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Ady Endre: Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnap után az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dícsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Uj csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Urnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

Isten-dícséretre
Mégis csak kiállok,
De boldogak a pásztorok
S a három királyok.

Hirdetések
Én is mennék, mennék,

Új-Zéland és Magyarország
Között 12 óra
az időeltolódás!

(Így dúdolgattam én
Gyermek-hittel, bátran,
1883
Csúf karácsonyában.)
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MAGYAROK ITT ÉS OTT

A

Hírmondó

A világ filmművészetéhez való egyedülálló
hozzájárulása elismeréseként
Mészáros Márta kapta az
Európai Filmakadémia életműdíját
a 34. Európai Filmdíj átadó ünnepségén,
december 11-én Berlinben.

Ágh Márton, a Természetes fény című második világháborús

magyar dráma látványtervezője pedig
a legjobb európai látványtervező lett idén.

A kép forrása: wikipedia

Hungarian Jazz Federation - Magyar Jazz Szövetség facebook oldalán találtunk rá erre a hírre és ezekre a képekre:
December elején a Budapest Jazz Clubban lezajlott a Pege Aladár Jazz-nagybőgő Verseny, melynek döntőjébe hatan jutottak be.
A zsűriben Kőszegi Imre és Egri János, a verseny ötletadó gazdái foglaltak helyet, Berkes Balázs elnökölt. A Magyar Jazz Szövetség részéről az
esemény előkészítését és levezetését Gayer Ferenc alelnök koordinálta.
A rendezvényen tiszteletét tette Pege Aladár özvegye, Ágnes Asszony is, valamint Kleinheincz Gábor, egykori tanítvány és barát, aki egy
500.000 Ft-os különdíjat ajánlott fel a győztes versenyzőnek és megnyitó
beszédében méltatta Pege Aladár munkásságát. A díjazottak pedig:
I. helyezett: Jónás Géza (középen)
II. helyezett: Gyányi Tamás (jobb oldalt)
III. helyezett: Dénes Ábel (bal oldalt)

Gratulálunk a
győzteseknek és
minden
résztvevőnek!
Hogy miért fontos nekünk írni róla, mert Dénes Ábel annak az Alma
Almásynak a fia, aki Christchurcben erősíti a magyarok közösségét és nem
mellesleg nagyszerű üzletasszony és kézműves. Ábel édesapja Dénes István,
akinek a gyönyörű fa szobrait többször is megcsodálhattuk itt Wellingtonban is!
A zsűritől átveszi Dénes Ábel az elismerését – és a díját!

A „Wondercool” névre keresztelt hatalmas Kaynemaile Mesh lombkorona több mint 30 millió látogatót fogad a dubai világkiállításon.

A kép forrása :
https://www.stuff.co.nz/national/126556795/lord-of-the-rings-chainmail-inspires-dubai-expo-canopy

Ennek a művészeti installációnak elsősorban az a célja,
hogy árnyékot adjon a látogatóknak, miközben inspiráló
és csodálatos vizuális élményt nyújt számukra, amíg az 50
fok feletti hőségben sorban állnak.
A megkönnyebbülés a Kaynemaile (2018 Emerging Gold
– Products) Mesh egyedi kinetikus mozgása és fény/
árnyék kölcsönhatása révén érhető el. Ez ugyanaz a lánc,
amelyet Kayne Horsham díszlettervező gondosan
kidolgozott, hogy megvédje Viggot és Orlandót és társait
sok-sok LoR Trilogy csatájukban. Kayne meglehetősen
gyakorlottá vált a láncművészetében, miközben csapata
milliónyi apró gyűrűt szőtt az újrahasznosítható
polikarbonátból készült páncélköpenyekbe, amelyeket a
csillagok viseltek A gyűrű vadászatakor.
A szabadalmaztatott műanyag hálót ma már az építészek
használják épületek belső és külső részének
létrehozására, megosztására és védelmére szerte a
világon...
További információ: www.kaynemaile.com
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Páger Antal élete

35 évvel ezelőtt hunyt el Páger Antal
Emlékezzünk rá:
AKIÉRT FESTŐKÉNT RAJONGTAK AZ EMIGRÁCIÓBAN:
PÁGER ANTAL ÉLETE
Újságmúzeum: 2020. december 14.

