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A Westminster Collection büszkén jelentette be, hogy megjelent egy új, 50p -s érme, amely Fülöp herceg életének állít
emléket. Ezt az új 50p -s érmét a Man -sziget engedélyezte kiadásra, a Buckingham -palota pedig teljes mértékben jóváhagyta.
Ami a gyűjtők számára fontos, ez az első alkalom, hogy Fülöp herceg szerepelt a gyűjtő kedvenc érmén - az 50p -n.

Az érme tiszteleg Edinburgh hercegének, mint a királynő hitvesének. A teljes készlet hat darab 50p -t tartalmaz, amelyek
mindegyike egyedi, különleges megrendelésű hercegi portrét tartalmaz az évtizedek során, szobrász és tervező, Luigi Badia.

A NOBEL-DÍJ 2021

az orvosi Nobel–díj. David Julius és

Karikó-Weissman páros neve hetek óra

Ardem Patapoutian ketten, megosztva

keringett a levegőben, újságok és egyéb

kapták.

elismerések elnyerésével bizonyítva, hogy a

Esélye megvolt még a párosnak a kémiai díj

fantasztikusan sikeresnek bizonyult munkájukért

elnyerésére melynek eredményét októbe 6-

jár majd ez a kitüntetés!

án hirdették ki.

A módosított mRNS mint alaptechnológia a remények szerint teljesen Sajnos itt sem ők lettek a befutók. A kémiai Nobel -díjat Benjamin
új utakat nyithat meg a gyógyításban. A koronavírus-járvány ennek az List és David MacMillan kapják „az aszimmetrikus organokatalízis
újításnak egy gigantikus tesztje volt (bárcsak békésebb módon is

kifejlesztéséért”.

kiderülhetett volna mindez), és egyelőre minden jel szerint kiválóan

A Nobel-díjakat a járvány miatt (tavalyhoz hasonlóan) idén is a

teljesített. Az mRNS-sel korábban is foglalkoztak fejlesztések, de az

díjazottak lakóhelyén adják majd át, és a jelenlegi helyzet alapján

utóbbi egy évben az eredményeket látva hihetetlen mértékben állt rá

valószínű, hogy a decemberben szokás szerint megrendezett Nobel-

a tudományos élet a további lehetőségek felkutatására.

héthez időzített bankettet sem tartják meg. Szép szimboluma lenne az

2021. október 4-én kiderült, hogy a várakozással ellentétben NEM a

eseményeknek, ha pont egy olyan munkát díjaznának, amely segíthet

Karikó-Weissman páros kapta ezt a kitüntetést, nem lett az övék

megszüntetni ezeket a fájdalmas korlátozásokat.
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Az 1950–53 között kitelepítettek emlékére
Üvegbeton térplasztika
Alkotók: Széri-Varga Géza és Széri-Varga Zoltán
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete
kezdeményezését támogatta a Fővárosi Önkormányzat és a
2010 októberében felállított köztéri művészeti alkotással
emlékeztet azon magyar állampolgárok sorsára, akiket 1950 és
1953 között a magyar állam családostól kényszerlakhelyre
száműzött és a nyilvánosságtól elzárt munkatáborokban
fegyencként dolgoztatott.
A kompozíció a kitelepített családok szállásául szolgáló, a
pusztában magányosan álló juh hodályok, marhaistállók arányait
imitáló faldarab, amely a kiszolgáltatottak „falbazárt” figuráit
rejti.
Az alkotás üvegbetonból készült. Az üvegbeton feltalálója
Losonczy Áron, akinek nagyszülei és édesanyja is az egyik
hortobágyi kényszermunkatábor lakója volt.
A kép és szöveg: Harsányi Joli — köszönjük!

Statisztika. Október 8.
Sajnos a Delta variáns nem könnyen
megállítható.
Itt is terjed a nagy elővigyázatosságok
ellenére. Az oltási hajlandóság is erősödött.
Magyarországi terjedése is felgyorsult ennek
a változatnak, sajnos nem mindenki veszi
komolyan a veszélyét!

Vigyázzunk! Vigyázzatok!

Sport https://www.megarace.de/
2021. szeptember 24
Barta László ultrafutó, aki megnyerte a világ leghosszabb
terepfutóversenyét, az 1001 kilométer hosszú Megarace-t,
amit idén rendeztek meg először.
Barta 254 óra és 12 perc alatt teljesítette a 24 ezer méteres
szintkülönbséggel nehezített távot, vagyis több mint másfél
hétig futott lényegében megállás nélkül.
A Megarace-t eredetileg három országot, Németországot,
Csehországot és Ausztriát érintve rendezték volna meg, ám a
koronavírus-járvány miatt a teljes útvonalat Németországban
jelölték ki.
Gratulálunk!
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A hónap verse:

Kálnay Adél
Álom
De jó is az álmodás!
Találkozik mindenki,
aki épp arra jár,
élők és holtak,
jók és rosszak is.
Szó esik mindenről,
múltról és jelenről,

Petőfi Sándor: Fekete kenyér
Miért aggódol, lelkem jó anyám,
Hogy kenyeretek barna, e miatt?
Hisz meglehet: ha nincs idehaza,
Tán fehérebb kenyérrel él fiad.
De semmi az! csak add elém, anyám,
Bármilyen barna is az a kenyér.
Itthon sokkal jobb ízü énnekem
A fekete, mint máshol a fehér.

s talán a jövő is
bekacsint kicsit.
Közben szép, színes
képeket vetít az agy,
hol nyár van, hol tél,
hol öröm, hol fájdalom,
s mindent megélünk,
nagyon, nagyon.

(Szalkszentmárton, 1845. július 13 - 21.
között)

A mindenszentek vagy mindenszentek napja (röviden mindszent; latinul Festum
Omnium Sanctorum) a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja.

Október 16. A kenyér világnapja
A svájci székhelyű Pékek Világ-szövetsége
2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy
október 16. legyen a kenyér világnapja.
A világnap célja, hogy bemutassa a világ
legfontosabb élelmezési cikkének – az
életfontosságú ásványi anyagokat
tartalmazó, fontos energiaforrásnak –, a
kenyérnek a jelentőségét.
A világnapot már közel 30 ország ünnepli
elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a
napon a pékek adomá-nyaikkal segítik a
rászorulókat.
Az ünnep alkalmat ad arra is, hogy a pékek
áldozatos munkájára és a kenyér
jelentőségére a nagyközönség figyelmét is
felhívják.
(Jelesnapok.oszk.hu)

A halottak napja (latinul Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum) keresztény ünnep
az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért.
A katolikusok november 2-án tartják, egyháztanilag a »szenvedő egyház« (ecclesia patiens)
ünnepe, a mindenszentek november elsejei főünnepét követő ünnepnap, amikor a »küzdő
egyház« (ecclesia militans) a »szenvedő egyházról« (ecclesia patiens) emlékezik meg. Ezen a
napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a
temetőkben hozzátartozóik sírját.
Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából –
általános, felekezetektől független – az elhunytakról való megemlékezés napjává.

