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Nem Wellingtonban, igaz, hogy nem is Párizsban,
ahogy Borka Éva megfestette, de
elkészült a Hírmondó és köszöntök mindenkit
Magyarországról.

Új-Zéland és Magyarország
között
10 óra
az időeltolódás!
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Hír mondó

EZ meg AZ — Itt vagy ott
„A jövő attól függ, hogy mit teszünk ma.”
Mahatma Ghandi

Magyarországon a szülővárosban Ózdon, első nyilvános bemutatkozás a fotókkal
Érdekessége, hogy 2012-ben voltak kiállítva képeim
Wellingtonban, s most 10 év elteltével itt Ózdon is kiállíthattam a képeimet.
Ebben nagy támogatást kaptam a fiamtól Barna Pétertől
és
partnerétől Viszovszki Judittól,
akik a kezdetektől lelkes szorgalommal bábáskodtak a
rendezvény létrejöttében.
Úgy, mint Wellingtonban anno Celia Wade-Brown
Wellington akkori polgármestere, itt Janicák Dávid Ózd
polgérmester mondott küszönttőt.
Az előző évek oda-vissza utazásai során a világban is
fényképeztem, s ezek közül is kerültek kivetítésre képek, de a ,hogy:
Be- és megmutathattam Wellingtont, egyéb érdekes látnivalóit a fővárosnak.

3. oldal

AUGUSZTUS
16. évfolyam 200. szám

EZ meg AZ

Itt vagy ott

Ózd város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, az Ózdi járás központja, a megyeszékhely után a megye legnépesebb települése.
Elnevezése az úz népnévből ered. Az úzok a türkökkel rokon nép volt, akik a 11. század második felében az Al-Duna tájékán
és az orosz sztyeppéken éltek. Szétszóródtak, egy részük ebbe a völgybe került, és ebből a névből alakult ki – a „d” kicsinyítő képző hozzáadásával – az Ózd név. Ez persze csak az egyik lehetséges magyarázat a név eredetére. 1325ben Ouz formában találkozhatunk a település nevével. A 14. században találunk Ózd személynevet is. A település neve az
alábbi alakokban írva fordult elő: 1272: Ovzd, 1323: Ouzd, 1388, 1471, 1549: Ozd, 1773: Oszd, 1780–81: Ózd, Ozd, 1785–
86: Ózd, 1873-tól: ÓzdA környék az őskor óta lakott terület. A település nevét tartalmazó első hiteles írásos emlék 1272ből való. A település a 13. század végétől lassú növekedésnek indult, de még sokáig kis községe volt Borsod vármegyének.
A város mai területén a 20. század elején még hét másik község is volt Ózdon kívül. 1940-ben kebelezte be Ózd Bolyok és
Sajóvárkony községeket, majd 1949-ben nyerte el a városi rangot. Az ötvenes évek végén felmerült, hogy újabb községeket (Hódoscsépány, Uraj, Susa, Szentsimon) csatoljanak a városhoz, ám akkor ezt hosszú időre − egészen a hetvenes évek
végéig − sikerrel odázták el a helyi vezetők, a fejlesztési források szűkösségére és a lélekszámnöveke-dés okozta igények
kielégíthetetlenségére hivatkozva.
A további öt települést (Center, Hódoscsépány, Susa, Szentsimon és Uraj) 1978-ban csatolták Ózdhoz. 1999-ben a város
egy része, Farkaslyuk önálló községgé alakult.
A várost és környékét messze elkerülték a történelem harcai, a hegyes-dombos vidéken az iparosodást megelőző évszázadokon a mindennapos küzdelmet a dús erdők, a kevés és csekély termőképességű szántóföldek hasznosítása jelentette. A
nagy változás a XIX. század közepén történt, amikor feltárták a barnaszéntelepeket, és hasznosításukra megépítették a
vasgyárat. A 150 évig tartó kohászkodás mára jórészt történelem, de megmaradt belőle az itt élők műszaki kultúrája, kreatív gondolkodása. Ez mindig is jellemző volt az itteniekre, hiszen a fővárostól való távolság, a kedvezőtlen történelmi
sorsfordulók ellenére kellett itt megélniük, új utakat találniuk.
Az Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ) az észak-magyarországi iparvidék egyik legjelentősebb kohászati üzemegyüttese volt.
Azonban az 1980-as évektől nehézipari jelentősége csökkent. Ez is hozzájárult a térség egyik legégetőbb problémájához,
a munkanélküliséghez és az elvándorláshoz.Az ózdi vaskohászat épített emlékei – a helyiek nyelvében „a gyár” és a hozzá kapcsolódó munkáskolóniák – 2005 óta műemléki jelentőségű területnek (MJT) minősülnek.Az országban elsők között, az 1980-as évek
második felében elinduló leépítések megnehezítették a város lakóinak
megélhetését. A gyárnál 1991. február 26-án tartott tüntetés idejére
a munkaképes korú helyi lakosságnak már a 10%-a maradt munka nélkül, 1993 januárjára pedig a 20 850 fő munkaképes lakosból 12 650
(60.5%) vált munkanélkülivé. Sok ember ment nyugatra a megélhetés
reményében.
A nagy gyár és ami megmaradt belőle:
A szöveg forrása Wikipedia— fotó 2022 Kaprinay Éva
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Híres magyarok
Drew Barrymore
1975. február 22-én született a kaliforniai Culver Cityben John Drew Barrymore és
a magyar származású Ildikó Jaid lányaként.

