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"Aki lélekben olyan magasra tud emelkedni, hogy embertársai hibáit a szeretet
szemüvegén nézi és ítéli meg, az boldogabb mindenkinél,
mert virágot talál ott is, ahol mások csak gyomot találnak "
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Matariki nevét a Plejádok csillaghalmazának fényes csillagairól kapta - annak maori neve -, amely
minden évben a téli éjszakai égbolton emelkedik a Pipiri folyamán, június / július, és
a maori új év kezdetét jelenti.
Következő évtől munkaszüneti nap lesz Új-Zélandon a matariki.
A munkaszüneti nap naptári dátuma minden évben a Māori holdnaptárhoz igazodva,
de majd mindig pénteki napon lesz..

Új-Z land és Magyarország
k z
10 ra
az id eltolódás!
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II. Erzsébet királynő 95 születésnapjára frissített arcképével elkészült az új pénzérme.

The Royal Family
Ma, édesanyánk 60. születésnapja alkalmából, emlékezünk
szeretetére, erejére és jellemére - azokra a tulajdonságokra,
amelyek jót tettek az egész világon, és számtalan életet
megváltoztattak jobbá.
Minden nap azt kívánjuk, bárcsak még mindig velünk lenne, és
reméljük, hogy ezt a szobrot örökre az életének és örökségének
jelképeként fogják tekinteni. Köszönet Ian Rank-Broadley-nak, Pip
Morrisonnak és csapataiknak kimagasló munkájukért, azoknak a
barátoknak és adományozóknak, akik segítettek ennek
megvalósulásában, és mindazoknak a világ minden táján, akik
életben tartják édesanyánk emlékét.
Vilmos herceg és Harry herceg

Forrás: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

A szobor leleplezése egyébként nagyon szűk
családi körben zajlott. A királyi család részéről
Diana gyermekei William és Harry voltak. A
meghívottak Diana legközelebbi családtagjai,
testvérei, Earl Spencer, Lady Sarah
McCorquodale és Lady Jane Fellowes voltak.
Mellettük jelen lehetett a szobor alkotója, Ian
Rank-Broadley, illetve a kert rendezője, Pip
Morrison.

Érdekesége a szobornak, hogy szemből
készült fotón Diana mellett nem két fiú áll
gondoltuk volna, hogy Harry és William, de
nem, nem ők!
A szemből készült képen egy kislány és egy
kisfiú látható, de a kislány mögött takarásban
van még egy fiú.
Talán ezek az ismeretlen gyerekek a
hercegnő jótékonykodásait és emberbaráti
szeretetét jelképezik.
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
A Hͭnap verse

Radnóti Miklós: Július
Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestű hőség ül a
fényesarcú fák felett.
1940

Két magyar rendező filmje is meghívást kapott a 74. cannes-i
filmfesztivál hivatalos programjába: Enyedi Ildikó „A feleségem
története” című alkotása az Arany Pálmáért versenyezhet,
Mundruczó Kornél „Evolúció” című új filmje pedig a seregszemle
idén létrehozott új szekciójába, a Cannes Premiere (Cannes-i
bemutató) elnevezésű válogatásba került be – jelentette be csütörtökön Thierry
Frémaux, a világ legjelentősebb filmes szemléjének művészeti igazgatója párizsi
sajtótájékoztatóján.
Enyedi Ildikó legújabb filmje Füst Milán több mint húsz nyelvre lefordított,
irodalmi Nobel-díjra felterjesztett azonos című regénye alapján készült. A film
férfi főszereplője Gijs Naber holland színész, női főszereplője pedig a világhírű
Léa Seydoux.
Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezőjének legújabb
filmje 23 alkotással versenyezhet a fődíjért.
Az Evolúció Mundruczó nyolcadik nagyjátékfilmje, amellyel a rendező hetedik
alkalommal szerepel a hivatalos programban. Az új, versenyen kívüli szekció a
Cannes-ba visszatérő, már elismert alkotók innovatív munkáinak ad helyet. A
forgatókönyvet a rendező Wéber Katával közösen jegyzi, a film pedig egyfajta
széljegyzet az ezt megelőző, Oscar-díjra jelölt Pieces of a Woman című
alkotásához.
A 74. cannes-i fesztivál július 6-án kezdődik, az Arany Pálmát és a többi díjat a
július 17-i zárógálán adja át a Spike Lee amerikai rendező által vezetett zsűri.

ELTE Állam - és Jogtudományi Kar FB oldaláról: A budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) csapata nyerte a világ
legrangosabb versenyjogi perbeszédversenyének 2021-es fordulóját.
A csapat tagjai Cserép Andor, Csillik Kristóf, Schultz Balázs Dániel
és Teleki Lóránt joghallgatók.
Felkészítésükben Papp Mónika, az ELTE ÁJK adjunktusa és Bassola Bálint versenyjogi
szakjogász vettek részt.
Gratulálunk!

Június 25-én az olaszországi
Reccóban egy sétányt
Benedek Tiborról
neveztek el.
Az egy éve elhunyt sportoló
minden idők legjobb vízilabdázója
volt és szorosan kötődött a
Pro Recco csapatához,
csapatkapitányként vezette
sokszor sikerre az olasz csapatot,
ahogy a magyar válogatottat is.
Forrás: VLV.hu
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HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK
Rubik Ernő Július 13-án ünnepelte a 77. születésnapját Rubik Ernő, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
Kossuth-díjas magyar szobrász, építész, formatervező, belsőépítész, játéktervező, feltaláló, egyetemi tanár.
Rubik Ernő szinte minden interjúban kijelentette, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik
Ernőt rendkívül elismert vitorlázórepülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széles körű
szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert. Rubik Ernő többször elmondta, hogy mellette
sok mindent megtanult, megtanulta például, hogy a munka értéket létrehozó folyamat, amelynek van célja és
egyben pozitív eredménye is. Olyan ember volt, aki képes volt akár "egy dombot is elhordani a helyéről".
Semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy ha meghozott egy döntést, akkor azt véghez ne vigye, meg ne
valósítsa, akár a saját két kezével is. Egyetlen munkát sem tartott méltánytalannak vagy érdemtelennek.
Rubik az egyetemet és az általa biztosított oktatást az életét meghatározó eseménynek tekintette.
Kijelentette: "Az iskolák lehetőséget kínáltak nekem a tantárgyak ismereteinek megszerzésére, és ezzel
egyidőben olyan kézműves ismeretek elsajátítására, amelyek mentori irányítást, sok gyakorlást, kitartást és
szorgalomat igényeltek."
Dr. Karikó Katalin kapta a 2022-es Vilcek Kiválóság-díjat a biotechnológiai kutatásokban elért eredményeiért, amellyel a COVID-19 elleni mRNS-vakcinák
kifejlesztését közvetlenül eredményező tudományos hozzájárulását ismerik el — írta meg a SciTechDaily tudományos hírportál.
A Vilcek-díjat azoknak az Egyesült Államokba érkezett bevándorlóknak ítélik oda, akik jelentős hatást gyakoroltak mind az amerikai társadalomra, mind a világ
kultúrájára, valamint akik elkötelezett bajnokai a bevándorlók ügyének. A díjat 2019-ben indították a Vilcek Alapítvány Díjak programjának részeként, hogy
olyan kiemelkedő egyéniségeket díjazzanak, akiknek munkássága példamutatóan tükrözi a Vilcek Alapítvány küldetését. (forrás:http://nyugatihirlevel.hhrf.org/)

