű sérüléssel szállították kórházba,
majd azt mondta, ha hazajön otthon súlyos
sérülései is lesznek."

"Gyanúsított a husáng felemelése által
elkövetett hivatalos személy elleni erőszak
"A holttesten a rajta levő alsónadrágon kívül
kísérletének vétését követte el, tekintetbe
semmi személyazonosságra utaló igazolás nem
véve, hogy a szolgálati sapka kétséget kitalálható."
záróan a hivatalos személy fején helyezkedett
el, ami a felemelés következtében a földre
“A megboldogult nyugalmát a temetesett. Ezek után a helyzet gumibot alkalmakezési vállalat szakembereinek
„Anya! Erre vigyázzál, mert ez nagyon-nagyon
zásával megnyugtatóan rendezésre került."
megérkezéséig a helyszínen őriztük."
üveg!”
„Az ötéves Bercike a fürdőszobában
púderpamaccsal és púderes dobozzal a
kezében állt és így hívta be magához a
hároméves kishúgát:
-Gyere Blanka, bepanírozlak!”

„A 2,5 éves kislányunk nagyon szeret focizni. Az
egyik nap ezt mondta játék közben:
-Nézd, Anya, tudok homlokozni. Fejelésre
gondolt.”

"Nevezett nő csak erőteljes felszólításomra
volt hajlandó benyúlni a szoknyája alá, ahonnan is a lába közül elővette a 3 csomag
előzőleg eltulajdonított kávét."

„Természet filmet néztünk és megszólalt a
" A társadalmi tulajdont sértő bűncselekmékisfiam:- Nézd anya ott egy prézli farkas.”
nyek száma az utóbbi öt évben hullámzóan
stagnál, a trend lefelé mutat."
„A kisfiam egyik nap közölte, hogy
olyan köhögős köretet kér a husi mellé.
Tudod anya, a kusz kusz :)”

"Verekedéshez küldtek ki, ahol a számbeli
fölényben levő gyanúsítottak elküldtek me-

"A gyanúsított gépkocsijával a község
belterületén elütötte a vele azonos
irányban haladó, ismeretlen személy
által hajtott kerékpárost."
"Az elkövető vékony, csenevész, nagyfejű, a
sértettek elmondása szerint leginkább E.T-re
emlékeztető, fiatal férfi."
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött? Recept és képek Romániából Tóth Alpártól

Alpári vagdalthús
Hozzávalók:
A vagdalthúshoz:
700 gr darált sertéshús
1 tojás
3 cikk fokhagyma
1 kiskanál só
1 kiskanál őrölt feketebors
1 kiskanál édesnemes paprika (ízlés szerint
lehet fele édes fele csípős is)
egy csipet szódabikarbóna (max. fél kiskanál)
1 ek finomra vágott
petrezselyemlevél
250 gr füstölt bacon
(angolszalonna)
A szószhoz:
400 gr paradicsom
(hámozott, darabolt
paradicsom,
paradicsomszószban)
egy kis fej hagyma
1 dl olíva olaj
1 ek apróra vágott
bazsalikom
2 cikk fokhagyma

Vagdalthús elkészítés:
A húst alaposan összedolgozzuk a
fűszerekkel, petrezselyemmel és az egészben
ráütött nyers tojással és beletörjük a
fokhagymát majd belekeverjük a
szódabikarbónát. Alaposan össze kell keverni,
de fontos, hogy ne túl sokat gyúrjuk miután a
szóda is belekerült. Szobahőmérsékleten
hagyjuk kb 15-20 percig pihenni majd
hosszúkás cipót formálunk belőle. Baconbe
göngyöljük aztán tepsibe tesszük, sütőpapírra.
A sütőt 200 fokon 10 percig
előmelegítjük (gázsütő esetén 6-os
fokozaton 15 percig) majd a tepsit a
sütőbe tesszük. 45 percig sütjük,

eddig a bacon aranybarna lesz. 45 perc után
kivesszük a sütőből, a vagdalthúst óvatosan
áttesszük egy tányérra vagy vágódeszkára és
eltávolítjuk a sütőpapírt és a fölösleges
zsiradékot. A tepsibe beöntjük a szószt majd
erre helyezzük a húst és 150 fokon (5-ös
gázfokozat) további 15 percig sütjük.
Szósz elkészítés:
Az olajon aranybarnára dinszteljük az apróra
vágott hagymát majd ráöntjük a
paradicsomot.Kis tűzön gyakran kevergetve
kb 10 percig pároljuk majd jöhet bele a
fokhagyma (apróra vágva vagy törve) és a
bazsalikom. Kb egy percig kevergetjük még
majd mehet a tepsibe a hús alá.