A közel 15 háztömböt
körülölelő
Hollywood Walk of Fame
járdáin mára közel
2600 filmes ikon kapott
csillagot,
ahol a magyar származású
csillagok nevei is helyet
kaptak.
Sorozatunkban 10 olyan
magyar származású
híresség, akikre mi is
büszkék lehetünk.

Az írások forrása
https://www.mafab.hu/

Amikor hatévesen megkapta első igazi szerepét keresztapja, Steven Spielberg E.T. A
földönkívüli (1982) című filmjében, a kritikusok azonnal az egyik legígéretesebb tehetségnek kiáltották ki.
A korán jött hírnév rengeteg gonddal járt,
a színésznő már nagyon fiatalon alkohol- és
drogproblémákkal küzdött. Hosszú rehabilitáció után a kilencvenes évek közepén
tért vissza, de a szakmai áttörésre még
várnia kellett.
Az 1995-ben bemutatott Mindörökké Batman (1995) egyik mellékszereplőjeként
először szerepelt igazi kasszasikerben azóta, hogy több mint tíz évvel korábban egyszer már meghódította a világ mozijait.
Innentől ismét keresett színésznő lett,
rögtön a következő évben Woody Allennel
forgatott az A varázsige: I love you (1996)
című filmben. 1998-tól óriási sikerek következtek, először a Nászok ásza (1998), A
bambanő (1999), majd 2000-ben a Charlie angyalai (2000). A színésznő a szerepek
mellett produceri feladatokat is vállalt, és csakhamar felért karrierjének csúcsára.
A következő években egyik sikerfilmje követte a másikat: Donnie Darko (2001), Fiúk
az életemből (2001), Egy veszedelmes elme vallomásai (2002). A drámák mellett vígjátékokban is remekül helyt áll, Adam Sandler egyik kedvenc partnere, akivel az elmúlt
tíz évben három közös filmet is forgattak, legutóbbi ilyen filmje a 2014-es Kavarás.
2009-ben megalapította filmgyártó cégét, a Flower Filmst, és Hajrá Bliss! (2009) címmel megrendezte a várva-várt első saját filmjét.
2014-ben a Máris hiányzol című romantikus vígjátékban. 2016-ban a Hogyan legyünk
szinglik című filmben szerepelt Dakota Johnson, Alison Brieé s Rebel Wilson mellett.
A 2019-ben megjelent Charlie angyalai reboot munkálataiban producerként vett részt,
majd 2020-ban A másik én filmben volt látható.
Harmadik házasságát éli, az első tizenkilenc évesen köttetett Jeremy Thomas-szal,
amely mindössze 1 hónapig tartott, majd hat évvel később hozzáment a humorista Tom
Greenhez, akitől hat hónappal később vált el.
Jelenleg két éve él producer férjével, Will Kopelmannal, akivel két gyereket nevelnek.
(SódóGA)
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Magyar hírességek és Vers mindenkinek
Juhász Ferenc