... itt kell emlékeznünk és beszéljünk mindazokról, akik a Covid-19 és annak variánsai miatt hunytak el.
Sajnálatosan nem csak azok, akik elkapták a vírust, de olyanok is áldozatául estek ennek a járványnak, akik az egészségügyi ellátó rendszerek
összeomlása miatt nem kaptak időben megfelelő ellátást egyéb betegségükre.
A vírus itt van és ahogy a szakemberek mondják még sokáig velünk is marad, jellemzően a fertőző betegségeket hordozó vírusokra.
A fertőzések, a terjedés megállításának egyetlen módja az oltás, hasonlóan, mint az a
bárányhimlő, a gyermekbénulás vagy a kanyaró stb. esetében történt.
Bízzunk benne, hogy az oltások segítségével ezt is legyőzzük, hasonlóan a fent említett betegségekhez!
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Magyar hírességek — 119 éves az ORSZÁGHÁZ

Napfényben Budáról fotózva

Az Országház Budapest egyik legismertebb középülete, a Magyar Országgyűlés és egyes intézményeinek (például Országgyűlési Könyvtár)
székhelye.
Budapest V. kerületében, a Duna bal partján, a Kossuth Lajos téren található. Az épületre vonatkozóan a köznyelvben a Parlament elnevezés is
elterjedt.
Az Országház építésének feltétele volt,
hogy kizárólag hazai építőanyagokat
használjanak fel. Kivétel a főlépcső mellett
található nyolc, egyenként hat méter magas
márványmonolit, amelyet Svédországból
hozattak (összesen 12 ilyen oszlop készült,
a másik négy a londoni Parlamentben
található). Az építkezés 1885-től 1904-ig
tartott, azaz a tervező az épület teljes
befejezését már nem érhette meg. Az első
kapavágás 1885. október 12-én történt a
Tömő-tér talaján, az építkezés során
tizenhét éven keresztül átlagosan ezer
ember dolgozott, 176 000 köbméternyi
földet mozgattak meg; 40 millió téglát, félmillió díszkövet, 40 kg aranyat használtak fel. Bár az épület felavatása már 1894-ben megtörtént,
ekkor még nem volt készen, sőt még 1902-ben sem, amikorra már a parlament mindkét háza ideköltözött. Az építkezés 1904-ig tartott.
Maga az épület 268 m hosszú, 123 m széles és 96 m magas, alapterülete 17 745 négyzetméter, térfogata 473 000 köbméter. Központi eleme a
kupola, amelynek két oldalán emelkedik a képviselőház (ma az Országgyűlés) és a volt főrendiház (ma Kongresszusi terem) ülésterme. Az
épületnek 27 kapuja van, belül 29 lépcsőház és 13 személy- és teherlift szolgálja a közlekedést és a szállítást. Az épületben valamivel több mint
200 irodahelyiség található.
A Duna felőli oldal a főhomlokzat, de a hivatalos főbejárat a Kossuth Lajos térről nyílik. Kívül 90, belül 152, összesen 242 szobor van a
falakon, jeles alkotók freskói, festményei is
ékesítik az Országházat. A díszítéseknél
felhasznált 22-23 karátos arany
összmennyisége hozzávetőleg 40
kilogramm.
Az ország első távfűtött épülete: A Balassi
Bálint utca 1–5. számon álló – és a
közelmúltban felújított – Tisza Lajos
Irodaház udvarán 1899-ben helyezték
üzembe az azóta több korszerűsítésen is
átesett kazánházat. A szellőzést és a
klimatizálást pedig a Kossuth téri két
légbeszívó aknából, alagutak rendszerén
keresztül bevezetve oldják meg.

Díszkivilágításban, látványa a Kossuth
tér felől

Az Országház külső homlokzatainak
felújítása, 2014-ben ért véget, a
díszkivilágítása 2012-2014 között megújult.
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GYEREKEKNEK
Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája volt
szeptember hónapban:
„Az én anyukám/VAGY apukám dolgozik”

EGY
alkotás érkezett!!!

Harry Lorayne:
„A világ legkönnyebb dolga másoknak tanácsokat adni.
A legnehezebb: nem adni.
Még ha a tanácskérő a barátod is, általában azt akarja hallani,
ami mellett már döntött.
Ha úgy érezzük, tanácsot kell adnunk valakinek, tanácsoljuk neki azt, amit
csinálni akar, vagy hallgassunk.”

Sajnos, én elkövettem azt a hibát többször is, hogy kérés nélkül adtam...
(ÉK)

Sajnos a legutóbbi kiírás témája nehéznek bizonyult,
vagy az iskolakezdés az, ami elvette a kedvét, idejét a
gyerekeknek az alkotástól.
Reméljük a következő hónapban sikeresebb lesz és
valódi verseny alakulhat ki!
Az óvodás Takács Inesz alkotása mindent elmond
édesanyja munkájáról és nagyon ügyesen elkészítette
a képet!
Bár valódi verseny nem alakult ki, de
Dicsérő oklevelet
kap ezért a remek alkotásért, a munkájáért!
Reméljük, majd alkot a következő hónapokban is.

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

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA:

Mikulásra várva

A beküldési tudnivalók:

A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg

KovacsJozsef_9_ország_VAGY_városnév.jpg de ne legyen ékezetes betű!!!)

Beküldési határidő: november 5.

Cím: rajzverseny0@gmail.com
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Hetedik fejezet, amelyben feltűnik valaki, aki gyanús,
egyébként az Őrzők ismét megjelennek, sőt kiderül, hogy
mindig is itt voltak.

Kálnay Adél
1952. február 5-én született
Ózdon.
A középiskolát az ózdi József
Attila Gimnáziumban végezte,
majd Sárospatakon szerzett
tanítói oklevelet a Comenius
Tanítóképző Intézetben, 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!