Burgonyapürével
vagy
párolt rizzsel
tálaljuk.

Akkor figyeltem fel rá, amikor megtudtam, hogy
1953-ban Nobel díjat kapott, és nem is
történelmit, hanem irodalmit, az alábbi
indoklással: „mesteri történeti és életrajzi
műveiért, valamint a magasabb rendű emberi
Szivarozom, tehát vagyok!
értékek védelmében kifejtett szónoki tevékenységéért”. Az iskolában
gyengén teljesítő, selypítő – de a közhiedelemmel ellentétben, nem
Rögtön kitalálható, hogy egy nem
dadogó – kisfiúból az egyik legnagyobb hatású szónok, kitüntetett író
mindennapi emberről van szó, aki
és elismert államférfi lett, aki a történelem egyik legviszontagságosabb
megengedhette magának, hogy a
időszakában állt helyt, ”A krónika nem szólt arról, mennyire szerette
descartesi mondást megváltoztassa
a lovakat és az írás mellett, festett is. Különleges képeségekkel
gondolkodásról, szivarozásra. Az
megáldott ember volt, bölcs gondolatait, hazáját, sőt mondhatni a
ember Sir Winston Churchill volt,
világ jövőjét meghatározó cselekedeteit ma is emlegeti az utókor.
akinek „nagysága” nem elsősorban
Sokoldalúsága mellett csodálom, az iróniát, amit szivarfüstös gondolatesti adottságaira utal.
tai között „eregetett” környezetére, de ami mellett nem hiányzott
Elmondom, miért jut mostanában
öniróniája sem. Nem tagadta mennyire szerette kedvenc whiskyjét,
egyre többet eszembe a címben
szereplő híres történelmi személyiség, kicsit visszakalandozva időben! sőt, azt sem, hogy életének utolsó tíz évében minden ebédjéhez megivott egy üveg pezsgőt is.
Hol vannak már a békés júniusi napok, a várt szabadság, amikor
Bölcs gondolatait gyűjtötte, melyekből mintegy 60 olyan maradt fenn,
mindig esett, amikor meg dolgoztam, 40 fokos kánikula volt. Ki
gondolta volna, hogy sok nyugdíjas év után, jön egy vírus és felforgatja amit gyakorta idéznek, megfelelő alkalmakkor. Írásomat azzal fejezem
be, hogy leírok ezekből néhányat, ami kivétel nélkül bizonyítja kiegész életemet. A szép szó, a kölcsönös megbecsülés, mintha
vételes emberi és történelmi nagyságát, nekem meg felkeltette
veszített volna értékéből megmutatkozik ez a járvány alatti
érdeklődésemet, mind személye, mind munkássága így, a
viselkedésünkön és abban a rendkívüli készülődésben is, amit
hazai választások előtt.
előválasztásnak hívnak. Úton-útfélen, reklámok, szórólapok, óriás
„- A bátorságot joggal tartják az első számú emberi tulajdonságnak, ez
plakátok figyelmeztetnek rá, hogy jövőre választás lesz! Marad-e a
régi, vagy új miniszterelnök lesz?! A tét nagy, mondják, akik behatóan teszi lehetővé az összes többit.
- A szépség és a jóság ritkán találkozik egy emberben.
foglalkoznak politikával, az emberek CSAK békességre vágynak.
- Nincs semmi pezsdítőbb, mint amikor rálőnek az emberre és nem
Valakinek történelmi nagyságát, az utókor dönti majd el, mint ahogy
Churchillt emlegeti szinte az egész világ. Erzsébet királyné ezt írta
találják el.
róla: „Egyetlen miniszterelnök sem lesz képes betölteni az első
- A papírsárkányok a széllel szemben szállnak a legmagasabbra - nem
miniszterelnököm helyét, akinek olyan sokkal tartozom én és a
vele!
férjem is, és akinek a bölcs vezetéséért uralkodásom korai
- Van valami jó a ló külsejében, ami jó az ember belsejének!
éveiben mindig mélységesen hálás leszek."
- A legnagyobb dolgok mindig egyszerűek, egyetlen szóval ki lehet fejezni
Én annyit tudtam róla, amennyit gimnazistaként a történelem órákon őket: Szabadság, Igazság, Becsület, Bölcsesség Irgalom, Remény...”
elsajátíthattam.
(mellékelt fotó az internetről)
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Szivárványország, harmadik fejezet folytatása
- Nagyon régóta ismerünk téged - mondta a hang - ideje sincs, mióta figyelünk. Az Őrzők

szükségük van, megtanultak fájdalmat és szomorúságot okozni, megismerték a

sokszor szólítottak már. Ám az idő csak most érkezett el, most hallottad meg először a

kegyetlenséget és a szenvedést.