1928. augusztus 16-án született

Bián, sváb származású munkáscsaládban. Az elemi iskolát a biai római
katolikus iskolában végezte, a polgári
iskoláit Bicskén, a budapesti Kossuth Lajos Kereskedelmi Középiskola
tanulója volt. 1946-ban a Pázmány
Péter Tudományegyetem magyar–
szanszkrit szakos hallgatója lett,
amelyet az első félévi vizsgák után
abbahagyott, gyári munkás lett,
majd 1948-ban a budapesti József
Attila Népi Kollégiumban folytatta
egyetemi tanulmányait magyar–
filozófia szakon.
Itt találkozott Szeverényi Erzsébettel, akit 1948. december 14
-én feleségül vett. Felesége szüleit 1948-ban kulákká nyilvánították, apósa a szegedi Csillagbörtönbe került, s ott raboskodott 1955-ig. Felesége később tanárként és irodalomtörténészként tevékenykedett, mielőtt életének 1972. december 14-én
önkezével véget vetett.
Házasságukból egy lánya született, Katalin, 1951-ben.
Juhász 1948–49-ben a Hunnia Filmgyár dramaturgjaként dolgozott. Első két verse a Dárium karácsonyi számában jelent meg.
Első verseskönyvét a Franklin Társulat adta ki 1949-ben. Az év
szeptemberében társbérleti lakást kapott a II. kerületi Szemlőhegy utca 23/b szám alatti házban, ahol bérlőtársai Nagy
László, Kormos István és felesége, Gyarmati Erzsébet voltak.
1949-től 1951-ig a Könyvhivatalban és a Magyar Írók Szövetségének lektorátusában dolgozott, s 1951. december 1-jétől 1974ig a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője lett.
1950-től a Magyar Írószövetség választmányi és elnökségi tagja
volt. Ezt követően költészete tartós támadások tárgya lett, s
írókongresszusi felszólalása miatt is vádolták.
1960-ban a British Council meghívására három hetet Angliában
töltött Tamási Áronnal, Ottlik Gézával, Kardos Tiborral és Köpeczi Bélával. Onnan Franciaországba, Párizsba utazott, ahol 12
év után újra találkozott festő barátjával és fiatalkori mentorával, a biai Hantai Simonnal.
1962-ben egy íróküldöttség tagjaként a Szovjetunióba utazott,
1965-ben Bécsben járt Déry Tiborral, Németh Lászlóval, Simon
Istvánnal és Darvas Józseffel. 1966-ban egy költőküldöttség
tagjaként Párizsban járt, 1967-ben részt vett a finnországi
Lahti Nemzetközi Írótalálkozón, 1968-ban Zágrábba utazott
egy nemzetközi avantgárd kongresszusra. 1971-től az Új Írás
főmunkatársa, 1974–1991 között főszerkesztője volt. 1977 tavaszán a Svéd Királyi Akadémia vendégeként három hetet töltött Svédországban, majd Kubába utazott egy kulturális kormányküldöttség tagjaként. 1977-ben költői felolvasókörútra
ment az USA-ba is Vas Istvánnal, Weöres Sándorral és Vajda
Miklóssal.
1978-ban feleségül vette Kilián Katalin orvosnőt. Második házasságából két lánya született, az orvos Eszter (1979) és a kulturális menedzser, irodalmár Anna (1980).
1982-ben költői estje volt a Berlini Magyar Intézetben, majd
ugyanezen év telén költői körúton vett részt Angliában Weöres
Sándorral, Nemes Nagy Ágnessel, Vas Istvánnal, Pilinszky Jánossal és Vajda Miklóssal. Közben többször utazott Franciaországba, költői estet tartott Prágában, költői világkongresszuson
járt Hollandiában és Madridban. 1984-ben egy nagy magyar költői antológiát mutatott be Görögországban; 1985-ben Csoóri
Sándorral, Mezei Andrással, Domokos Jánossal és Turczi Istvánnal együtt Izraelbe hívták meg; 1989-ben nemzetközi költőtalálkozón vett részt Indiában. 1960–1998 között sokszor járt
Belgrádban, Újvidéken, Szabadkán, Szarajevóban.
2015. december 2-án Budapesten hunyt el.