Teltek, múltak a napok, hetek, majd hónapok, s Gergő egyre türelmetlenebbé vált. Úgy érezte, már annyit
változott, hogy többet már nem is lehet. Akkora áldozatot hozott, hogy visszanézve saját magának is
hihetetlen volt. Ám az Út nem volt sehol. Sőt! Néha már az is megfordult a fejében, hogy nincs is. Az
Őrzők is olyan régóta nem jelentkeztek, még az is lehet, hogy képzelte őket. Anyu szokta mondani, hogy
ebben a korban mindenféléket kitalálhat az ember, olyan élénk a fantáziája. Hát igen, csakhogy a fénykép
ott volt, azt nem lehetett kitalálni!
Így tépelődött Gergő, de nem jutott egyről a kettőre. Egy borongós, esőre hajló napon éppen hazafelé
tartott, köveket rugdosott és egyáltalán nem gondolt semmire. A Duna - parti felső sétányon poroszkált.
Szerette ezt az utat, mert csendes volt, de sok kutyás emberrel lehetett találkozni és Gergő szerette a
kutyákat. Most azonban senki sem járt arra, csend és pára ülte meg a környező fákat.
Egyszerre furcsa hangra lett figyelmes. Mintha madár hangja lett volna, de emberi szavakat mondott, aztán
sokféle csicsergés lett a válasz. Körülnézett és néhány méterrel odébb, a fák között megpillantott egy
különös alakot. Úgy állt kicsit előre hajolva, egyik kezét tenyérrel fölfelé maga előtt tartva, másik kezével
botjára támaszkodva, mint egy szobor. Illetve nem is szobor, jutott eszébe Gergőnek, hanem mint mikor a
mesében kővé változtatnak valakit. Hosszú, fekete köpeny volt az alakon, fején nagy karimájú, ódivatú
kalap. A kővé vált alak azonban beszélt. Vékony, madarakat meghazudtoló hangján szólt valakihez, illetve
valakikhez, akit vagy akiket Gergő nem látott akárhogy meresztgette a szemét. A hangfoszlányokat elvitte a
lassan feltámadó szél, így nem tudta kivenni, mit is mondhat az ismeretlen. Már éppen indulni akart,
amikor a látványtól földbe gyökerezett a lába. Az addig egyedül álló alakot minden oldalról madarak lepték
el, kalapjára, vállára karjára telepedtek nagy zajjal. Néhányan rögtön enni kezdtek a tenyeréből, a többiek
nyugodtan vártak a sorukra. Gergő soha nem tudta elfelejteni ezt a pillanatot, minden mozzanata élesen az
emlékezetébe vésődött. Valahányszor eszébe jutott, mindig megcsapta az orrát az a párás levegő, érezte a
zöldellő fű és a virágzó fák illatát, látta a súlyos, egyre lejjebb ereszkedő felhőket, hallotta a Duna felől
ébredő szelet. Minden olyan valószerűtlen volt, hogy azon se csodálkozott volna, ha most hirtelen
felemelkedik, s ő is odarepül a furcsa idegen vállára. És a madarak! Az ismertek és az ismeretlenek! Mert
nemcsak verebecskék és rigók, fecskék és pintyek, hanem soha nem látott, csodálatos színekben pompázó
madarak gyűltek össze óriási számban.
Csak állt ott és nézte ezt a színjátékot, s közben arra gondolt, hogy ilyen nincs is. A madarak lassan jól
laktak, mert egyre halkult a lárma, aztán amilyen hirtelen érkeztek, olyan hirtelen rebbentek szét, s egy
pillanat alatt eltűntek Gergő szeme elől. A madaras ember ekkor végre lehajolt, felvette földön heverő
hátizsákját és néhány félig üres zacskót tett bele. Aztán öregesen fölegyenesedett, s a még mindig
mozdulatlanul álló Gergőre nézett. Sokáig nézték egymást, míg végül a madaras ember csupa ránc arcán
mosoly suhant át. Halvány, csupán önmagának szóló mosoly, de Gergő észrevette, s megint olyan érzése
támadt, mint mikor a fényképet meglátta. Úgy érezte ismeri ezt az embert, de képtelen volt rájönni,
honnan.
- Régóta itt vagy? - kérdezte a madaras.
- Nem, vagyis igen, szóval nem is tudom - vallotta be - nem figyeltem az időt.
- Láttad a madárkákat? - kérdezte az öreg és mellélépett.
Gergő bólintott.
- És elmeséled majd?
- Ne meséljem el - kérdezett vissza - talán titok?
- Nem, nem titok - nevetett a madaras - csak tudod, nem hiszem, hogy elhinnék neked.
- Az lehet - hagyta rá Gergő - az emberek nem nagyon szoktak elhinni ilyesmit.
- Még a gyerekek se - tette hozzá az öreg.
- Még ők se - bólintott erre is, s közben már ballagtak tovább a sétányon.
- Bizony, bizony, pedig mesélhetnénk nekik - folytatta a madaras, s cinkosan kacsintva hozzátette - neked is
lenne mit mesélned, nem igaz?
Gergő meglepődött. Honnan sejti ez a furcsa ember, hogy neki is lenne miről mesélni?
- Én még kicsi vagyok - mondta elhárítva a kérdést.
- Kicsi, öreg, egyre megy - legyintett az öreg - tudjuk mi azt jól - beszélt most már többes számban, ami
kissé zavarta Gergőt. Szeretett volna már elválni ettől a titokzatos embertől. Nem félt tőle, de mégis
valamiért kényelmetlenül érezte magát mellette.
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ALPÁR - MES LI
„Újra itt van!
Újra itt van a nagy csapat!
Csapjad össze a
mancsodat!”

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

Így kezdődik a régi jól
ismert dal amire valószínűleg valamennyien
emlékszünk. Kicsit erre
gondoltam az elmúlt
hetekben, amikor majdnem két év szünet után
újra üzleti úton voltam,
először egy hétre Koppenhágában, majd egy hétre
Varsóban. Bevallom már nagyon vártam mindkét
eseményt, egyfelől ugye a konkrét haszon végett:
megismerni személyesen a munkatársakat, megbeszélni bonyolult és nehézkes üzleti témákat amelyek telefonon vagy konferenciahíváson keresztül
nem feltétlenül megoldhatóak. Másrészt kimozdulni
a mindennapok (bár nem szürke, de mégiscsak
megszokott) világából, felfedezni új helyeket,
megismerni új embereket,
elmenni egy jó étterembe,
csapni egy görbe estét és
hasonlók. Valamennyi felsorolt dolog meg is történt viszont történt egyéb
is. Az ember ugyebár
hajlamos megfeledkezni a
kisebb - nagyobb kellemetlenségekről és általában csak a szép és jó dolgokra emlékezik a múltból. Én sem vagyok kivétel
ez alól, ugyanis annyira vágyakoztam már az üzleti
utazások után, hogy nem jutottak eszembe az ezzel
járó szokásos bosszantó dolgok. Kezdjük is mindjárt az elején. Hajnali kelés, hogy időben kiérjek a
repülőtérre. Bosszankodás, mert késik a taxi. aztán
újabb bosszankodás (sőt egyik esetben már félelem
is) a hatalmas dugók miatt - már kezdtem azt hinni,
hogy lekésem a járatot. Lefagynak a gépek a repülőtéren így káosz és
hosszú sor alakul ki.
Nagyon későre érkeznek
a csomagok - illetve az
enyém konkrétan
utolsónak! Elnézem a
távolságokat, így a cégtől
meglehetősen távol
foglalok szállodát így nem
tudok reggel-este
sétalni oda és vissza,
hanem megintcsak
kénytelen vagyok taxit
fogadni. Ez ugye azt
jelenti, hogy újra izgulhatok, hogy beérek-e
időben. A taxisofőr roszszul érti a címet, amit
bemondtam. így egész más
irányba indulunk el és épp
csak, hogy beérek az

irodába - jelzem, hogy ez
pont azon az egyetlen napon
történt, amikor nagyon fontos gyűlésünk volt reggel és
tényleg ott kellett lennem
időben!
Anglia időközben úgy dönt,
hogy változtat a beutazási
szabályokon, így kénytelen
vagyok szakadó esőben a
városban rohangálni, hogy
sikerüljön időben leteszteltetnem magamat.
Úgy általában a tény, hogy minden ország - sőt
minden légitársaság - másféle járványügyi szabályokkal rendelkezik. Hirtelen lehűlés, amire nem
vagyok felkészülve így kénytelen vagyok kabátot és
pulóvert vásárolni. Angolul nem igazán beszélő
taxisok, illetve elromlik a kártyaleolvasó a taxiban
és nekem nincs készpénzem. Lerobban a repülőgép
péntek este hazautazás előtt, senki nem mond
semmit és üldögélünk két órán keresztül a gépben.
Történet helyett inkább
most spontánul felsoroltam
mindazt, ami megtörtént - és
ami egyébként mindig meg
szokott történni, csak mint
már korábban írtam, ezekről
hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Régebben ezeket talán
soha (vagy csak nagyon
ritkán) említettem írásaimban pedig - ha talán az olvasó
még emlékszik erre - nagyon
sokat utaztam, különösen
2013 és 2017 között. Mindehhez még az is hozzájön, hogy majdnem két év után egyszeriben két
hetet teljes egészében az irodában tölteni, ráadásul
folyamatosan eddig (legalábbis személyesen) nem
ismert emberekkel tárgyalni - nos mindez bizony
nagyon fárasztó tud lenni! Ettől eltekintve mégiscsak azt kell mondanom, hogy élveztem ezt a két
hetet és ha összevetem az itthoni munkával akkor
még mindig úgy gondolom,
hogy termékenyebb és hasznosabb. Legalábbis az idő
70%-ban. Kellemes meglepetés volt az is, hogy a kollégák mennyire másak a valós
életben, mint videón
keresztül.
Ez egyébként nekik is egy
pozitív élmény volt, hogy
vettem az időt és fáradtságot
és meglátogattam őket.
Abban maradtunk, hogy
mostantól fogva amennyiben
lehet havonta egyszer
találkozunk majd pár napra
személyesen is. Újabb lépés
vissza a normalitásba! Ahol
tényleg újra sszecsaphatjuk a
mancsunkat és örülhetünk az
életnek.
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Akinek humora van mindent tud.