hívást. Most itt állsz végre, s mi kérünk segíts! Nagy veszedelem fenyegeti világotokat, s így a Gergő szeme könnybe lábadt, keze ökölbe szorult.
miénket is. Pusztulás vár arra a világra, amely pedig olyan lehetne, mint ez itt. Kérlek, vésd

- De hát jó volt ez nekik? Miért nem lázadtak fel, miért nem ölték meg a gonoszt?

jól elmédbe ennek az országnak a képét, nagy szükséged lesz rá! Mondd, tudsz - e, akarsz -

Az Őrzők mosolyogtak: - A gonoszt nem megölni kellett volna, hanem távol tartani. Aztán

e segíteni?

meg lázadtak ők szegények, hogyne lázadtak volna, hisz szinte mindenkiben élt legalább egy

Gergő megrendülten állt ott, szólni nem tudott, bólintott és azt gondolta:

halvány sejtése annak, hogy rossz úton járnak. Mondogatták is egymásnak halkan, nem jól

- Mit kell tennem?

van ez így, úgy érzem másként kellene ezt, de csak néztek egymásra tanácstalanul, s nem

- Minden bajnak egy oka van. Világotokban idegen, gonosz lény munkál már régóta. Ravasz

tudták a megoldást. Azóta nagyon sok idő eltelt. Szinte már senki nem emlékezik a régi

és hatalmas. Legfőbb ereje ravaszságában rejlik. Észrevétlenül hamis utakat épített, a jó

utakra. Joggal hihetnéd, hogy ha a gonosz így elvégezte munkáját, nincs mit tenni, ám ez

utakat pedig befedte. Persze ne olyan utakra gondolj, amin a lábaiddal jársz, hanem

szerencsére nem így van. Minden egyes emberben, jóban, rosszban egyaránt ott él egy kis

olyanokra, amilyeneken a lelkével, a gondolataival, érzéseivel jár az ember. Az emberek egy

szikra, benne van, de nem tud róla. Nem is sejti, hogy amikor valami miatt látszólag ok

része észre sem vette ezt, sokan voltak azonban, akik észrevették a változást. De hiába,

nélkül rossz érzése támad, hogy amikor átsuhan rajta egy furcsa gondolat, amely nem olyan,

nem tudták visszatartani a többit. Mind azt mondták:

mint a többi, hogy amikor azt érzi, feltétlenül emlékeznie kéne, ám nem tudja mire, hogy

- Az biztos, hogy jó úton indultunk el, hogyan haladhatnánk hát rossz felé?

amikor álmában soha nem látott, mégis ismerős helyeken jár, akkor ez a szikra próbál

És nem törődve a könyörgéssel, csak mentek tovább. Így telt el rengeteg idő. A helyes utat

fellobbanni. Erőtlenül jelezni akar, itt vagyok ember benned, még nem hunytam ki, de

szinte mindenki elfeledte, aki hallott róla, mind azt hiszi mese, legenda csupán. A gonosz

nélküled nem vagyok képes világítani. Egyedül a gonosz tudja ezt és titkon fél. Tudja, ha ezek

pedig örül. Mint egy óriási pók élvezettel nézi labirintusát, melyben úgy keringenek fel - alá,

a szikrák mind felélednének, akkor az ő világának egyszeriben vége lenne. Fél hát és azon

s körbe - körbe mind az emberek, mint fáradt tollpihék, s szentül hiszik, hogy eljutnak

iparkodik, hogy az emberek egyáltalán ne vegyék észre a szikra jelzéseit. Elhalmozza őket

valahová.

mindennel, kinek mivel lehet elterelni a figyelmét.

- Keressem meg a gonoszt? - rettent meg Gergő.