Juhász Ferenc: Évszakok

Elmúlt az ősz. Az elbomlás is elmúlt.
Rothadt növényeken gázoltam tehozzád.
Árva szemem halottak elhagyott szemhéjába bújt,
mint gyöngy-kérgű csigaházba magányos, meztelen rák.
Hulla-viola árnyékot csurgattak a bálnaszájú rácsok,
korhadt csecsemők és szutykos őszirózsák nyögtek ajkukból
kicsüngve.
Kék gerlét vezettek hozzám, kis lábán viselt csengettyűs
aranyláncot:
atom-hasító mosolyodban áztam, s beleőszültem bolyongó szemedbe.
S elmúlt a tél is. Nem úgy, mint a többi!
A vedlett ég ropog a harangok fogsorában.
Gépfegyver-fogvacogásban indultam neked kenyeret könyörögni.
Csendből-bogozott erdő szikrázik a tél anyagában.
Jácint-kék árnyékot gondoltak a tündérország-rácsok,
csöndernyős bánat alól a vadak az ablakhoz tolongtak tipegve.
Ágyad szélén, mint öreg ház jázminbokrot, hallgattam gondtalan csacsogásod
és szarvas, nyúl, fácán, rigó figyelt a lecsülkölt hóban lángfehér énekedre.
Ó, ez a tavasz! Zöld, húsos tajték tódul,
s ráforr a falakra repedezett zománccal,
gombos kocsányán virág-hullák foszlánya bódul,
s benyúl a szemekért az űr gomolygó tapogató-halállal.
Epezöld árnyékot öklendeznek a foltos-bőrű rácsok,
hova emberhúsevő halak, nagyfogú csillagok gyűlnek sisteregve,
mert odacsalják burjánzó vágyak, beteg imák, átkok és boldog
makogások.
Itt borulok én, tetszhalott sírra bodzabokor, szagos-sírkövű
melleidre.
Majd jön a nyár. Népet arany-éremmé ver!
S a holdban fölágaskodik kék vigyorral az egyszarvú csődör
és jajgat a világ a szenvedés rátekeredő idegzetével.
S ibolyántúli habban a rovar álmodozva dőzsöl.
Savas árnyékot sziszegnek a foszló hüllőtestű rácsok,
s rásül üszkösen sok lepke a gyíkkézből kidagadt szívedre.
S hártyásodó lombok alatt hallgatom akkor is virágnőstényzokogásod,
míg ott hörgök én, piros cseppkőbarlangkertben, fekete párduc, a szívedbe temetve

Fotó a Szép versek című antológiában megjelent portréinak egyike Csigó László felvétele
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GYEREKEKNEK

Verseny nincs, de versengj
magaddal! Találd meg a
4 kiwi gyümölcsöt a kiwi
madarak között!!!

Dudás „Dudolf”
Gergely készítette
dudolf.com
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GYEREK

A borbély és a szegény ember
(népmese)

Sem itt nem volt, sem túl nem volt, hanem
azért mégiscsak volt valahol ezen a világon
egy szegény ember. Olyan szegény volt ez a
szegény ember, hogy egyebe se volt az égvilágon egy szedett-vedett, kopott-rongyos
szamárnál, s az is olyan vén, zörgős csontú,
hogy csak úgy lígett-lógott, s csak annyit
bírt, ni, amennyit.

címmel
új sorozatot
indítunk a
gyerekeknek
ebben az évben.

Bevisz egyszer a városba ez a szegény ember egy szamárterhe fát, amit úgy tél-túl
összerakosgatott. Odavetődik egy borbélyféle ember, s kérdi:
- Hogy adod azt a szamárterhe fát, te szegény ember?
A szegény ember mondja, hogy s mint. Jól
van, addig alkusznak innen-túl, hogy megcsinálják a vásárt. Elszállítja a borbélyhoz s
le is rakja a szegény ember a fát. Hanem
akkor rászól a borbély a szegény emberre,
hogy csak ízibe rakja le azt az egész szamárterhét, mert ő az egészet megvette, s
ki is fizette már.
Eleget mondta a szegény ember, hogy ő
csak a fát adta el, s nem a nyerget is, hanem a borbély istenesen erőlködött, hogy ő
az egész szamárterhére alkudott, hát a
nyereg is az övé.
A szegény embernek egyebet se volt mit
tenni, mint hogy nagy búsan letette a nyerget is a szamárról, s bánatosan hazament.