75 éves a mai magyar forint
A mai magyar forint története
A pengő nagyarányú elértéktelenedése vezetett a forint bevezetéséhez a II. világháború után,
1946. augusztus 1-jén vezették be az 1945-1946 évi hiperinflációt követően a pengő helyett
ismét a forintot.
Ez a forint még arany alapú pénz volt a kibocsátáskor:
1 Ft = 0,0757575 gramm arannyal.
1 kg arany = 13 210 Ft-tal. 8.700/1946 (VII.29) M.E. rendelet.
A forint váltópénze volt a fillér, de a fillér érméket 1999-ben kivonták a forgalomból. 2008-ban az
egy és kétforintos érméket is kivonták a forgalomból. A Magyar Nemzeti Bank 2009. június 15én bevezette a 200 forintos érmét, a 200 forintos bankjegyeket 2009. november 15-én bevonták.
2001. június 16-ától konvertibilis a forint.
A forint Magyarország európai uniós csatlakozása (2004) után is megmaradt, de valamennyi új EU-taghoz hasonlóan Magyarország is vállalta,
hogy fizetőeszközét euróra cseréli, amint a gazdaság teljesíti az eurózónához való csatlakozás feltételeit. 2001-ben az euró bevezetését még
2006-ra várták, a várt időpont azonban a gazdaság mutatóinak romlásával párhuzamosan folyamatosan tolódik.
2008. február 26. óta a forint szabadon lebeg. A jelenleg forgalomban levő forint fizető eszközök:
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SPORT—minden mennyiségben még az olimpia előtt
Foci EU bajnokság: A magyar focicsapat a csoportmérkőzésein nem szerepelt
rosszul, de teljesítménye nem volt elegendő a magasabb szintre lépéshez.
Az Európa Bajnokságon több meglepetés is született, a végeredmény is meglepetés,
mert a Wembley-ben az angolok hazai pályáján az olasz csapat (hosszabbítás után,
tizenegyes rúgásokkal) győzött.
MAGYAR ÉREMESŐ AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON is - lásd a táblázatot!

A lengyelországi Poznanban rendezték az ifjúsági és U23-as kajak-kenu Európa-bajnokságot.
A magyar fiatalok több mint egy tucat érmet nyertek kiválói teljesítményeikkel, többek között
13 aranyéremmel.
Kardos Bence
és a férfi csapat
aranyérmes az
öttusa EB-n

Június 16. Női világliga, szuperdöntő (Athén) döntő
A magyar válogatott ezüstérmet nyert a női vízilabda világliga
athéni szuperdöntőjében: Bíró Attila szövetségi kapitány
együttese a szombati fináléban 14-8-ra kapott ki az olimpiai és
világbajnok amerikai csapattól.

Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Simon Sarolta, Réti Kamilla összeállítású
magyar csapat a hagyományos versenyben az oroszországi öttusa Európabajnokságon, Nyizsnyij Novgorodban.

KAIRÓ Öttusa Világbajnokság 2021
június: Marosi Ádám és a csapat is
világbajnok Kairóban! Gulyás Michelle
bronzérmet nyert, ezzel tokiói kvótát
szerzett a kairói olimpiai kvalifikációs
öttusa-világbajnokságon. A magyar
csapat a második helyen végzett a nők hagyományos versenyében.

Budapest Nemze Táncszínház
2021. Július 1.
A július 23-án kezdődő tokiói játékokon
szereplő magyar csapat letette az esküt
Aki ebbe a társaságba bekerülhetett már ezt
megelőzően sportjában sokat tett az
asztalra, kemény munkával, szívóssággal
elért nagyszerű eredményével kiérdemelte,
hogy itt lehetett!
Gratulálunk mindenkinek, aki elindul a
következő járattal és megméretteti magát az
OLIMPIÁN is!
Sok sikert mindenkinek, hozzák legjobb
formájukat, szárnyalják túl eddigi
eredményeiket és ha az nem is lesz elég a
győzelemhez, azzal méltón képviseljék az
országot!
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GYEREKEKNEK
Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája
volt
június
hónapban:
„EGY ÖLELÉS ”
26 alkotás érkezett!!!

Kiemelt dics retet kap:
Farkas Zsolt — Cs pu Kevin
p ros

6 év alatti korosztályban első:

9-10 éves korosztályában első:

Gulyás Panna

Szász Csenge

10 év fölötti korosztályban első:

Balogh Orsolya

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:
KEDVENC SZÍNEIM
A beküldési tudnivalók:

A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg

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

Beküldési határidő: augusztus 5.

Cím: rajzverseny0@gmail.com
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GYEREKEKNEK

NEGYEDIK fejezet, melyben végre megtudjuk, hogyan lásson hozzá
barátunk a kereséshez, ám ettől a helyzet csak bonyolultabbá válik.

Kálnay Adél

Reggel borongós, szeles időre ébredt. Olyan reggel volt ez, amikor mindenhez van inkább kedve egy gyereknek,
csak a felkeléshez nem. Anyu megpróbált vidámságot csempészni a reggeli mellé, de nem nagyon sikerült.
Ráadásul Apu már félig indulóban odavetette:

1952. február 5-én született
Ózdon.
A középiskolát az ózdi József
Attila Gimnáziumban végezte,

- Tényleg, még nem kaptátok ki a dolgozatot?
Gergőnek majdnem torkán akadt a falat.