HUMOR

Akinek nincs, mindenre képes!
Az okosjáték.hu oldalon találtam néhány aranyos
gyerek szólást, vagy ahogy mondani is szokták
ARANYKÖPÉSEKET:

Mama, Te már éltél az őskorban?”
„Eszti mondta, hogy a barátnője Fingiling volt a
farsangon.”

„Amikor a kistesót vártuk és már elég nagy volt a
hasam ahhoz, hogy a nagyobbik is érezze a hasamra
tett kezével a pici mozgását, megkértem, hogy üljön "A külföld az ahol a vakond lakik?"
mellém és tegye a hasamra a kezét. Addig nem is
tudta, hogy lesz kistesó. Mondtam neki, ha
„Peti: egysarkú
türelmesen vár, akkor a hugi rugdosni fog és ő majd
(a magas sarku cipőre mondta)”
ezt érezni fogja a kezével. A lányom várt talán fél
percet, ami alatt nem történt semmi, mire a
„Kisebbik lányom szerint apának nagyon
következőt mondta egy kézlegyintéssel kísérve:
szúr az arcán a SÖRÖSTÉJE.”
" Á, anya, inkább csak sok levest ettél "
"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.)”
Az ötéves Bercike a fürdőszobában
púderpamaccsal és púderes dobozzal a
kezében állt és így hívta be magához a
hároméves kishúgát:
-Gyere Blanka, bepanírozlak!”
„Anya! Erre vigyázzál, mert ez nagyon-nagyon
üveg!”
„A 2,5 éves kislányunk nagyon szeret focizni. Az
egyik nap ezt mondta játék közben:
"Nézd, Anya, tudok homlokozni.
Fejelésre gondolt.”
„Lányaim Eszter és Dóra. Sokszor
mentünk Esztergomba. Egyik útnál
Dóri sírva fakad. Dórigomba már
sose megyünk?”
„Március 15 az oviban:
- Óvónéni, felteszed nekem a petárdámat?
(kokárda)”
„Csongor unokám 5 évesen foci, kosárlabda és F1
rajongó.. Barkochbázunk. Cs: Ember? Én: Igen.
Kosárlabdás? Nem. Cs: Focista? Nem. F1 pilóta?
Nem Erre Csongi dühösen: Egyáltalán ember???”
„Fiam (4 évesen): Jajj, de elmacskásodott a
lábam!
Én: tényleg? És az milyen?
Fiam: hát... Szőrös... Meg sárgás... „
„Természet filmet néztünk és megszólalt a kisfiam:
-Nézd anya ott egy prézli farkas.”
„A kisfiam egyik nap közölte, hogy olyan
köhögős köretet kér a husi mellé. Tudod
anya, a kusz kusz :)”
„Lányommal hazafele, kezében kedvenc lovacska
plüsse. Kislányom, fogd meg a kezem, átmegyünk az
úttesten.
" Nem tudom, tele van a kezem lóval."
„Lányom kb. 5 évesen nagyanyjához fordulva:

decemberi
Mikulás
váráshoz

A Mikulás karácsony
előtt észrevette,
hogy négy manója
megbetegedett.
De a segédmanók
nem tudtak olyan
gyorsan csomagolni,
mint az igazi manók.

„Nagyobbik kislányom Nadin mikor olyan két éves volt A sok baj közepette Mikulásné bejelentette, hogy
és fázott azt mondta: Anya nézd, tiszta bőrkacsa az édesanyja velük fogja tölteni a Karácsonyt.
vagyok.”
Szegény meggyötört Mikulás ennek hallatán kiment
a rénszarvasszánhoz, de szomorúan vette
„Kislányom 3 évesen, mikor folyt a nyála:
tudomásul, hogy az öt rénszarvasból három
vemhes, kettő meg ismeretlen helyre távozott a
"Anya, csurog a köp.”
kerítésen átugorva.
„Anya, kaphatok még házastársi kekszet?”
"Anya, Te olyan szép vagy,
mintha bácsi lennél!"

Ezek után a teljesen összetört Mikulás bement a
házába, hogy igyon egy kis pálinkát, de azt látta,
hogy a segédmanók már mindet megitták.

Erre olyan mérges lett, hogy a kezében tartott
poharat összetörte. Mikor össze akarta söpörni a
"Anya, szép vagy. Mi van, most a szépség a szilánkokat, rájött, hogy az egerek régen megették
divat?" Lacika (6) a seprűt.
Ezek a Gyerekszáj oldalról—gyermeki
bölcselkedés, amitől padlót fogtak a
felnőttek! Vicces idézetek gyerekektől

Ekkor csöngettek, és a lelkileg meggyötört Mikulás
ajtót nyitott.Az ajtóban egy angyalka állt, kezében
karácsonyfával.
Az angyalka így szólt:
- Hát nem csodálatos a mai nap?

Elképzelés a felnőttkorról
- Ha majd már nagy, okos felnőtt fiú
leszel, akkor lesz egy külön lakásod, és
akkor már nem fogunk együtt lakni, hanem te oda
fogsz költözni.
- Jó, odaköltözök. Ott fogok lakni, ott fogok enni,
és este visszajövök fürdeni és aludni.
(Vince, 4 éves)
Gyerek kezébe nem való
- Anya, miért nem tudom használni
a telefont?
- Mert van rajta gyerekzár.
- De honnan tudja a telefon, hogy
én gyerek vagyok?
(Kristóf, 4 éves)
Rászoktatás a bilire
- Édesem, van már valami a biliben?
- Igen, a fütyim.
(Krisztián, 2,5 éves)
Gyermeki filozófia
Miért mondják azt a felnőttek,
hogy "jobb félni, mint megijedni",
amikor a félelem sokkal tovább
tart?
(Peti, 6 éves)

Így alakult ki az a szokás, hogy a karácsonyfa
csúcsára angyalkát húznak...
KARÁCSONYI előzetes,
mert nincs karácsony bejgli nélkül!

Diós-mákos bejgli
Rendelhető:
suzyklement@xtra.co.nz
027 2016493
Klement ZSUZSITÓL!
Utolsó rendelési nap
december 17
Postázásnál postaköltség a
currier díjszabása!
Ingyenes kiszállítás csak

Akkor egy kis előzetes a

Wellington területén.
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?

Sokan, az év legunalmasabb hónapjának tartják az októbert. Nem
értem miért, ha mást nem, azt mindenképp értékelnünk kell, hogy egy
kis szerencsével még élvezhetjük az ősz gyengéd melegségét, erőt
gyűjtve a didergős napokra. Ezt használta ki az az ifjú pár is, aki egy
szép októberi napon összekötötte élete fonalát.
A szomszédos háztömbben trombitaszóra rezzent fel a környék
délutáni szunyókálásra készülődő lakossága. Persze a trombita mellett
más fúvós hangszeresek is belehasítottak a szombat délutáni csendbe
és szólt a mindenki által ismert „Lakodalom van a mi utcánkban,
férjhez megy a falu legszebb lánya” című dal.
Egyszerre élni kezdett a lakótelep. Megteltek az erkélyek, a ház előtti
padok. A násznép türelmesen várta az ifjú pár megjelenését a lépcsőházból. Közben helyi szokás szerint kulcsos kalácsot osztogattak,
amiből jutott még az arra járókelőknek is. Hogy miért kulcsos ez a
kerekre formázott fonott kalács, azt nem tudom, de hogy nagyon
finom foszlós, azt igen. Egy orosházi pékmester, országos elismerést
kapott a kalács receptjéért.