A meséket a:
https://
egyszervolt.hu/
estimese/mesetar.html

oldalról vesszük
kölcsön a
Hírmondóba,
reméljük, hogy a
gyerekek
és az
esetenként
felolvasó
felnőttek is
egyaránt élvezni
fogják
2022-ben!

Aztán egyszer valahogy észbe kap a szegény ember is. Veszi maga után a szamarát, s be a városba, ott is egyenest a borbélyhoz. A szamarát megköti a kertkapuhoz, bemegy a műhelybe, s azt mondja a borbélynak:
- Mennyiért beretválna meg az úr engemet meg a társamat?
Mondja a borbély, hogy mennyiért. A szegény ember nagy szaporán kifizeti, s avval ki
egy miccentés alatt, vezetékre veszi a szamarat, s be vele a borbélyhoz, hogy hát itt
a társa, beretválja meg.
Eleget mondta a borbély, hogy ő aztán egyet se, mert ő nem szokott szamarakat borotválni. Hanem a szegény ember követelte úristenesen, hogy ha megvette még a salláriumot is, csak tessék, de még úgy, hogy hiba ne essék, mert ha nem, ő viszi tanácsra a dolgot.
Mikor a borbély látta, hogy biz ennek a fele se tréfa, nem restellte könyörgésre fogni
a dolgot, hogy így meg úgy, visszaadja a pénzt, de még rá is fizet. Azt mondja akkor a
szegény ember.
- Jól van hát, no! Adja vissza a pénzt s a múltkor elvett nyerget is, s én akkor visszalépek a követeléstől, de másképp soha, tudja meg az Isten is!
Persze hogy örömmel tette meg a borbély mind a kettőt, adott vissza pénzt, mindent,
csak hogy vigye onnan a szamarát, s haladjon tőle.
Így kapta vissza a nyerget a szegény ember. Ha a borbély a pénzt nem adta volna
vissza, s a szegény ember a borbélyt tanács elé vitte volna, az én mesém is tovább
tartott volna.
Sallárium = munkadíj

8. oldal
A Hír mondó
Itt a nyár és ott a tél vége, vagy fordítva?

Juhász Gyula
Augusztus
Sötét szemem az éjbe réved,
Köszöntelek, dús álmú élet!
Ott künn a rózsák násza van ma:
Az örök vágynak diadalma!
Az éj szerelme szerteárad,
Mámor ölébe hull a bánat,
Halk dal száll, száll, erőre kapva
És szilajan törtet az agyba.
S a szentiváni boldog éjjel
Szűz fátylát oldja, bontja széjjel,
S én álmodom gyönyörűt, mélyet,
Felüled Élet, Élet, Élet!

Milyen volt szőkesége
Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár
S e szőkeségben újra érzem őt.
Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsuzónál
Szeme színére visszarévedek.
Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.

Magyarországon az ősz közelít, Új-Zéland pedig már a tavaszt várja
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Akinek humora van
mindent tud.
Akinek nincs, mindenre képes!

9. oldal

HUMOR

eltűnik. Egy beosztott jön oda egy ezressel a kezében, tanácstalanul néz körbe.
A medve, a farkas, a róka és a holló
utaznak a repülőgépen. Megszólal a far- - Igazgató úr, nem látta a pizzafutárt?
kas:
- Medve koma, hozzál nekem egy sört!
A medve visz neki egy sört. Két perc
A rendőrfőnök mondja az alkalmazottmúlva megszólal a róka:
jainak, hogy holnap mindenki jöjjön al- Medve koma, hozzál nekem is egy sört! kalomhoz illő ruhában, mert A Figaró
A medve visz neki is egy sört. Két perc házasságára kell menni. Másnap mindenmúlva megszólal a holló:
ki megjelenik frakkban és pezsgővel a
- Medve koma, fényesítsd ki a cipőmet! kezében, erre a főnök:
A medve kifényesíti a holló cipőjét.
- Maguk mit csinálnak, hát nem tudják
Megint megszólal a róka:
hogy a Figaró házassága egy színházi
- Medve koma, fényesítsd ki az cipőmet előadás.
is!
Erre az egyik:
A medve mérges lesz, és kidobja a ró- Hagyjuk ezt főnök, a múltkor nem is
kát meg a hollót a repülőgépből.
tudom, hogy ki jött a Hattyúk tavára
Zuhanás közben megkérdezi a holló a
gumicsizmában és pecabottal!
rókát:
- Róka, tudsz te repülni?
- Nem.
- Akkor meg mit szemétkedsz a medvével?