Nem, még nem - válaszolta feltűnő gyorsasággal, s igyekezett nagyon határozott arcot vágni. Apunak
szerencsére már nem volt ideje faggatózni, Anyu pedig úgy tett, mintha nem hallana semmit, Gergő

majd Sárospatakon szerzett

legalább így látta. Gyorsan megitta a kakaóját, aztán rohant a fürdőszobába.

tanítói oklevelet a Comenius

- Ezt még helyrehozhatom - vigasztalta magát - ha hazajövök megmondom, hogy ma kaptuk meg.

Tanítóképző Intézetben, 1974-

Sikerült is megnyugodnia, azért vezeklésképpen ő ágyazott meg a testvérei helyett is, majd elviharzott az iskolába.

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

Anyu még utána szólt:
- Nem felejtettél el valamit?
Erre visszafutott és egy puszit nyomott Anyu arcára. Anyu szomorú szemén azonban látszott, hogy most
kivételesen nem erre gondolt. Az időjárás úgy látszott az egész napra és az emberekre is rányomta a bélyegét. A
gyerekek őrültek voltak, ezt nem Gergő vette észre, hanem hallotta, amikor az egyik tanár azt mondta a
másiknak:
- Hát ma tisztára meg vannak őrülve a gyerekek!
A tanárok is idegesebbnek tűntek a szokottnál, ezt viszont már Gergő figyelte meg. Teljességgel csoda, hogy a
délelőtt mégis különösebb bonyodalom nélkül ért véget, hacsak nem számítjuk az ebéd előtti veszekedést a
megszokott bújócskahelyen. Ez a kezdetben ártatlannak látszó civakodás hirtelen igen csúnya verekedéssé

egyaránt, a prózák mellett

változott. Néhány pillanat alatt vagy hatan kavarogtak a nyirkos, hideg földön vad indulattal. Sok évvel később, ha

verseskötetek is.

visszagondolt erre a néhány percre mindannyiszor a szégyen pírja öntötte el arcát, most azonban inkább a düh és

A József Attila díjas
írónő engedélyével
2021 április havi
kezdéssel a
Szivárványország
című könyvét
részletekben közöljük!
Köszönjük!

elkeseredés festette pirosra, majd valamivel később az orra vére, amely eleredt a nagy csatában. Ettől aztán
megijedtek, s mint akik álomból ébrednek, úgy néztek végig egymáson. A látvány siralmas volt. Leszakadt zsebek,
koszos sapkák, maszatos, feldúlt gyerekarcok, egy széttört szemüveg, s egy vérző orr, ez volt a végeredmény.
Ahogy ballagott hazafelé, s orrát törölgette, azon gondolkozott, már megint hogy a fenébe került bele olyasmibe,
amibe nem is akart? Ám nem tudott rájönni. Inkább abban reménykedett, hogy nem lesz még otthon senki, s el
tudja tüntetni az árulkodó nyomokat. Anyu nem szerette az erőszakot. Azt mondta mindig, hogy aki kezet emel a
másikra, az előbb - utóbb visszakapja, hasonló módon végzi. Meg még azt is szokta mondani, hogy az erőszak az
mindig a gyávák és a tehetetlenek eszköze, aki igazán erős és bátor az nem él vele.
Egyszer Gergő megkérdezte, mi van azokkal a bátrakkal, aki levágják a sárkány fejét, vagy kemencébe hajítják a
boszorkányt, hogy azokra is vonatkozik az, amit Anyu mond. Már nem emlékezett, mit is válaszolt Anyu, de azt
tudta, hogy igen szépen hangzott, s utána napokig gondolkozott rajta.
Amikor otthon végre elállította a vérzést, levette koszos ruháit, s hosszas próbálkozás után letett arról a
hiábavaló küszködésről, amivel a nyomokat el akarta tüntetni, szóval amikor már minden majdnem rendben volt,
megjöttek a testvérei. Néhány keresztkérdés után tudták is, mi történt, részvéttel hallgatták öccsük kalandos
beszámolóját. Ahogy Gergő egyre beljebb került a részletek taglalásába, úgy alakult észrevétlenül egyre
nemesebbé a küzdelem, úgy lett a céltalan verekedésből egy igazi mentőakció, amelynek akkora volt a tétje, hogy
még az életét is képes áldozni érte az ember. Éppen a legizgalmasabb résznél tartott, amikor egy hang azt
mondta:
- Gergő! - majd még egyszer - Gergő!
S ő, mint aki álomból ébred hagyta félbe megkezdett mondatát, s figyelt valahová befelé. De a hang nem szólt
többet.
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ALPÁR - MES LI

Hazajöttem – otthonról

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.