levesbe. Gond volt a tésztával is, a halovány színe miatt
kétségbevonták, hogy nyolc tojásos lenne, ami elvárható egy ünnepi
levesbe. Végül minden jóra fordult, a poharazgatás feloldotta a
feszültséget. A vacsora is elkészült, jóízűen falatozott a násznép,
zeneszó mellett. Majd elkezdődött az éjfélig tartó tánc. Közben dolga
akad a vőfélynek. Kiáll a tánctér közepébe és elkiáltja magát:
”Eladó a menyasszony!” A kezében tartott nagyobb tálba, régebben
szitába, aki táncolni szeretne a menyasszonnyal, az pénzt dob bele,
vagy rá és elkapja a menyasszonyt. Ezért aztán sorban állnak a férfiak,
sőt nők is. Úgy tudom, ez a szokás lassan felejtődik, sokak véleménye
szerint pénzgyűjtés jellege matt nem tartják kívánatosnak. Mire a
süteményekre került a sor, már csak keveseknek volt ereje és
étvágya. Jó szokás szerint, a megmaradt sütiket becsomagolták a
távozó vendégeknek. Nem úgy a menyasszonyi tortát, amiből az ifjú
pár boldogságára mindenkinek meg kellett kóstolni. Éjfél után
újasszony lesz a menyasszonyból, átöltözik divatos hétköznapi ruhába,
folytatódik a tánc és a mulatás, ami már kevésbé „lájtos”mint az
előző. Az elfogyasztott italok megduplázták az erőt a táncos lábakban,
Régi szokás szerint a vőfély kikérte a menyasszonyt, majd elvonultak a felszabadították az elfojtott indulatokat. Néha csúnya jelenetekkel ért
templomi esküvőre. Ami ezután történt, az egyik vendég
véget a eltúlzott mulatozás. Pedig egy jó lakodalom feledhetetlen és
elbeszéléséből tudom.
nemcsak a jó étel- ital miatt. Egy barátom azt mondta, a kulturált
Ezután követezett a lakodalom, a jó evés-ivás-mulatozás reményével. szórakozáshoz zene kell, jó bor mértékkel és baráti beszélgetés.A
Kinek-kinek más- más elvárással. Leírom, hogy aki nem kertes házban lakodalom más, akkor jó, ha a kulturáltság mértéke kitágul, de nem
lakik, lakodalom tartásra nincs lehetőség, azoknak a vendéglők mellett megy túl a jóízlés határain. Ez az októberi lakodalom ilyen volt.
rendelkezésre áll a „Lakodalmas ház” teljes felszereltséggel, amit
Szívesen küldenék egy tányér finom húslevest, de amit ily távolról
kibérelhetnek olyanok, akik meg akarják tartani a rendezvény házias
megtehetek, az csak kedvcsinálónak jó,
jellegét. Az ifjú pár sajátos izgalommal élte át, fogadta a gratulációkat,
a szülők a készülő ételeket nézték lesze-e elég mindenből?
MEGENNI
Az örömanyák a levesfőzést ellenőrizték, mert nem mindegy hogy
NEM, CSAK
sikerül az étkek bevezető és elmaradhatatlan tyúkhúslevese. Van, aki
NÉZNI!!!!,
aszerint ítéli meg a lakodalom sikerét, hogy milyen volt a
addig, amíg
tyúkhúsleves, metélt, vagy csiga tészta volt-e benne!?
otthon el nem
A vendégek, az erre az alkalomra vett, vagy varratott, új ruhájukat,
készítitek ezt a
meg sminkjüket igazgatták, a zenekar pedig hangulatkeltő, zenét
finomságot, ami
játszott. Azt, hogy milyen sorrendben nem tudom,de ekkor már
a benne lévők
előkerültek a demizsonok, melyik borral, melyik pálinkával volt töltve,
miatt valóságos
egy hűtő-szekrény pedig sörrel megrakodva várta a hideg italt
vitaminbomba!
kedvelőket. Előfordul - és mint utólag hallottam itt is az történt -,
hogy az örömanyák összeszólalkoztak az alkalmi szakáccsal, mert
mindegyik mást, de főleg más sorrendben rakta volna a hozzávalókat a
KULCSOS KALÁCS
Hozzávalók
4 személyre
0,5 kg rétesliszt
0,5 kg sima liszt
4 db tojás
7,5 dkg élesztő
6,5 dl langyos tej
1 dl étolaj
1 csipet só
2 marék kristálycukor
1 dl forróvíz
5 ek cukor
1 db tojás a kenéshez
ELKÉSZÍTÉS:
Az élesztőt pici cukorral, langyos tejben
felfuttatjuk. A lisztet tálba szitáljuk, és a sót, tojást
beletéve, amikor az élesztő felfutott elkezdjük, a
tésztát bedagasztani. A dagasztás vége felé kerül

bele az olaj,
kicsinyenként téve a
tésztába, majd a cukor
következik, rászórni, és
jól beledagasztani, több
részletben. Így a végére
jól kidolgozott tésztát
kapunk. Lelisztezve,
letakarva a duplájára
kelesztjük. Amikor
megkelt,
visszadagasztjuk,
újrakelesztjük. Ezzel téve
még levegősebbé a
tésztát.

vízszintesen egymásmellé tesszük, két ujjnyi
távolságra, ennek közepére keresztbe ugyancsak
két ujjnyira a két rövidebbet. Ahol keresztezik
egymást, ott kettőt-kettőt átcsavarunk egymáson,
majd a kettőt- kettőt összecsippentjük.

· Amikor újra megkelt, deszkára borítjuk, és
hosszúkásra dolgozzuk össze. Kis darabokat vágunk
belőle, melyeket lisztezve elsodrunk, két hosszabb
kb. 20-25 cm-es rudacska, és két kisebbet
sodorjunk, majd egy hosszabbat. A két hosszút

· Szép pirosra sütjük. Amikor kész, a sütőből
kivéve, rákenjük a cukros vizet. (1 dl forró víz, 5-6
kanál cukor, elkeverve) Nem tesszük vissza a
sütőbe! Fóliával, és konyharuhával letakarjuk, így
hagyjuk kihűlni. Jó étvágyat kívánok hozzá!!

· Az így kapott forma köré tesszük a hosszúra
sodrott tésztát. Az elkészült fonatot sütőpapírral
bélelt gáztepsibe átemeljük. Úgy dolgozzunk, hogy
az összes tésztánkból hat ilyen fonatunk legyen, a
tepsiben három-három egymás mellett. Amikor
elkészültek a fonatok, olvasztott vajjal, vagy olajjal
átkenjük, és megkelesztjük. Mielőtt az előmelegített
sütőbe tennénk, átkenjük a felvert tojással. (kétszer
is átkenhetjük)