Fotó: Fortepan/Hunyady József
„Viri a varázslat, piri a parádé, csilicsalamádé, hipp és
hopp…” Aztán a varázsló aprócska mosollyal a szája
szögletében már intézkedett is, hol egy beszélő ló jelent
meg az erkélyen, és csak mondta, mondta a magáét, hol
pedig egy robotlegény ment be az órára felelni.
Jó volt belefeledkezni ebbe a mesébe. Elrugaszkodni a valóságtól.
Vajon hányszor jutott mindez az eszébe Páger Antalnak, hányszor
érezhette azt, hogy ez az életfolyamnak nevezett valami az csak álom,
vagy maga a valóság.
Már gyermekként próbára tette őt az élet, és olyan fájdalmakkal teli
élményeket zúdított rá, amiből nem lehetett könnyű továbblépni. A
Makón született fiú úgy nőtt fel, hogy hét testvére közül négy fiatalon
meghalt. Az édesanyja Czimbrik Rozália jegyszedőként dolgozott a
makói színházban, apja Páger Sándor a makói pénzügyi igazgatóság
hivatalszolgájaként tevékenykedett.

hogy legyen ruhám, és tandíjam. Úgyhogy én voltam szerelő,
szereltem Piano aratógépeket Glück Samunál, majd a következő
évben cséplőgéphez mentem munkásnak, ahol hordtam a rudast, meg
a pelyvát, és tizennégy-tizenöt évesen cipeltem a búzás zsákokat.
A parasztokkal együtt, a kazal tetején ugyanazt a munkát végeztem,
mint ők. Ugyanúgy viselkedtem és éltem, mint ők…”
Jellemformáló időszak volt ez. Munkára, tisztességre nevelő időszak. S
hogy milyen gondolkodású fiatalember volt Páger Antal, azt mi sem
bizonyítja jobban, minthogy egyszer Makón, a Szent János téren talált
egy százkoronást, amiről aztán kiderült, hogy egy bizonyos Kucses
Imre műbútorasztalos segédje hagyott el. Páger megtalálta és
visszaadta tulajdonosának.

A zseniális filmrendező, Fábri Zoltán társaságában. Fotó: Fortepan/
Hunyady József
Aztán zenélni tanult, mintegy harmóniára vágyva, és erről ezt vallotta
később: „Kölcsönkaptam egy hegedűt, hazavittem, bementem az
udvaron lévő fáskamrába, ott próbáltam pengetni a húrokat, nehogy
valaki meghallja. Belőlem jó hegedűs lehetett volna, de az apám
széttörte a fejemen a hegedűt…” Leérettségizett, majd a sors
messzire rángatta. A halál közelébe. Katonai szolgálatra hívták és az
olasz frontra küldték az I. világháborúban, ahonnan aztán
szerencsésen hazatért, és kadét őrmesterként szerelt le. Nem sokkal
később beiratkozott a budapesti tudományegyetem jogi fakultására.
Annyira szegény volt, hogy a beiratkozáshoz szükséges pénzt a barátai
adták össze neki.
Csakhogy akkor már a színészi pálya vonzotta leginkább. Első
szerepére 1919. április 21-én került sor Makón, a helyi színház világot
jelentő deszkáin, ahol még műkedvelőként játszott és később büszkén
mondta: „Hangom is volt, táncolni is tudtam, tánctudásomat
gyarapítottam, úgyhogy a végén én lettem a darabok koreográfusa is.”
Pillanatok alatt sztár lett. Keresett, foglalkoztatott, egyre népszerűbb
színész. A székesfehérvári színházhoz már kétezer korona gázsival
csábították. „Én lettem a kedvence a színháznak, a közönségnek, a
gázsim emelkedett állandóan…”