Tisztelt olvasó, már említettem múltkori írásomban, hogy hogyan érzek otthon, amikor hazamegyek
látogatóba. Közben eltelt (mint mindig, most is nagyon gyorsan) az a bizonyos hónap, én pedig
visszatértem a hétköznapok londoni valóságába.
Nagyon jól időzítettem, ugyanis visszaérkezésem után egy nappal itt visszaállt a szokásos kellemes nyári
időjárás (azt megelőzően pár napig kánikula volt). Otthon pedig pont akkor elkezdődött a hőség.
Bevallom nem vagyok a nagy meleg híve, maximum hogyha szabadságon vagyok, úgyhogy most
kifejezetten örültem annak, hogy két nap híján megúsztam az egészet. Itt ugyanis a meleg nagyon
kellemetlen tud lenni, elsősorban a magas páratartalom miatt. 22-23 fok sokkal melegebbnek érződik,
mint otthon a 25 fok mondjuk. Ráadásul tömegközlekedésen, maszkviseléssel egybekötve nem éppen
egy jó kombináció. Egyébként most én is átéltem a kötelező tesztes - karanténos mizériát. Ugye
hazaúton semmi ilyesmire nem volt szükség merthogy Anglia akkor éppen a zöld listán volt. Visszaúton
azonban már más szabályok érvényesek - kellett egy teszt még utazás előtt, aztán egy következő a
visszaérkezés utáni második napon majd egy harmadik a nyolcadik napon is. És közben karantén,
függetlenül az eredményektől. Ez meglehetősen kellemetlen volt, nem is beszélve arról, hogy
meglehetősen költséges is - a teszteket ugyanis az utazó fizeti!
Engem leginkább az bosszantott, hogy bár mindkét oltást megkaptam és kétszer negatívan teszteltem
mégis kellett a harmadik teszt és még három nap karantén. Ez az intézkedés eléggé értelmetlennek tűnt
és egyébként azóta már a kormány is átgondolni látszik. Ha minden igaz akkor két hét múlva jelentenek
be újabb könnyítéseket. Ez talán az egészben a legbosszantóbb: hogy nem lehet előre tervezni kb.
semmit, mivel minden állandóan változik. No, de majd meglátjuk, ahogyan a vak is mondta.
Tény ami tény, hogy viszonylag gyorsan eltelt az a pár nap - amúgy is sok volt a munka így nem túl sok
időm jutott volna a városban sétálni. És jó volt megint itthon lenni, a saját ágyamban aludni, visszatérni a
megszokott életemhez. Persze talán azért is volt jó, mert egy hónapig nem voltam itthon. Amióta
londoni lakos vagyok, azaz most már négy és fél éve, még sohasem voltam távol ilyen hosszú ideig!
Közben hihetetlen
nagyra megnőttek a
paradicsomok mert
minden fogadkozás
ellenére - miszerint
nem töltöm ezzel az
időt az idén - mégsem
tudtam ellenállni a
kísértésnek és bizony
még a tavalyinál is
több paradicsomot
ültettem.
A szokatlanul jó idő is
besegített persze,
ezért is nőttek ilyen
szép nagyra.
Egyébként is ki kell
használni az alkalmat
ugyanis hogyha
visszatérünk a
hagyományos irodai
élethez (és nagyon úgy
tűnik, hogy erre
legkésőbb jövőre sor kerül majd) akkor nem valószínű, hogy lesz időm ezzel foglalkozni. Bizonyosan
nem lesz ENNYI időm.
Azt pedig már jó ideje megtanultam (és a járvány méginkább rádöbbentett):
Örülni kell minden pillanatnak és kihasználni amíg tart, utólag már nem segít a
sajnálkozás.
Úgyhogy most örülök a nyárnak és készülök a következő utazásra, ami most már szabadság lesz!
A képen egy részlete a „veteményes kertemnek”
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Akinek humora van mindent tud.
Akinek nincs, mindenre képes!
Bár nem vicc, de most mégis itt osztom
meg, mert őt idézzük mi is gyakran.
Emlékezzünk így meg róla mi is HOFI
GÉZA 85. születésnapján melyet ő nem
élhetett meg.
A kép és az idézett szöveg Soproni
Tamás Terézváros
polgármesterének Facebook oldaláról
2021. július 2-án osztotta meg :

Én elszabtam, te elszabtad, ő
elszabta, mi elszabtuk;
Ha elszabtuk, hát elszabtuk, utólag
már szabhatjuk.

A barát olyan, mint az esőkabát az előszobában.
Amikor nincs szükség rá, “csendesen” meglapul a
polcon, de amikor esik, a sötétben is
megtalálom, hiszen ott van!

A lét határozza meg a tudatot. Ha
megisszuk a lét, a tudat elszáll.

A fociban az a lényeg, hogy a labdát,
ahhoz passzold, akin ugyanolyan színű mez van,
mint rajtad. Ja!
És futni kell!
A vízilabdában ezt már rég kitalálták:
aki nem úszik – megfullad.

Az igazságból elveszett az “i”!
Az élet olyan, mint a motor. Be kell
rúgni, másként nem megy.
Én vagyok a magyar népgazdaság.
Azért vagyok felakasztva, mert így
legalább úgy látszik, mintha állnék.
Hidd el nekem, itt hármat foghatsz:
A Kossuthot,
a Szabad Európát
meg a pofádat.
Tudod, ezek miért lopnak?
Hagyománytiszteletből

A szobor, ha jó, ha rossz, megmarad. Amit én
csinálok, az véget ér aznap este” – ezt az idén
85 éve született díszpolgárunk, Hofi Géza
mondta saját művészetéről. Úgy tűnik, hogy
ez a kevés dolog egyike, amiben Hofinak nem
volt igaza: a mondatai ugyanis szállóigévé
váltak, és Hofit ma is rengetegen idézik.
Hofi Géza igazi terézvárosi legenda: 1968-tól
haláláig az Anker-palotában élt, de a Mikroszkóp Színpad és a szomszéd kerületben lévő
Madách Kamara volt az a két hely, ahol leggyakrabban lehetett színpadon látni. Nem
véletlen, hogy Hofi lett Terézváros első
díszpolgára, hiszen lényegében minden a mi
kerületünkhöz kötötte.

A következőkben Hofitól idézünk így is
emlékezve rá:

Egészséges életmód, mi? Világos, biókám. Én
amondó vagyok, hogy legyen inkább az orrom
borvirágos, mint a fogam vízköves!
Van egy öreg orvos haverom, azt mondja:
„Tudod, Géza, az a fontos, hogy egészség
legyen… meg beteg.”
Kitűnő orvosok kezébe kerültem, na de rajtam is
múlott azért… Amit fölírtak igen-igen nagy
gondossággal, azt nem vettem be. De háromszor
naponta! Reggel, délben, este. Aztán persze hogy
meggyógyul az ember.

A temetőre az van kiírva: FELTÁMADUNK!
Akkó má’ jobb a kocsma, me’ oda meg az, hogy
SOSE HALUNK MEG.

Amikor bevittek, az egyik orvos, hát olyan
hatvan kilóval volt nehezebb, mint én,
olyan, hogy így a lábai összeértek
állandóan… szóval ilyen rendes férfias…
A korrupció az, amiből mi kimaradunk.
szóval amikor legurultam a
mentőhordágyról, azt mondja: „maga
Magyarországon az egy főre jutó bunkók száma: túlsúlyos”.
Maga meg szép! Hát nem lehetünk
kettő.
egyformák.
A világon az emberi ész van a legjobban
Van a Költészet című műsor, jön a szereplő,
szétosztva. Mindenki meg van győződve róla,
beáll,
kezd szenvedni… csak az a kultúra, ha
hogy neki egy kicsivel több jutott.
merev, komoly arccal mondják, csak az. Így,
Az országnak nem most lett rossz! Neeem. mosolyogva? Á, így mereven. Ha érti, ha nem,
nem látszik.
Most vették észre!!!