15. évfolyam 190. szám
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Szivárványország, ötödik fejezet folytatása
- Mondjuk azért jó, hogy még kicsi vagy, mert van még bőven időd. Látod, én se így képzeltem, de nekem már nincs sok hátra. Tele voltam
tervekkel - fogta suttogóra hangját - fontos feladataim voltak, azám! Végül ennyit sikerült megcsinálnom - mutatott a zsákjára és a madarak után.
Széttárta karját. aztán odahajolt Gergőhöz és azt súgta neki:
- Persze vannak akik azt mondják, hogy ez éppen elég! - emelte fel az ujját - s nekik el kell hinnem. Jobban tudják. Az ember nem tudhatja meg
önmagáról soha, hogy sokat tett - e vagy keveset.
Gergő szeretett volna már elszaladni.
- Kik azok, akik jobban tudják? - nyöszörögte, közben arra gondolt, hogy ennél a madarasnál valami nincs rendben.
- Neked ismerned kell őket - egyenesedett fel az öreg, s elengedte Gergő karját - vagy tévednék?
Zavar és kétkedés jelent meg az arcán.
- Pedig azt hittem, azt hittem megismertelek.
Sokáig nézte Gergőt, aztán mintha egy legyet akarna elhessenteni, intett a kezével.
- Na mindegy, képzelődtem, megesik az ilyen öregemberrel, nem igaz - és már nevetett. Isten veled, én erre megyek - mutatott a Duna felé, s
elmenőben még visszaszólt.
- Mindenkinek megvan a maga útja, ugye? - nevetgélve ment, lépteit és szaggatott nevetését még akkor is hozta a szél, amikor alakját már rég
elnyelte a párás homály.
- Most mit csodálkozol Gergő - hallotta hirtelen a régen hallott hangot - miért vagy úgy megdöbbenve?
S már ott is voltak az Őrzők.
- Végre - kiáltotta Gergő - már azt hittem teljesen elmentetek, magamra hagytatok!
- Mi sosem megyünk el, mondtuk már - kicsi szemrehányás érződött válaszukban és Gergő elszégyellte magát ettől - ránk mindig számíthatsz,
tudod!
- Tudom - hajtotta le a fejét Gergő - de ha sokáig nem jelentkeztek az olyan rossz. Bizonytalanná tesz.
- Márpedig ebben a világban nélkülünk kell élned. Mi nem lehetünk úgy itt, ahogy itt van a többi ember, ezt megértheted. Nem ez a feladatunk.
Dehát nem értünk téged. Nem elég neked, hogy tudod, mi vagyunk és veled vagyunk láthatatlanul?
- Majd megszokom - mondta Gergő, és másra terelte a szót, mert kicsit elszomorodott ettől a beszélgetéstől, maga sem tudta miért.
- Szóval akkor láttátok ti is ezt a furcsa madaras embert?
- Láttuk bizony - mosolyogtak az Őrzők - s úgy tűnt nekünk, mintha kicsit megijedtél volna tőle, igaz?
- Hát igen - vallotta be olyan nem is tudom én, milyen volt, kísérteties.
- Ugyan - nevettek most már az Őrzők - miket nem mondasz! Egyszerű kis öregember volt. Ő felismert téged, de hiába, megijedtél tőle, hát
inkább elment. Kár, nem valószínű, hogy látod még egyszer.
- Miért nem látom és ki volt ő? - firtatta és rosszat sejtett.
- Segítő volt, mint te és azért nem fogod látni, mert már igen öreg, s lehet, hogy hamarosan el kell mennie.
- Meg fog halni? - szomorodott el Gergő, mert ezt a szót, s amit jelentett nagyon nem szerette.
- Elmegy - mondták az Őrzők, s jelentőségteljesen nyomták meg a hangsúlyt - innen elmegy, ahogy mindenki egyszer.
- Tényleg! Beszélt a feladatról, de buta vagyok, és rólatok is beszélt, hogy nem vettem észre!
- Majd legközelebb - vigasztalták, mert látták, mennyire el van keseredve - legközelebb már könnyebb dolgod lesz, ne félj!
- Neki is az volt a feladata, ami az enyém?
- Igen, mindenkinek ez a feladata, csak nem mindenki tudja, s aki tudja, azok közül sem mindenki teszi.
- Furcsákat beszélt a madaras és nem is értettem mindent. Mi az, hogy ő csak annyit tudott megtenni, hogy etette a madarakat? Mi az, hogy az
ember nem tudhatja, sokat tett - e vagy keveset?
- Ez az igazság! Az ember ezt nem tudhatja, ebbe bele kell törődni. Ne képzelj hatalmas dolgokat, a kicsik sokkal nehezebbek! Van, akinek nagy,
nagy tettet kell véghez vinni egy pillanat alatt, s van akinek egész életében sok aprót szorgalmasan, soha nem csüggedve. Mondd csak, melyik a
nehezebb?
Gergő nem tudott válaszolni.
- Nem csoda, ha nem tudsz dönteni, mert nincs is erre helyes válasz. Kinek, kinek ereje szerint van kiszabva a feladat, s csak annyit kell elbírnia,
amennyihez ereje van. Ilyen egyszerű ez.
Gergő egyáltalán nem találta egyszerűnek, de nem akart vitatkozni, késő volt már. Az Őrzők még azt mondták:
- A madaras ember eteti a madarakat, beszélget velük, te megváltozol, hogy vigyázhass a kislányra, más meg mást csinál. Érted?
- Értem - mondta Gergő és egy kicsit tényleg értette - és most mi a teendőm? Keressem tovább az Utat?
- Ó, hát persze, ezt nem hagyhatod abba, keresd, s ha megtaláltad, már csak járnod kell rajta. Ne aggódj, nem leszel egyedül. Csak ne
türelmetlenkedj! Már eddig is sokat segítettél, s egyre többet fogsz. Az öregapó azt üzeni, ne feledd, amit ott tanultál! Emlékszel még?
- Persze - húzta ki magát Gergő, s mondta, mint egy leckét - mindennek következménye van, odafigyelni mindenre és vigyázni a kislányra, ennyi!
- Nahát - nevettek elismerően az Őrzők - ez bizony nem kevés, büszke lehetsz, hogy ennyi feladattal bíztak meg, pedig még kicsi vagy. Ez azt
jelenti, hogy neked nagyon sok erőd van. S az is lehet, hogy hamarosan vár még rád egy egészen különös feladat, ami nagy változással is jár. Na
gyere, hazaviszünk.
Jóval később, vacsora után is csak ezekre a szavakra tudott gondolni, s nagyon büszke volt.
- Min mosolyogsz olyan huncutul? - kérdezte Anyu - örülsz valaminek?
-Igen - bújt oda hozzá Gergő, s egy nagy puszit nyomott Anyu arcára - csak nem tudom megmondani minek!
- Megváltozott ez a gyerek - hallotta Aput - mintha sokkal rendesebben viselkedne.
- Én már régóta látom ezt, csak féltem, hogy elmúlik - így Anyu - de most, hogy te is észrevetted . . .
Gergő repesett a boldogságtól. Elalvás előtt elővette a képet. A kislány nevetett és tapsikolt.
- Lehet, hogy szerelmes - mondták kint testvérei Anyuéknak - most is valamilyen fényképet nézeget.
- Nocsak, akkor rám ütött - mondta Apu - engem is milyen jótékonyan elvarázsolt a szerelem, ugye? - fordult Anyuhoz és megölelte.
Mindnyájan nevettek ott kint és Gergő meg arra gondolt, vajon mi lehet az a hamarosan érkező új feladat, változás, amit az Őrzők említettek.
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Magyarország Nagykövetsége
Wellingtonban

Beszélgetés
dr Hetesy
Zsolttal,
az új
nagykövettel

Lambton Quay 101. 6. emelet

Jelenlegi munkatársai:

Dr. Hetesy Zsolt
nagykövet

dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata

Molnár András
konzul
Tóth Tünde Mária
külképviselet vezetői titkárnőkonzuli adminisztrátor

A Magyar Nagykövetség székhelye Wellington szívében helyezkedik el, a Legal House 5. és
6. emeletén, négy irodával és egy fogadó résszel. A nagykövet úr, aki a második magyar
nagykövet Új-Zélandon, egy borongós tavaszi napon fogadott szeptember 22-én, éppen
csak megérkezett állomáshelyére a 2 hét kötelező karantén után.
Érdekességként megírom, hogy dr. Szabó László Zsolt nagykövettel is hasonló időpontban
beszélgettem 2016 szeptemberében. Ha már találkoztunk természetesen sem a
fényképezést, sem pedig a „kérdezősködést” nem hagyhattam ki, így most megosztom az
olvasókkal mindazt, ami sikerült megtudnom.
Hogy érzi magát az aucklandi karantén után immár Wellingtonban?
Röviden: jól, nagyon jól. Az aucklandi karanténnak megvan a célja és értelme, ezt el kell fogadni. ÚjZéland nagyon jól küzd a vírus ellen, és amíg nincs meg az elvárt szint az átoltottságban, addig ez egy
kiváló megoldás. Hozzáteszem, a karanténhotelben dolgozók, mindent megtesznek annak érdekében,
hogy aki el van különítve, jól érezze magát. Azt azért nem mondom, hogy nem volt jó kiszabadulni és
Wellingtonban a 2-es szint előnyeit élvezni. Nagyon jól érezzük magunkat, túl vagyunk egy hétvégi
kiránduláson, egy nagybevásárláson, a környékbeli sétán, a belvárosi utcazenészek meghallgatásán.
Washingtonból érkezve ez a miliő ismerős, természetes és kellemes számunkra.
Mennyire találta tetszetősnek a wellingtoni otthonát?