- Nahát - mondta Gergő és valóban igen csodálkozott - ezt nem hittem volna, hogy ilyen

- Nehéz lenne őt megtalálnod, mert ő láthatatlan, csak cselekedeteiben látható. Arról

van. Ha nekem ezt valaki csak úgy mondja, nem hiszem el az biztos. Ez olyan, mint egy

tudhatod hogy ott járt, hogy észreveszed rombolását. Nem, ilyet nem kérünk tőled. Neked

mese.

az Utat, az elfeledettet, azt kéne megkeresned. Ne félj, ha nem lennél képes rá, nem is

- Látod, így van ezzel mindenki. Hogyan is lehetne valakivel elhitetni, hogy más van, mint

kérnénk erre. A feladat nehéz, de ez az egyetlen lehetőség a gonosz ellen.

amit lát?

- Boldogan segítek, de félek, nem tudok annyi utat megtalálni - sajnálkozott Gergő - kicsi

- Dehát - jutott eszébe Gergőnek az egyszerűnek látszó megoldás - hozzatok el ide

vagyok én ehhez és nem is tudom, hogyan kezdjem.

mindenkit, s mondjátok el ti! Akkor biztosan elhiszik majd.

- Ne félj, nem vagy egyedül, s talán egyre többen lesztek. Az Őrzők majd elmondják, mit kell - Bárcsak ilyen egyszerű lenne - sóhajtottak - de nagyon kevés embert lehet csak elhozni
tenned. Most menj, s ne feledd, ettől a pillanattól kezdve Segítő vagy. Minden egyéb kevésbé ide, emlékezz, te alkalmas voltál, mégis majdnem megvakított a fény. Az a fény, ami nekünk
lényeges, mint a Feladat.

természetes. Az emberek nagy része meg sem hallja, ha szólunk neki, némelyik hallja, de

A hang nem szólt többet. Gergő kérdőn nézett az Őrzőkre, vajon mi lesz most? Amikor

nem érti. Akinek álmában mutatjuk meg ezt az országot, az pusztán álomnak tartja, amikor

már ismét a folyó kék szalagja felett szálltak, a tündöklő palotát messze maguk mögött

felébred. Láthatod, mi ebben az esetben tehetetlenek vagyunk.

hagyták, akkor volt csak képes megszólalni.

Sokáig hallgattak. Mindnyájan gondolataikba merülve nézték a szivárványos ég alját, a

- Azt hittem, mindent pontosan megtudok, s most olyan fura zavar van a fejemben! Miért
kell nekem olyan jól megnéznem ezt az országot? Hogyan ismerem föl a többi Segítőt, s
találkozom - e velük egyáltalán? Mit kell tennem, merre kell indulnom, s főként honnan
tudom majd, hogy a helyes utat találom meg?
- Nagyon sok kérdésed van - mosolyogtak az Őrzők - gyere, telepedjünk le, s amit
elmondhatunk, elmondunk.
Egy gyönyörű domb tetejére ereszkedtek, körülöttük mindenütt selymes fű, virágok.
Gergőnek kedve lett volna meghemperedni, de most fontos dologról lesz szó. Feszült
figyelemmel nézett az Őrzőkre, s várta a válaszokat.
- Valamikor nagyon régen, a ti világotok is pontosan ugyanilyen volt, mint ez itt - mutattak
körbe - pont ilyen, mert összetartoztak, egy világ volt a kettő. Az emberek boldogan éltek,
nem ismerték a betegségeket, a szomorúságot. De nem ismerték a rossz tulajdonságokat
sem, nem tudták, mi az irigység, a harag, a féltékenység, a félelem. Szeretet és öröm élt a
szívükben, s olyan békesség, amit a mai ember elképzelni sem tud. Mi Őrzők sem voltunk
még ezzel a feladattal megbízva, hiszen nem volt kit őrizni. Aztán egyszercsak megtörtént az
a szörnyűség, amelyről már hallottál. S hallottál az utakról is, de talán nem tudod miért volt
jó azokon járni. A Tisztaság, a Becsület, a Jóság és Szeretet útjai voltak ezek, s bármelyiket
választották is az emberek, csak jó irányba vitt. Ezeken az utakon járva mindig megtalálták
azt, akit vagy amit kerestek. Nem volt akadály előttük, nem volt lehetetlen. Láthatod már
milyen jóvátehetetlent tett a gonosz, hogy ezeket az utakat elfeledtette az emberekkel, s
egészen más utakat mutatott nekik. Ahogy az idő telt, úgy merültek a feledés homályába
azok az emlékek, amelyek még a helyeshez kötötték az embereket. A rossz utakon járva
lassan hasonlatossá váltak mindahhoz a rosszhoz, amit az út képviselt. Irigyek lettek és
önzők, türelmetlenek és erőszakosak, hamar kezet emelt egyik a másikra, s bizony egyre
gyakrabban le is sújtott. Képesek voltak már elvenni egymástól, amire úgy érezték,