Ma Szilágyi Erika kezdeményezésére
Találkoztam két kacsával…
emléktáblát állítottunk Hofi tiszteletére.
Az egyik kacsa az volt, hogy jól élünk,
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a
…aztán tele lett az is…
pályázat megalkotásában, a kezdeményezőnek, a hivatal munkatársainak és persze a
művészeknek, akik egészen kiváló
Anyós:
pályamunkákat küldtek – még a határon túlról -Géza, hallod, ez a nyüves Kossuth rádió mit
mondott, hogy a harangok Rómába mentek.
is – nekünk.
Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza? Nem
lesz ebből baj, ha visszajönnek a kommunisták?
Remélem, ezzel a domborművel méltó
– Mama! Ha ébren van, ne álmodjon, az Istenit
emléket tudunk állítani az egyik legnagyobb
neki! Ez itt a hírek, nem pedig a kívánságműsor!
magyar humoristának, az utolsók egyikének,
Mit gondol ki maga?
akik egy teljesen megosztott ország szinte
Anyós:
minden polgára egy kicsit magáénak érez.”
Én a Danubius rádió hallgatója vagyok..
Fotó:Tuba Zoltán/kepszerk.hu

HUMOR

Te képzeld, a feleségem krumplipürét akart
csinálni a rántott húshoz, de amikor kiment a
kamrába krumpliért, összeesett, és meghalt. –
S’te, mit csináltál? – Há’ rizst.

Kerényi igazgató úr átépíttette a Madách
Színházat is, szépen sikerült, nem tudom, láttad,
nem láttad, képzeld el, ilyen szép gusztusostalan.
Fehér márvány, fekete falak, mint valami első
osztályú ravatalozó.
Ha valaki a röhögéstől megdöglik, nem kell
hazavinni. Levisszük a ruhatárba, kicsöpögi
magát, hétfőn jó pénzért elássuk.
A jól fésült meg azt mondta – ő a
kapitány –, idézem:
- az volt a baj, az első két gól hamar jött.
- Ühüm. Mihez képest, szakember úr?
Ugyanis! Amikor a bíró beveszi a szájába,
az nem azér’ van, mer’ jó a sípnak.
Hanem onnantól az már a
mérkőzés, tudod? Hamar jött!
És képzeld el, ő a kapitány.
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KÁNIKULÁBAN
Szeretem a Napot, sőt kis túlzással,
napimádó vagyok. Nélküle nem lenne élet a
Földön. Bizonyára ő is szeret minket, ám ez a szeretet néha túláradó és
nemcsak süt, de perzsel is.
Ilyen napokat élünk most, amikor e sorokat írom és ilyenkor a gyarló
ember képes megfeledkezni nélkülözhetetlenségéről és
felhőfüggönyöket álmodik elé, felforrósodott házában, lakásában. Nos
ilyen körülmények között ültem a gép elé, azzal a szándékkal, hogy
valami értelmes dologgal próbálom néhány percre lekötni az olvasót.
Eszembe jutott, hogy régen készülök kutakodni a babonák, tévhitek,
néphagyományok világában, eredetüket keresve. Ám amikor elővettem
az idevonatkozó irodalmat, rájöttem, hogy ennek áttanulmányozása,
terjedelme, a földrészek, országok közötti
különbözősége, kapcsolódása a szintén különböző
vallásokhoz, az én képességeimet, kitartásomat
meghaladja. Próbálok olyanokról írni, amik
nemzetközileg is azonos tartalmat, érzelmeket vágyakat
helyzeteket érintenek. Általános vélemény szerint a
babonák, tévhitek, hiedelmek színesítik a kultúrát, nem
hagyhatjuk hát figyelmen kívül, valamint azt sem, hogy
szinte minden nép effajta irodalmában tetten érhető a
vallással való összefonódás. Innen ered az a vélemény is,
hogy aki babonás, az pogány is. Tudósok szerint a
babona és a hasonló emberi reagálások " az emberi
lélek hányódását jelentik a félelem és a remény
között. A tudomány fejlődével sok tévhit ment
feledésbe, beigazolódott valóságos létezésük, vagy lett
rá elfogadható magyarázat. Nálam sokkal avatottabbak csoportosítást is
készítettek e témakörben, legfőbbek az alábbiak: Ijesztők, Pénzzel
kapcsolatosak, Érdekesek. Szerencsét hozók. Úgy gondoltam egy kis
szerencsére mindenkinek szüksége van, ezért ez utóbbinak néztem
utána, ezekre hozott példáim nemzetközileg is ismertek lehetnek.

Hírmondó

- SZILVESZTERI MALAC Miért
éppen malac? kövérségével a jólétet
szimbolizálja, mindig előre túr, ezért a
jövőbe lát.
Ki ne szeretné tudni mi vár rá az új
esztendőben!? Különböző nemzetek más
- más módon készítik el, de
hagyományos és jellegzetes formája az
egészben sütés. Hatalmas tálcán citrom
karikával a szájában tálalják. Bevallom
soha nem ettem ilyen gasztronómiai
csodából, mert sajnáltam, így azután nem
is kíváncsiskodtam soha a jövőm felől, elfogadtam amit a sors kínált.
- KATICABOGÁR Ha másért nem, hát a
hét pettye miatt szereti mindenki. Állják
amint a kezükre száll, ami biztos jele a
szerencsének. Közvetve biztosan szerencsés
vele az ember, mert a pajzsés növénytetvek
a kedvenc ételei, e tevékenységükkel
hasznot hoznak az emberek számára. Egyes
helyeken Isten napocskájának is hívják őket.
- NÉGYLEVELŰ LÓHERE Aki talál
egyet, már eleve szerencsésnek mondhatja
magát, hisz kb. 10 ezer növény közül egy ha
akad olyan amelyiknek négy levele van. A