Márton Brody-Popp

külgazdasági asszisztens
Kurusa Csaba
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 vonal
munkaidőn túl:
027 43 49 652

Nagyon szép a rezidencia. A kollégák jó munkát végeztek, értő szemmel választották ki a helyet, az
épületet, és a berendezést. Az, hogy 10 perc alatt be lehet jutni a nagykövetségre, nagy előny.
A privát része a rezidenciának minden igényt kielégít, a reprezentációs rész, ahol fogadásokat, vacsorát
lehet rendezni, szintén.
Tudja-e már, hogy mikor és kinek fogja átadni a megbízólevelet?
Igen, ma már tudom. Dame Patsy Reddy főkormányzó asszony éppen ma (a riport szept. 22-én készült)
köszönt el a diplomáciai kartól egy fogadás keretében, hiszen szeptember hónappal véget ér
megbízatása. Így a megbízólevelem már az új főkormányzónak, Dame Cindy Kiro-nak fogom átadni.
Erre valószínűleg csak decemberben kerül sor, a konkrét időpontot később egyeztetjük.
Változatos volt az élete ideérkezése előtt is.
Mi az, amit szívesen kiemelne ezek közül az olvasóinknak?
Nagyon szerencsés voltam - vagyok, mert 1992, a jogi diplomám megszerzése óta - a közigazgatásban
dolgozom. Mindig olyan helyen voltam, ahol lehetett valami újat alkotni, ami számított az országnak, és
számomra is. A Miniszterelnöki Hivatalban - akkor még úgy hívtuk a Miniszterelnökséget -, kezdtem,
Antal József úr volt az első miniszterelnököm. Akkor a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatot felügyelő
miniszterhez kerültem, ahol az volt az első feladatunk, hogy a rendszerváltás előtti titkosszolgálatok
utódait úgy helyezzük el a magyar jogrendben, hogy tevékenységük a demokratikus szabályoknak
megfelelően folytatódjon. Ez egy nagyon szép időszak volt.
Utána volt egy lehetőségem, hogy 1997-ben fiatal fejjel New Yorkba, a magyar ENSZ Állandó
Képviseletre kerüljek, ahol a nemzetközi jogi kérdésekkel foglalkozhattam. Erre az időszakra esett a
Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozása. Ennek a kialakításában egészen a Bíróság létrejöttéig, 2002-ig
vettem részt, amikor egy újabb éles váltás jött az életemben.
A diplomáciai vonalról ismét a nemzetbiztonsági területre kerültem, amikor felkértek a magyar Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésére. Ez egy olyan területe a nemzetbiztonságnak, ahol kiemelten fontos
a jogszabályok betartása. 2007-től 2010-ig egy másik területre kerültem a szakmán belül: az
Információs Hivatalt irányítottam, ami szintén nagyon érdekes feladat volt. (Folytatás a következő oldalon)
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Beszélgetés a nagykövettel—folytatás
2010-ben kerültem a Külügyminisztériumba, ahol terrorelhárítási
koordinátorként tevékenykedtem másfél évig. Alapvetően Brüsszelhez, a
nemzetközi szervezetekhez kötődött ez a tevékenységem.
2012-ben pedig, akkor már 10 év otthontartózkodás után, ismét New
York, a magyar ENSZ Állandó Képviselet következett, elsőbeosztott diplomataként. Erre az időszakra esik a Fenntartható Fejlődési Célok ENSZ
általi elfogadása. Kis túlzással mondhatjuk, hogy a világ most ezt a tervet
próbálja megvalósítani annak érdekében, hogy többek között a klímaváltozás kérdését meg tudjuk oldani és ezt a szép bolygót meg tudjuk óvni
magunknak és gyermekeinknek. Azt ellenben nem tudják sokan, hogy ezt
a célrendszert egy kenyai-magyar társelnökség vezetésével dolgozta ki a
183 tagállam. Kőrösi Csaba nagykövet úr helyetteseként ez volt az a
meghatározó feladat, ami azóta is büszkeséggel tölt el.
Ez után kerültem 2016-ban Washingtonba elsőbeosztott diplomataként,
az első állomás, amikor a bilaterális diplomáciával találkoztam. Egészen
2021-ig itt teljesítettem szolgálatot, amiben benne foglaltatott az utolsó
másfél év Covid-19 időszaka. Majd rövid, kéthónapos magyarországi
tartózkodás után Új-Zéland, Wellington következett és itt vagyunk!

delegációk, abban is reménykedek, hogy pl. agrárterületen szakmai
delegációk cseréje is megvalósul.
Ezek azok a feladatok, amelyeken dolgozni kezdünk. Gazdasági területen
van komoly érdeklődés a magyar cégek irányából. A térségben, Dél-KeletÁzsiában már vannak magyar cégek, onnan már „csak egy ugrás a Sugár”,
ahogy otthon mondjuk.
Az is fontos lenne - különösen a szabadkereskedelmi szerződés remélhető
megkötése után -, hogy új-zélandi szakmai és pénzügyi befektetők
kezdjenek érdeklődni magyarországi, közép-európai lehetőségek iránt.
Magyarország versenyképes ajánlatokkal tud szolgálni. A hagyományos
francia, német, holland piacok már telitettek, nálunk még van befektetési,
gazdasági lehetőség Európa közepén.
Közeledik az ’56-os forradalom 65. évfordulója, vannak-e már
konkrét tervei a megünneplésre?