Moszkvai professzor elmegy medvére
vadászni Szibériába, Csukcsföldre.
Kap maga mellé egy csukcs vadászt is.
A csukcs megkérdi a professzort:
- Maga okos, ugye?
- Igen, igen.
- És tud lőni?
- Nem először vagyok medvevadászaton,
csak Szibériában még nem jártam.
- És tud gyorsan futni?
- Hosszútávfutó versenyző voltam.
No, kimennek a terepre.
Meglátják a medvét, azt mondja a
csukcs: fussunk.
Futnak visszafelé, a medve
trappol utánuk, közben
gondolkodik a professzor,
hogy miért is fut, amikor
van nála puska.
Azzal megfordul, céloz, lő,
a medve elterül.
A csukcs megáll, odamegy a tetemhez,
és csóválja a fejét:
- Professzor, maga tényleg tud lőni,
gyorsan futni is, de maga egy barom.
- Miért?
- Most hogyan visszük el a medvét a
faluig?
Új nagyfőnök érkezik a vállalathoz. Nézelődik, hogy hogy megy a munka. Meglát egy unottan ücsörgő fiatalembert,
felmegy benne rögtön a pumpa.
- Fiam, mennyi a maga
havi fizetése?
- Hatvanezer.
- Itt van hatvanezer,
fogja, és most tűnjön el,
meg ne lássam itt többé!
Az ember egy szó nélkül

- Igen. Feleli a szöszi és átnyújtja a
bagót. Megy tovább, majd megint megáll
egy kereszteződésnél. Ugyanaz a csövi
behajol:
- Tüze is van? - kérdi a csöves.
- Igen. Feleli a szöszi és átnyújtja az
öngyújtót. Megy tovább, majd megint
megáll egy kereszteződésnél. Ugyanaz a
csövi behajol:
- Egy százasért megmondom - mondja a
csöves -, hogy kell kimenni a körforgalomból!
Két utas hajol ki, nagyokat nyögve az
óceánjáró hajó korlátján, megszólal az
egyik:
- Te! Feljött már a hold?
- Én olyant nem is ettem.
- Mi a sláger?
- ???
- Az a zene,
ami a füleden
megy be és a
könyöködön
jön ki.

Egy perc hosszúságát az határozza
meg, hogy a WC ajtó melyik oldalán
várakozol!

- Hallottam, jól tud úszni.
- Na ja! Két évig Olaszországban dolgoztam, postás voltam Velencében.

Kidobóembert keres a műsoros éjszakai
mulató.
A hirdetésre jelentkezik egy két méteres, lapát tenyerű díjbirkózó.
A főpincér megkérdezi:
- Tudja, mi lenne itt a dolga?
- Persze, hogy tudom.
- És biztos benne, hogy el
tudja látni a feladatot?
- Jó - mondja a nagydarab ember -, én
nem mondok semmit, inkább figyeljen!
Odapattan egy asztalhoz, amely előtt
egy szemmel láthatóan ittas pasas hangoskodik.
Elkapja, fél kézzel megemeli, lábával
kirúgja az ajtót, s a pasast hatalmas
lendülettel kirepíti az utcára.
- Na, elég határozott voltam? - kérdi
büszkén.
- Mi tagadás...
- Akkor vezessen a főnökhöz, hadd írjuk alá a munkaszerződést!
- Tartok tőle, hogy ez lehetetlen.
- Hogy érti ezt?
- Csak úgy, hogy éppen most
dobta ki.

Idős néni ötödször tesz panaszt a rendőrségen ugyanarra a szélhámosra, aki
különböző mesékkel becsapta.
- Hogyan hihetett neki? - kérdezi a
rendőr.
- Tudom is én, olyan ismerős volt az
arca.

Szőke nő ül a kocsiban, megáll egy kereszteződésnél, ahol behajol egy csöves:
- Hölgyem van egy cigije?