görögök amulettként
hordják, a törökök
szerint véd a
varázslatoktól, a
svájciak a cipőjükben
hordják, a franciáknak
segít a párválasztásban.
- Fogjunk meg egy gombot a kabátunkon, ha KÉMÉNYSEPRŐVEL
Sajnos arra nem
találkozunk. De mi szerepe van itt a gombnak? Szinte minden nép
találtam választ, a két
történetében óriási károkat okoztak a tűzesetek, nagy többségében a
utolsó esetben
kémények eldugulása miatt. Különösen addig, volt sűrű veszély, míg
"milyen technikával
mindenütt létre nem jött a tűzoltóság és vele együtt a kéményseprés,
állítják szolgálatukba" a
mint mesterség. A kéményseprő öltözéke, maga is kissé misztikus
lóherét. Mindenesetre a
érzéseket kelthet, jó, de egyben szerencse is vele találkozni. De,
hogy ez a szerencse meg is maradjon nálunk, a kör alakú gombunkat kell legelterjedtebb szerencsehozó pont Ő a négylevelű lóhere, ami szimbóluma még a hűségnek, a reménynek és a szeretetnek is.
megfognunk, ami körülhatárolja, nálunk tartja a szerencsét. Magam
részéről inkább vennék lottót, annál is inkább, mert a mai modern
- A SZIVÁRVÁNY
fűtéstechnika mellett egyre kevesebb a kéményseprő!
- A PÓK állítólag szintén szerencsét hoz. Az indián mitológia szerint az
életet Pókasszony fonta és minden élőlény az ő fonalán függ. A pókháló
akár életet is ment, mint azt a Bibliából ismerjük. A rejtekhely bejáratát
beszőtte egy pók, Heródes emberei így nem találtak rá a kis Jézusra.
Nem tudom ki, hogy van vele a szerencsének ezt a formáját se
választom, még a látványától is kiráz a hideg. Lomha mozgásával a lassan
közeledő veszélyt sugallja nekem.
- LÓPATKÓ. Régen a lónak és tőle elválaszthatatlan patkónak
varázserőt tulajdonítottak.
Ki ne látott volna, kaput, házat, kerítést
lópatkóval díszítve, reménykedve abban,
hogy a varázserő hat és megvédi
otthonukat minden veszélytől. Lévén a
hetes szám egyébként is szerencseszám,
ha valaki véletlenül talál egy olyan
lópatkót, amin hét lyuk van, azt szegezi
az ajtaja fölé, egy életre megmenekül
minden bajtól. Ha ez igaz lenne nem
győznének a kovácsok patkót gyártani!

Ez az amit mindenki
szeret és csodál.
Szerencsét hoz annak
az ifjú párnak, aki
szivárványt lát a
kimondott igen után.
Lehet, hogy az előtte
lévő esőnek, esetleg
viharnak nem örültek
annyira. vagy tudomásul vették, hogy aki a szivárványt szereti annak
szeretnie kell az esőt is. Szivárványt látni öröm és nemcsak azért, mert a
Jóisten az özönvíz után ezzel üzente meg Noénak, hogy többé nem mér
ilyen csapást a világra.
A felsoroltak ártatlan kis babonák inkább csak szokások. Az előző
századokban, komoly tragédiák is származtak a babonáskodásból. Nagy
íróink is elgondolkoztak ezen, mint az alábbi idézet is bizonyítja.
Balzac szavai:
"Aki babonás, nem lehet egészen szerencsétlen, a babona néha a
remény."

15. évfolyam 187. szám Július
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Szivárványország, negyedik fejezet folytatása
- Most mi bajod van? - szóltak rá a testvérei.
- Talán kopogtak - nyögte ki. Muszáj volt valamit mondani, ha nem akarta, hogy furcsának találják viselkedését.
- Dehogy kopogtak, mondd csak tovább! - sürgették, de ő nem volt hajlandó folytatni.
- Már megint nem az igazat mondtam - bosszankodott magán a könyv fölé hajolva - hát már soha nem tudok megváltozni?
Este vacsora után vett egy mély lélegzetet, és Apu elé tette az ellenőrzőjét.
- Lesz, ami lesz! - s eltökélte, hogy bátran viseli a büntetést. Apunak nem volt jókedve.
- Valahogy nem jól érzem ma magam! - mondta Anyunak panaszosan - fáj a fejem, s most még ez a gyerek is!
Anyu nyugtatta:
- Ez elég nehéz dolgozat volt, ahogy nézem. Igazán nem tehet róla, biztos izgult is.
- Védjed, csak védjed! - csattant fel Apu - de nekem ne akard megmagyarázni, hogy egy ennyi idős gyerek, akinek igenis van esze, miért ír ilyen rettenetes
dolgozatot. Mert én megmondom - és ekkor már kiabált, s vészjósló arccal Gergő felé fordult - mert az iskolában nem figyel, itthon pedig nem tanul, hát
ezért!
Gergő tudta, ha Apu ilyen mérges, akkor már nem sok jóra lehet számítani. Anyu még megpróbált egy utolsó érvet kijátszani megmentése érdekében:
Dehát egyébként olyan rendes . . . - ez azonban csak olaj volt a tűzre, s Apu félbe is szakította:
- Rendes az biztos, csak éppen azt nem végzi el, ami a dolga, a feladata! Máskülönben rendes, ugye? - nézett mérgesen most már Anyura, mintha
legalábbis ő írta volna azt a rossz dolgozatot, s bement a szobába. Anyu szeme - ezt jól látta Gergő - elhomályosodott, néhány pillanatig Apu után nézett,
majd nekiállt, hogy elpakoljon vacsora után. Gergő segíteni akart, de Anyu szokatlanul csendes hangon azt mondta:
- Menj most be, egyedül szeretnék lenni!
Bement hát a szobába, s onnan hallgatózott kifelé.
- No ezt megúsztad! - mondta Péter, nem meggyőződésből, inkább csak hogy mondjon valamit.
- Ja, csak éppen Apu dúl - fúl, Anyu meg sírva mosogat - nézett rájuk szemrehányóan Tamás.
- Hagyjatok békén - hasalt rá az ágyára, és a fal felé fordult. Legszívesebben elsüllyedt volna, annyira bántotta az iménti jelenet. Bántotta, de ugyanakkor
fogalma sem volt arról, hogyan történt mindez és miért. Azt pedig végképp nem tudta, hogy ezek után neki mit kéne tennie. Kérjen bocsánatot? De
miért? Ő nem bántott meg senkit, sőt egy szót sem szólt. Menjen be Apuhoz és mondja azt, hogy verje meg nyugodtan, vagy büntesse meg? És szegény
Anyu, őt hogyan vigasztalja meg? Ettől ezerszer jobb lett volna, ha alaposan elverik. Dehát ez az Apu is! Miért Anyuval veszekszik, mikor ő semmiről nem
tehet? Rengeteg kérdés rohanta meg és lelke mélyén homályosan érezte, csak egy válasz van mindegyikre, de azt az egy választ nem merte kimondani.
- Mondd csak ki Gergő, ne szégyelld! - hallotta, s már látta is az Őrzőket. Mosoly nélkül, komolyan álltak előtte, vagy inkább ő állt előttük, mert ott
találta magát Szivárványországban, egy erdő szélén.
- Mit mondjak ki? - nézett rájuk kétségbeesetten.
- Azt talán, de kertelés nélkül, hogy annak, ami az imént nálatok történt, egyesegyedül te vagy az oka.
- Hogy Anyu . . .
- Annak is - vágták el a szavát - annak is meg mindennek!
Gergő lehajtott fejjel állt.
- Igen, én vagyok az oka! - mondta végül csendesen, és sírni kezdett. Sírt, sírt, a szégyen, a tehetetlenség könnyei hullottak a szeméből, s az Őrzők nem
zavarták, hagyták, hadd sírjon. Úgy érezte nagyon sokáig sír, azt hitte, abba se tudja hagyni, mégis egyszerre elapadtak a könnyei. Könnyűnek érezte
magát, nem szorongatta már az a furcsa érzés a szívét. Felnézett az Őrzőkre és megkérdezte:
- Mit csináljak?
- Tudni fogod majd - s már mosolyogtak - azt gondoljuk, most sokat tanultál.
- Tanultam? - csodálkozott - Gergő.
- Bizony az életben sokat kell tanulni, s nem lehet elbliccelni egyetlen leckét sem. Ha egyszer nem tanultad meg, eléd kerül még egyszer, s ha akkor sem,
hát újra, meg újra, amíg mindent meg nem tanultál. De most figyelj ide, mert nagyon kevés időnk van. Ma olyan dolgokat fogsz megtudni, amik segítenek
az útkeresésben. Itt ez az erdő. Indulj el ezen az ösvényen, s ne félj semmitől! Hamarosan rátalálsz egy barlangra, ott már várnak.
- Ti nem kísértek el? - nézett rájuk csalódottan.
- Nem megyünk veled, de ott leszünk, mire te odaérsz. Mondtuk már, mi Őrzők vagyunk csupán, helyetted semmit nem tehetünk, segíteni is te segítesz
nekünk, nem fordítva. Ennek így kell lennie!
- De ti miért nem mondhatjátok meg azt, amit ott a barlangban hallok, talán nem tudjátok?
- Jól látod, mi nem tudunk mindent, honnan is tudnánk, nem ez a dolgunk. Itt rend van, mindennek megvan a maga helye, ideje. Semmi sem történik
előbb, mint kellene, ez a törvény! - Nem teljesen értem - ingatta a fejét Gergő, s az Őrzők megint mosolyogtak.
- Miért akarsz te mindent érteni? Azt érted, ami a legfontosabb, aztán majd maguktól jönnek a dolgok. Mondtuk ez a törvény, s erre nyugodt szívvel
rábízhatod magad. Persze csak a jó út törvénye ez, csupán azokra érvényes, akik azon járnak. Indulj hát - érintették meg szelíden - menj és jegyezd meg
jól, amit látsz, s amit hallasz, mert szükséged lehet majd rá.
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Magyarország Nagykövetsége
Wellingtonban