Természetesen – ha a járvány engedi – lesz diplomáciai fogadás, az ’56-os
forradalom évfordulója Új-Zéland esetében fontos kapocs. Ez az ország
Hallottam, hogy már kinevezése után is gyakorta munkát adott nemcsak befogadta az ideérkező magyarokat és hazát, jövőt biztosított
nekik, de anno kiállt a magyarokért az ENSZ-ben is.
a nagykövetség dolgozóinak.
A wellingtoni magyaroktól is megkérdezem, ők hogyan terveznek
ünnepelni, a terveimben szerepel a más magyar szervezetek
A kiutazásom előtti utolsó hónap során kértem a kollégákat, hogy
készüljenek arra az időszakra, amikor megérkezek. Gondolkozzanak, hogy rendezvényein való részvétel is.
mit kell előkészíteni, illetve jeleztem, mik lesznek azok a témák, amik a
Reméljük az itt élőknek lehetőségük lesz egy „családias” fogadás
kétoldalú kapcsolatokban fontosak.
keretében
ünnepelni, egyúttal megismerni az új nagykövetet.
A telefonomon be van állítva egy visszaszámláló, így pontosan tudom, hogy
annak a feladatnak az ellátására, arra, hogy minden tekintetben előre
Tervezi-e a nagykövetség és személy szerint Ön, hogy valami
lépjünk itt, Új-Zélandon, nekem pontosan (a riport elkészültekor) 1377
kulturális tevékenységet is bevisz a nagykövetség életébe? Az
napom van! Ezalatt a négy év alatt szeretnénk minél többet elérni, így
előző nagykövet, Szabó László Zsolt által bevezetett mozi
aztán nekifutásból kell indulnunk. A járvány a rengeteg kihívás mellett
esteknek, kiállításoknak mindig nagy sikere volt. Remélhetjük
számos lehetőséget is teremt, amit ki kell használni. Az elmúlt másfél év
alatt nagyon sok várakozás felgyülemlett a diplomáciában, a gazdaságban, ezeknek a folytatását?
mindenki várja, hogy megnyíljanak az ajtók-ablakok! Reményeim szerint
Alapvetően úgy gondolom, hogy Szabó László nagykövet úrék nagyon sok
ezt mi is meg tudjuk lovagolni.
mindenben tudtak előre lépni, az én célom pedig az, hogy mindent
A járványt, a vírust valószínűleg nem tudjuk teljes egészében megszüntetni, megtartsak, ami jól működött és arra építsünk!! Pici türelmet kérek. Ezek
együtt kell élnünk vele, és ahogy Új-Zéland is újra kapcsolódni akar a
újra fognak indulni, ahogy a járványhelyzet is engedi elindításukat.
világhoz, mi is ezt akarjuk!
Mindketten exportvezérelt gazdaság vagyunk, mindketten nyitni akarunk. Kicsit a privát szféráját is megismerhetjük?
Ha sikerül megkötni a szabadkereskedelmi egyezményt (EU-NZ), sok
Mit tudhatunk meg a családjáról?
mindent elérhetünk bilaterális alapon is.
Nős vagyok, két gyermekem van. A feleségem, Katalin, egyetemi szerelem,
7 év után házasodtunk össze 1993-ban. Feleségem gyermekorvosként
Milyen rövidtávú célokat tűzött ki a nagykövetség elé?
végzett, aztán én „elrontottam” az orvosi előrehaladását azzal, hogy
Önmaga elé?
kimentünk az USA-ba. Amikor visszatértünk Magyarországra, egy nagyobb
Egyszerre kell sok hangszeren játszani. A három pillér, amiről szoktunk
gyógyszercégnél dolgozott. Miattam adta fel a hivatását, az én munkámat
beszélni: a diplomáciai-külpolitikai feladatok, a gazdaságpolitikai feladatok segítette a támogatásával, a lányok nevelését, a család összetartását a
és a magyarsággal foglalkozó feladatok. Egyik sem tűr halasztást.
“diplomataházastársak” kötelezettségeit nagyszerűen végezte.
Jön nemzeti ünnepünk, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 65.
Idősebb lányom, Gabriella Londonban él, utolsó éves állatorvos-hallgató.
évfordulója, ami nagyszerű alkalom, hogy az új-zélandi kormányzattal és a Meglátjuk, hogyan tovább a diploma megszerzése után.
magyarsággal is ismét kapcsolatba kerüljünk, és nekem is nagyszerű
A másik lányunk, Dóra itt van velünk Wellingtonban. Washingtonban
alkalom a kapcsolatok építésére.
szerzett egy kétéves számítógépes grafikus alapdiplomát. Most körülnéz
Amíg itt van velünk a járvány, addig is célunk előkészíteni néhány fontos
itt, mit lehet tanulni, miben tud továbblépni, mit hoz számára a jövő.
dolgot. Ilyenek a különböző egyezménytervezetek, amelyek Magyarország Örülünk, hogy legalább ő itt van velünk.
és Új-Zéland számára is fontosak, és régóta várnak arra, hogy
megvalósuljanak.
Mit üzen az olvasóknak?
Az egyik a gazdasági szempontból fontos kettős adóztatási egyezmény. Ha Nagyon remélem, hogy hamarosan személyesen is tudunk találkozni és
azt akarjuk, hogy élénkebb legyen a szakemberek mozgása, a gazdasági
várom, hogy megismerjem azt, hogy miben tudjuk segíteni a magyar
tevékenység, a két ország közötti kooperáció, ez egy fontos lépés.
közösséget, miben tudunk együttműködni. Ez az egyik legfontosabb
Ami a magyarságnak lenne fontos, az a szociális biztonsági egyezmény,
feladatunk, és minél távolabbi egy ország a szülőhazától, annál fontosabb.
egyszerűbben fogalmazva a „nyugdíjegyezmény” megkötése. (itt
megjegyeztem, hogy mióta én itt élek ez folyamatos téma volt, de eddig
nem láttam előrelépést benne, talán a jövőben! - ÉK ) Az otthoni
Nagykövet úrnak kívánunk sikeres és
minisztériumok szándéka megvan.
eredményes munkát a jövőben.
Aztán, reményeim szerint 2022 második felében elindulnak a delegációk
is. Számítok arra, hogy parlamenti delegációk, remélhetőleg kormányzati
Kaprinay Éva
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FÉSZkelődők társaságának hírei

Igen, fészkelődtünk szeptember végén is. Nagy mennyiségben készült a
paprikás krumpli ezúttal virslivel. Mennyiségből adódóan elhihetitek, hogy
mindenki jól lakott.
Hegedűs Mária finom citromos süteményei is elfogytak hamar a kávé-tea
mellett.
Hogy kik voltak „jelen”? Mindenki, akinek fontos az együttlét, s akinek nem
volt halaszthatatlan más programja.
Sajnos nekem most az volt. Régi igéretemet nem illett visszamondani.
Így én elkészítettem, megfőztem, megebédeltünk együtt, de aztán kávé-tea –
beszélgetés idejére magára hagytam a társaságot.
Éva, George, Irénke, Mária és Valika megbeszélte, hogy
várják az októberi találkozást az új nagykövettel, az ünnepséget
a 65. évfordulóra.
Beszélgettek pesze még mindenféléről s arról is döntöttek, hogy a
következő hónapban is találkoznak.

Köszönjük
Hegedűs Máriának a finom és nagyon
mutatós sütit!

Igen :-) találkozunk októberben is a hónap utolsó vasárnapján is!

Nem ennyi volt, csak ekkor jutott eszembe,
hogy fényképezzem is!

Ha te is szeretnél velünk lenni és “fészkelődni”, tudd, hogy mi minden
hónap utolsó vasárnapján találkozunk a megbeszélt helyen.
Aki bejelentkezik előtte szerdán a kaprinayeva@gmail.com,
vagy a 04 383 5395 telefonon, az ebédet is kap.
Aki a vasárnapi ebédje után szeretne betoppani, jó ha előre jelzi és
kávét, vagy teát, kis süteményt is kap.
Aki csak kis magyar beszédre vágyik, azt is örömmel látjuk!

15. évfolyam 190. szám

Október

15. oldal

Hírmondótól-Hírmondóig milyen lehetőségek vannak Wellingtonban és környékén

15-től 15-ig

Többsége ingyenes!

Fontos a vírushelyzet adta
szabályok betartása.

Elengedhetetlen a
regisztrálás.
Ne felejtsd, ha beteg vagy,
ha nem érzed jól magad,
maradj otthon!

Minden zárt térben tartandó rendezvény maximális létszáma a Covid-19
miatti lezárás 2. szintjén maximum 100 fő engedélyezett és ajánlott a
maszviselés!

Minden olyan rendezvény törölve lett, mely létszáma várhatóan
meghaladná az engedélyezett létszámot.
Vigyázzunk egymásra, legyünk kedvesek ebben az embert-próbáló helyzetben!
Az oltás megvéd a súlyosabb következményektől!

Koncertek EBÉDIDŐBEN!
Akinek van ideje és szereti a
komolyzenét, annak több
lehetősége is adódik,
Szerda és néha csütörtök
St. Andrew’s 12:15

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 az októberi Hírmondó megjelenése után, a novemberi 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 ezen a Földön!