Egy kisboltban dolgozom.
A múltkor egy vevő a pulton felejtette
a mobilját.
Megnéztem rajta a címlistát, és felhívtam a Mama feliratnál jelzett telefonszámot.
Elmondtam a hölgynek, hogy a fia telefonja nálunk van.
- Azonnal intézkedem - válaszolt a Mama.
Kis idő múlva megcsörrent a mobil, felvettem:
- Halló?
- Kisfiam, a kisboltból telefonáltak,
hogy náluk van a mobilod, menj érte!
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Magdus írta Magyarországból
Ma, ezen nyárvégi délután végre felfedezhet- kellemes délutánra gondolva, elballagok kedvenc
fotelomig és a megkezdett novellák helyett
tem a mosogatógép pótolhatatlan voltát.
olyankor verset olvasok.
Több vendégünk is volt, távozásuk után, a kismé- És ez így ment több évtizeden át, de mától minretű konyhámban megsimogattam az új családta- den megváltozott.
Gyermekeim rábeszéltek a mosogatógépre és
got és azt a nevet adtam neki: Kata. Ezután, ő
amíg én a vendégeinket kikísértem, unokám beaz , aki mindennek megkóstolhatja az ízét nagy
lapát-nyelvével és tovább tisztítja, ha valami oda rakta a gépbe a mosogatni valót és Kata vígan
égett. De ez lényegtelen, a lényeg az, hogy leve- dorombolt és bíztatott, hogy én csak menjek be
és olvassak. Augusztus közepén járunk, nemsokászi vállamról azt a lelki terhet, amikor egy ilyen
ra vége a nyárnak is, már hűvösek az esték.
napon, megállok a konyhaajtóban és arra gondolok, mire a sok tányért, poharat, csészét, lábast,
elmosogatom, elszáll az a jó érzés, amit vendége- Mire ezt a négysoros verset elolvastam:
inkkel nosztalgiázás köze-pette érezhettem, jól
„Valaki halk futamot játszik sárga trombitán,
éreztem magam.
S előtte porban hever a forró délután.
Majd a dombon is megszűnik nőni az árnyék,
A kis ördög olyankor megkörnyékezett és azt
súgta a fülembe: hagyd most ezt, pihenjél előbb, Oly gyorsan lehull a fák hegyéről a nyárvég.”
hosszú még ez a nap, majd megcsinálod később.
Különben is, kezdődik a tv-ben a sorozatod, nem Brasnyó István, számomra ismeretlen költő írta.
Elálmosodtam, hagytam, hogy becsukott szemeim
kellene kihagyni egy részt sem belőle. Fáradt
mögött már az esti csillaghulláslábaim is megszólaltak, mindra gondoljak, amit úgy szeretnék
ketten helyeselték a gondolatot
igazából látni, mert mindig az az
és én ott álltam tanácstalanul,
érzésem, hogy csak oda gondomost mit tegyek!? Némi töprenlom őket.
gés után, győzött a józan ész,
összeszedtem minden testi és
Ez a nap is eltelt, várjuk az aug.
lelki erőmet és elkezdtem a
20 körüli ünnepeket, ott lesz ám
mosogatást szép sorjában, előcsillaghullás, de bevallom ezt a
ször a poharakat, csészéket és
hangos, hivalkodó, mű csillogást
így tovább. Veszem sorba a
nem szeretem, úgy érzem, hiába
tányérokat, lábasokat, már
lesz vége a nyárnak „nem nekem
olyan vagyok mint egy gép. Amimuzsikálnak.”
kor már az összerogyás ténye
fenyeget, már körül mostam és
törültem a mosogatót és környékét is, belevágom a mosogatószivacsot a mosogatóba és
csak úgy magamnak mondom: vége.
És akkor elszáll a teher a lelkemről, már mintha
a lábaim sem fájnának annyira. Az egyébként

a festőművész és költő
kreatív világát a

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

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

Kellemes a séta a tengerparton
Petoneben és:
Ebben a szép galériában is megvásárolhatók Borka Éva eddig megjelent
könyvei,
és néhány festménye is.