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

dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata,
helyettes konzul
Molnár András
konzul
Tóth Tünde

titkárságvezető,
konzuli ügyintéző
Márton Brody-Popp

külgazdasági asszisztens

2021. június 22. Dame Patsy kormányzó asszony és férje Sir David ma délután fogadta a távozó
magyar nagykövetet, Szabó László Zsoltot és feleségét Gyorsok Tündét. Szabó úr a jövő
hónapban visszatér Magyarországra, miután befejezte nagyköveti megbízatását, amely 2016-ban
kezdődött.
Elmaradt a június 26-ra tervezett búcsú
rendezvény a nagykövetségen!
Az új-zélandi kormány bejelentette, hogy szerda
délután 18 órától a 2. szintre emeli a Covid
védekezés szintjét vasárnap éjfélig. Ezért nagy
csalódásunkra azt kellett közölnünk, hogy nem
tudjuk megtartani a szombatra tervezett
búcsúrendezvényünket.
Nem könnyen jutottunk erre a döntésre. de
magyar honfitársaink és barátaink egészsége
mindennél fontosabb számunkra.
Gyorsok Tünde és Szabó László Zsolt
búcsúlevele:
„Kedves Magyarok, Barátaink!

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

Sajnálatos módon nem tudunk személyesen
elbúcsúzni Tőletek. Nem tehetünk mást, mint hogy
digitálisan, a világhálón keresztül tesszük ezt most
meg.
Első rezidens magyar nagykövetként kiemelkedően
fontosnak tartottam, hogy szoros kapcso-latot
ápoljunk az új-zélandi, és főként a wellingtoni
magyarsággal. Tettük ezt, és természetesen
továbbra is tesszük mindezt, konzuli részlegünk
révén, mintegy kormányablakként szolgálva,
megkönnyítve a hivatalos ügyintézést. És tettük ezt
rendezvényeinkkel is, amelyekkel lehetőséget
szerettünk volna teremteni arra, hogy összehozzuk
az itt élő magyarokat. Mindezek során
fantasztikus embereket ismerhettünk meg,
akik a világ legtávolabbi pontján is fontosnak érzik,
hogy megőrizzék, ápolják és továbbadják
magyarságukat. És rendkívüli élettörténeteket
hallhattunk!
Utólag már sajnálom, hogy nem írtuk le őket,
érdemes lenne megismertetni őket a széles
nagyközönséggel és az eljövendő nemzedékekkel is.
Micsoda akaraterő, micsoda kitartás,

micsoda ambíció feszül az itteniekben, hogy
idegen közegben is megállják a helyüket,
megalapozták és fenntartják a magyarok kiváló
hírnevét Új-Zélandon.
Külön is szeretnénk egy oklevél és egy üveg
tokaji bor kíséretében köszönetet mondani
néhány embernek:
Bushnell Györgyinek, a mézeskalács készítésért,
Kaprinay Évának, a Magyar Fészekért
Klement Suzynak, a rendezvényeinken való odaadó
segítségért
Öveges Robinnak, a fotókért,
Papp Marinak és Ferinek, a Hungária foci-csapatok
megünneplésének megszervezéséért,
Bródy-Popp Évának, a rendezvényeinken való
odaadó segítségéért,
Anna Procnak és Heimler Gábrielnek, a Kettős
kötés kiállítások berendezéséért,
Richter Bencének, a palacsintapartiért,
Szentirmay Klárának, a Magyar Millennium Park
fenntartásáért.
Néhány nap múlva távozunk. Biztos vagyok abban,
hogy jó viszonyt fogtok ápolni utódommal, Hetesy
Zsolttal, aki szeptemberben érkezik majd, kérlek,
fogadjátok olyan szeretettel, mint 5 évvel ezelőtt
bennünket.
Búcsúzunk tehát, immár véglegesen.
Új kihívások várnak ránk Tündével, immár
Bangkokban, Thaiföldön. Nagyszerű munka,
feladat, lehetőség és kaland volt első
magyar nagykövetnek lenni Wellingtonban,
ahol a legszebb pillanatokat közöttetek
éltük át. Köszönjük nektek.”