gyönyörű, csillogó hidat, ahol az ég a földdel összeér.
- Megtudtad milyen nehéz bármilyen lépés, most szeretnéd tudni a te feladatod, igaz? Gergő
bólintott.
- Nos, nem az a dolgod, hogy beszélj erről a világról. Ugyan, ki hinné el neked mindazt, amit
el tudnál mondani?
- Hallgassak hát róla? Erről? - mutatott körbe a tájon, s szeme ismét könnybe lábadt.
- Erről és mindenről, amit elmondtunk neked. Nem titok ez, csak a te dolgod más. Eljön
majd annak is az ideje, hogy beszélned kell róla. Beszélned, mert kérdeznek. Akkor majd
nagyon szépen fogsz tudni beszélni, sokkal szebben, mint most tennéd. A többi Segítőt sem
kell keresned, előbb - utóbb úgyis találkozol néhánnyal. Nem mondjuk el milyenek, ugyanis
nem fontos. Másról fogod megismerni őket, nem a külsejükről. De meg fogod ismerni,
abban biztos lehetsz. Most ideje visszamennünk, éjszaka van, pihenned kell! Az igaz, hogy itt
másként múlik az idő, de azért elég fáradt lehetsz.
- De a Feladat, a Feladat - sürgette őket Gergő, miközben sebesen suhantak a táj fölött azzal mi lesz?
- Ne aggódj, holnap ismét találkozunk, s akkor elmondjuk. Tartozik hozzá egy másik
történet, de ahhoz már fáradt vagy. Aludj jól és ne félj, mi mindig veled vagyunk.
Gergő érezte, hogy az ágyába kerül, néhány pillanatig még látta az Őrzőket, bátorítóan
integettek felé, aztán az ablakon bevilágító utcai lámpa fényét pillantotta meg, hallotta
testvérei szuszogását.
- Milyen furcsa, még meleg az ágyam, pedig milyen régen elmentem! - gondolta, de aztán
rájött, jobb lesz, ha többé nem csodálkozik semmin. Sejtette, hogy az igazi, csodálatos
lépések még előtte állnak. Meg kell találnia az Utat, s ráadásul minél hamarabb.
Fejére húzta a takarót, falnak fordult, s már aludt is.
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Most nagyon sokan voltak kíváncsiak erre a filmre!
Szabó László Zsolt nagykövet úr rövid bevezetőt
mondott a vetítés előtt. Ez a moziest a wellingtoni
tartózkodásának utolsó mozija volt. Véget ér a
küldetése július elején távozik a pozíciójából.
Elköszönt Szuravecz Eriktől, aki ezt követő hét
keddjén hazautazott Magyarországra. Egyelőre véget ért
az ő új-zélandi élete a nagykövetéhez hasonlóan, de
ahogy mondta ki tudja, mit hoz a holnap, egyszer talán

Magyarország Nagykövetsége

még visszatér. Mi is köszönjük Erik munkáját, kedvességét, segítőkészségét. Legyen
sikeres a életben!

Wellingtonban

Legal House, 6. emelet
Lambton Quay 101.
Jelenlegi munkatársai:

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

Koncerten ebédidőben

Molnár András

Rendszeres látogatója és
fotózója vagyok a
koncerteknek, melyeket
ebédidőben rendeznek a St.
Andrews templomban.
A koncert ingyenes, és kb.45
perces.

konzul
Gyorsok Enikő Tünde
gazdasági felelős
Tóth Tünde

Május 26-án is egy ilyen
koncerten fotóztam.

titkárságvezető
Márton Brody-Popp

Monique Lapins és Jian Liu

külgazdasági asszisztens
Postacím PO Box 697
Wellington 6140
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

A két nagyszerű művész csodálatos koncertet adott.
Bartókot is játszottak remekül, bár
én nem minden Bartók darabot
kedvelek, de élvezet volt hallgatni
őket!
A zongorista Jian Liu, akit hallgathattunk akkor, amikor Gábos
Judittal játszottak négykezest az
egyetemen, és most Monique Lapins
brilliáns hegedűssel!
Monique még az arcával-testével is
"zenélt" a Bartók darabok alatt.
A koncerten ott volt az első
beosztott diplomata dr Tóth
Ferenc is a feleségével Tündével.
Véletlenül alakult így, hogy először
jöttek el a koncertre és pont
Bartókot hallgathattak!
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Wellingtoni búcsúzás
Meghívás érkezett május utolsó napján
Búcsú buli
Szeretettel várunk mindenkit a magyar finomságokkal és
borokkal kötetlen rendezvényünkön,
ahol búcsút szeretnénk venni Tőletek.
Tünde és Laci
2021. június 26., szombat, 15.00-17.00
Magyar Nagykövetség, 101 Lambton Quay, 6. emelet
Képekben is emlékezzünk Dr Szabó László Zsolt első Új-Zélandra kinevezett magyar nagykövet Wellingtonban eltöltött éveire:

Második alkalommal a Fészekben

2016 október 23.Az első ünnepségen a

Az első koszorúzéás

Parlamentben Mr Chris Finlayson társaságában

MMP park 2015 október 23

2017 okt. 15. Paul Eagle, képviselő és Justin
2016 Október 23 a Palrlamentben
Lester Wellington polgármestere
társaságában

2017. október
Ünnepi fogadásra felsorakozva

2018 szept. 19. Gabos Judit és Jien Liu

2019 március 17 a nagykövetségen az

zongoraművészek társaságában a Viktória Egyetemen

ünnepség után szelfi készítés

2020. október 4.
Az Új-Zélandra kinevezett nagykövetek-diplomaták labdarúgó
csapatának kapitányaként.
Évzáró piknikeken a nagyköveti rezidencián Erikkel,
aki már elköszönt a nagykövetségtől és Új-Zélandtól.
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FÉSZkelődők társaságának hírei

Rendhagyó fészkelődés, most étterembe mentünk!
Kistársaságunk igaz fogyatkozva, de rendszeresen találkozik havonta egy vasárnap
délután. Eddig csak az évvégén mentünk étterembe ünnepi színt adva az utolsó
napnak az évben.
Most egy jó ajánlatot kihasználni támadt kedvünk.
A The Old Bailey étterem (mely a Legal ház sarkán van) hétvégére hirdetett
akciójában 30 dollárért ajánlott marhasültet 2 főnek körettel-salátával! (steak).
Mivel személyesen előzőleg meggyőződtünk róla hogy az ajánlat jó, az étel finom
és az adag tisztességes. Megemlítettük a többieknek és mindenki rábólintott.

Itt még ebédre várva , de már együtt a csapat:
Brody Solt Éva, Papp Irénke, én, az asztal végén
Josephine és Steven Oravecz, Szekér Valika , majd
George, Hegedűs Mária és Krisztina.

A második képen már már ott a finom steak
többek előtt, ami mindenki kérésének
megfelelően volt elkészítve!
Igazán örömmel töltött el, hogy jó választás
volt, mindenki élvezte az ételt, ami a szakácsot
dicsérte, a kiszolgáló is kedvesen nézett
minden után és így mindannyian kellemesen és
elégedetten töltöttük a délutánt!
Minden finom volt és valamennyien
mosolyogva adtuk vissza az üres tányérokat.
Lehet, hogy máskor is eljövünk — ide? Vagy
máshová? Majd a jövő eldönti.

Ha te is szertnél 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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Hírmondótól-Hírmondóig milyen
lehetőségek vannak

A múzeumok,
kiállítások
(többségük)
ingyenesen
látogatható.
Érdekességek
bennük minden
mennyiségben!

Koncertek
EBÉDIDŐBEN!
Akinek van ideje és szereti a
komolyzenét, az most a téli
hónapokban dúskálhat a jóban
a fűtött templomokban!
Szerda és néha csütörtök is
St. Andrew’s 12:15
Csütörtök Old St. Paul’s 12:30
Péntek St. Paul Katedrális
12: 30

15-től 15-ig

Kapcsolatok - hirdetések

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

Köszöntjük
mindazokat, akik a júniusi Hírmondó megjelenése után, a júliusi lapszám megjelenése előtt
ünneplik név-, vagy születésnapjukat, vagy bármilyen személyes, vagy családi évfordulójuk
erre az időpontra esik!
2004-től él a Wellingtoni Magyar Fészek
Új-Zéland fővárosában. A megalakulástól eltelt

Kis újságunk

magyarul íródik,

időszakban sok magyar látogatta. Fészkelődünk továbbra

magyaroknak - magyarokról.

is, 2021-ben is havonta egy alkalommal találkozunk.,

A világ számos pontján olvassák, az interneten keresztül.

minden hónap utolsó vasárnapján.

INGYENESen olvasható, letölthető bárhol a Földön!