Alfred Memelink
Artspace Gallery
223 The Esplanade, Petone,
Lower Hutt 5012
Itt vásárolhatsz, nézelődhetsz, kávézhatsz is,
ismerkedhetsz, beszélgethetsz, mindig találsz
valami különlegeset!
ÉK
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https://wellington.mfa.gov.hu/

Moziztunk

Legal House, 6. emelet
Lambton Quay 101.
Misszióvezető
Dr. Hetesy Zsolt
Nagykövet
Munkatársai:
Dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata
Szabó Zoltán Béla
Sydney székhellyel
külgazdasági attasé

Július 14-en mintegy 30
érdeklődő volt kíváncsi a
Becsúszó szerelem Bullhorn Lullaby című
filmre.
A filmbe komolyabb fordulatokat nélkülözve épült
bele a futballhuliganizmus, a rasszizmus és az
elfogadás—vagy inkább az
el nem fogadás kérdése,
de a filmnek mozinak komolyabb mélységei nincsenek.
Trágárság és felületesség
jellemez, de a nézők, akik
ezen túltették magukat
jól szórakoztak.
Mondhatjuk azt is, hogy
néha sírva nevettünk…

Tóth Tünde
titkárnő,
konzuli ügyintézőgi

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

A XX. századi magyar mozi
Első film július 27-én a Hyppolit a lakáj volt a nagykövetségen.
Ez volt a második magyar hangosfilm és az első darabja a nagykövetség által
indított sorzatnak.
A rendezvényt Paul Hellyer bevezetője indította.
Folytatás következik.

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

(forrás a nagagykövetség FB oldala)
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FÉSZKELŐDŐK hírei
Én most Ózdon Fészkelődtem, ezeket a képeket a városban készítettem.
A ott tartózkokásom alatt.

FÉSZEK LESZ
augusztus
28-án a szokott
helyen
2-4-ig!!!
Szeretnél velünk
“fészkelődni”?
Többnyire minden hónap
utolsó vasárnapján
találkozunk.
Néha változik az időpont,
a helyszín,
de ha
jelentkezel előtte
a lapunk
email címén,
vagy a
telefonján,
elmondjuk mikor
és
hol leszünk!
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15-től 15-ig

Hírmondótól—Hírmondóig lehetőségek
Wellingtonban és környékén
Többsége ingyenes!

A múzeumok, kiállítások termei mindig megnyugató biztonságot adnak esőben, szélben vagy perzselő napsütésben.
A vendégeinknek szoktuk mondani:
MENJ és MARADJ A SZABADBAN, HA JÓ AZ
IDŐ!
Itt az ősz, de ha nem esik az eső használd ki!
Sétálj, túrázz, kerékpározz, ússz, kinek mi nyújtja
az
igazi kikapcsolódást.
Ha esik, ha fúj, akkor menj a múzeumba, kiállításra,
sok lehetőség kínálkozik.
Látogass el a vasárnaponként 10-3 között nyitva
tartó Island Bay Tengerészeti Oktatási Központ-Bait House Akváriumába, ahol mindig találsz valami különlegességet – most polip és szőnyegcápa
tojásait vagy a ’terhes fiú’ csikóhalat.

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

Kapcsolatok — Hirdetések

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

2004-től létezik a
Wellingtoni Magyar
Fészek
Új-Zéland fővárosában.
A megalakulástól eltelt időszakban sok
magyar látogatta.
Még mi néhányan
mindig fészkelődünk,
2022-ben is havonta egy alkalommal
találkozunk.

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

A studió alapítói és alkotói:

Almásy Alma
Dénes István
Köszöntjük
mindazokat,

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

akik az augusztusi lapszám után,
a szeptemberi
lapszám megjelenése előtt ünneplik
név-, vagy születésnapjukat,
vagy bármilyen személyes, vagy
családi évfordulójuk erre az
időpontra esik!

Élvezze a finom ételeket a rendezvényhelyszínükön az
ANZILben,

Elérhetőségük:

DenDesignStudio

vagy a
’PartyPerfect Catering’ -el!
Telefon:
021 076 6724
(foglalás és vendéglátás)
+64 4 298 7787
A rendezvényhelyszín foglaláshoz minimum
8 fős csoportlétszám szükséges!
https://www.anzil.co.nz/

dendesignchch@gmail.com

021 1193129