Mi pedig a wellingtoni kis közösségünk,
a ’Fészeklakók’ nevében kívánjuk, hogy a
jövőben is hasonló lelkesedéssel
végezzétek a munkátokat!
Vigyázzatok magatokra, jó utat!
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A nagykövet megy– nagykövet jön
A képen a szeptemberben
Wellingtonba érkező Hetesy
Zsolt, aki a 2000-es évekbe még
a hazai titkosszolgálatok egyik
vezetőjeként vált ismertté.
Amit megtudhattunk róla, ezt írták
róla egy 2016-ban amerikai
helyettes nagyköveti kinevezése
előtt:

Sajnos a tervezett nagy rendezvény a Búcsú Party elmaradt,
a vírus okozta lezárás miatt. Június utolsó napjaiban
azonban személyes találkozással elköszönhettünk Dr Szabó
László Zsolt nagykövettől mi is.
Ekkor megkaptuk az oklevelet
és a finom Tokajit a Fészekkel
végzett munka elismeréseként. Köszönjük.
A bort majd a következő
Fészkelődésünk alkalmával
közösen fogjuk elfogyasztani.
További sikeres munkát és jó
egészséget kívánunk a
bangkoki nagyköveti
munkájában is.

„A washingtoni magyar
nagykövetség megüresedő
misszióvezető-helyettesi posztjára
egy kissé rendhagyóbb
előéletű diplomata érkezik,
Hetesy 2002-2007 között, a
Medgyessy- és Gyurcsánykormányok idején a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (NBSZ) vezette főigazgatóként.
(Az NBSZ egyfajta szolgáltatóként működik, ide fut be minden olyan
kérés, ami például lehallgatásra vagy figyelésre vonatkozik. És nem csak
a polgári és a katonai titkosszolgálatok, de például a rendőrség, a
nyomozó ügyészség, a NAV lehallgatásra, figyelésre, technikai eszközök
vagy fedőokiratok biztosítására vonatkozó igényei is ide érkeznek.)
Az NBSZ után 2007-2010 között az Információs Hivatalt (IH), azaz a
magyar hírszerzést vezette főigazgatóként, tehát összesen nyolc éves
titkosszolgálati vezetői múlt van mögötte.
Hetesyt egykori kollégái "jó politikusnak" ismerik, aki amikor
pozícióban volt, igyekezett ápolni a kapcsolatokat más szolgálatok
vezetőivel.
Angolul nagyon jól beszél, úgy tudjuk, tanult az Egyesült Államokban is.
Van olyan idősebb volt kollégája, aki szerint Hetesy legalább olyan
nagypályás, mint az egykor szintén az IH kötelékében dolgozó Czukor
József.
Tehát amerikai nagykövet helyettesként eltöltött évek után Hetesy
Zsolt Wellingtonba érkezik szeptemberben és itt már nagyköveti
munkát végez a jövőben. Reméljük mindannyiunk megelégedésére.
A kép és a cikk forrása:
https://index.hu/belfold/2016/08/30/washington_moszkvaszakertot_budapest_kemfonokot_kuld_nagykovethelyettesnek/

Elköszöntünk a nagykövet úr feleségétől Gyorsok Tündétől is, aki munkájával
maradandó nyomot hagyott a wellingtoni diplomáciai életben.
Elkészült az általa szerkesztett
szakácskönyv, mely „Receptek a
Wellingtonban levő Diplomáciai
Házastársak Egyesületének
tagjaitól” (DSA).
A nagykövetek feleségei-férjei
receptje vannak a könyvben és az
Egyesület a DSA adta ki könyv
alakban.
Egy találkozó alkalmára készültek könyvben található receptek. Az
ételek ezen az egy napon lettek fotózva!
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FÉSZkelődők társaságának hírei
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Kis társaságunk most is összejött június utolsó vasárnapján.
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Létszámunk változatlan, kedvünk, hogy együtt legyünk szintúgy.
Finom paprikáskrumpli elfogyasztása után következett most is a

Irénke, orosz származású, de kis közösségünk egyik alapító tagja.

desszert és beszélgetés időszaka.
Chrisztina kétféle süteményt is készített nekünk ( sajnálatos, de ismét
elfelejtődött a megörökítésük).

Magyar férje Papp Gyula volt, aki már pár éve elhunyt, akivel
szorgalmasan együtt jártak a Fészekbe, míg Gyuszi bácsi el nem
távozott közülünk. Irénke azóta is hűségesen látogatja

Téma mindig van bőven, így most is sokáig együtt voltunk. Senki nem

rendezvényeinket. SŐT! rendszeresen süt is nekünk finom házi

sietett, pakolni sem kellett időre, így aztán kellemesen telt ez a

süteményeket és lelkesen folyik bele a társalgásba is, bár nem

vasárnap délután is.

beszél, de sokat ért magyarul.

Sajnáltuk, hogy elmegy a nagykövetünk, ( de hát ez a sorsuk), mert

Amiért most kiemelten is írunk róla, mivel augusztusban életének

igazán kellemes hangulatot teremtett az első magyar nagykövetség

meghatározó jubileumaira emlékszik és ezúttal köszöntjük

megalakítása során.

lapunkban mi is:

Reméljük, hogy a filmvetítsések mellyel reményeink szerint egy
hagyományt teremtett a 4 év során folytatódnak. Bízunk abban is,
hogy egyéb új rendezvények is alakulhatnak még a jövőben.

Augusztus 13-án 70 éve érkezett Új-Zélandra, augusztus a
házassági évfordulójuk hónapja, és szomorú, de ez a hónap
férje elhalálozásának hónapja is, akivel szép hosszú életet
éltek együtt.

Addig, amíg az új nagykövet nem érkezik meg a feladatokat Dr Tóth
Ferenc elsődiplomata—mint helyettes nagykövet látja el.
Természetesen a konzulátus is folytatja munkáját Molnár András
konzul és Tóth Tünde konzuli ügyintéző.

Most azt kivánjuk, hogy a
jövőben még sokáig legyen
közöttünk-velünk drága Irénke!

Így várjuk a folytatást itt és ott 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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Hírmondótól-Hírmondóig milyen lehetőségek vannak Wellingtonban és környékén

Pénteken
Szerdán

Csütörtökön

a St Andrew’s-ban,

az Old St. Paul-ban

a Wellington Katedrálisban
ÉS a
Victoria Egyetemen is az
Adams Hall-ban!

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 júliusi Hírmondó megjelenése után, az augusztusi 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!