Bara Margittal 1957-ben. A hazatérése után Páger Antalt azonnal
Magabiztos mondatok. S nem volt megállás, olyan volt, mint egy
elhalmozták szerepekkel.
klasszis csatár, akiért versenyeztek a klubok. Így aztán játszott
Fotó: Fortepan/Sütő András örökösei/Új Élet szerkesztősége Kecskeméten, Pécsett, Nagyváradon, Szegeden, talán itt érezte magát
a legjobban: „Kiváló színház volt, városi kezelésben, néhány év alatt
három milliót költöttek a színházra, ragyogó új ruhákra, kellékekre,
A Maros-menti város a tragédiák ellenére is rengeteg élménnyel
felszerelésekre, mindenre, nem volt spórolás.” Olyannyira
ajándékozta meg, különösen az volt rá nagy hatással, hogy az
megbecsülték és megfizették, hogy a Tisza Szállóban lakott, miközben
édesanyja rendszeresen bevitte magával a Hollósy Kornélia Színházba, vett magának egy Citroen gépkocsit és élvezte az élet minden egyes
és csak leste, leste tátott szájjal a próbákat, esténként pedig az
másodpercét. 1930-ban kapott meghívást Budapestre, 250 pengőt
előadásokat.
ajánlottak neki, előbb a Belvárosi Színházban, majd a Vígszínházban. S
Szegények voltak és Páger Antalnak már aprócska legényként kétkezi amikor itthon elkezdődött a hangosfilm térhódítása, több alkotásban
munkát kellett végeznie ahhoz, hogy segítse a közös életet. Így
szerepet, sőt főszerepet kapott.
emlékezett vissza erre: „Végigdolgoztam az egész gyerekkoromat,

A
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Páger Antal élete — folytatás
otthonába. Három évbe telt, mire rendbe hozták, és addig a Gellértszállóban élt. Hazatért és az ország nagypapája lett.
Az ötvenes, hatvanas, hetvenes években születettek már így látták őt:
kedélyes, joviális öregúr, aki lubickol a különböző szerepekben. És
olyan filmekben mutatja meg kivételes karakterét, tehetségét, mint a
Hattyúdal, a Mici néni két élete, a Fűre lépni szabad, a Kőszívű ember
fiai, a Húsz óra, amelyben Elnök Jóskát alakította, s ezért a szerepért
1964-ben a Cannes-i filmfesztiválon a legjobb férfi főszereplőnek díjat
kapta meg.
S közben újra megnősült, harmadik felesége Szilágyi Bea színművésznő
élete végéig vele volt. Szó szerint. 1986. december 14-én – napra
pontosan 34 esztendeje – egy csendes, hideg délutánon az esti
szerepére készült, ám nem érezte jól magát, belázasodott, orvost
kellett hívni hozzá, közben lemondta az esti előadást. A mentő a
Kútvölgyi kórházba szállította, de egy óra múlva meghalt.
Nyolcvannyolc esztendős volt.
Bessenyei Ferenccel közös jelenetben.
Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán
S jöttek sorra a bemutatók. Vastaps, remek kritikák, és minden, de
minden tökéletesnek tűnt. Aztán a történelem vihara, fogalmazzunk
így, megváltoztatta a dolgok menetét. Vagy talán Páger Antal változott
és vett olyan irányt, amelyet nem kellett volna – s amelyet később ő
maga is megbánt.
Vagy ez csak túlzás és mindezt felnagyították? Mindenesetre arról az
időszakról több különböző feljegyzés is egyértelműsíti: a háború előtt
a művészvilágban jobboldali nézeteket vallott, mi több, antiszemita
művekben is szerepelt, s ez még akkor is igaz, ha egyik pártba sem
lépett be. Volt olyan újság, amely valósággal gonosztevőként ábrázolta,
ám egy másik hírlap felmentette, mintegy kiemelve emberi nagyságát.
Páger évekkel később így nyilatkozott erről az időszakra: „Én bűnt
soha nem követtem el életemben, a negyvenes évek alatt sem.
Embertársaimnak soha nem akartam ártani, tévedni annyit
tévedhettem, amennyit minden ember tévedhet. Nagy tévedések nem
voltak. Mindenkinek számot kell adni egyszer a tetteiről, a legnagyobb
bíró előtt, és jó, ha az ember elgondolkodik a zsoltárossal, Uram, Te
megvizsgálsz és ismersz engem…”
Mégis… menekülnie kellett. 1944. augusztus 20-án családjával, Komár
Juliskával, akivel 1933-ban kötött házasságot, valamint gyermekeikkel,
Judittal és Júliával elhagyta előbb a fővárost, majd Pornóapátiban
próbált új életet kezdeni, ám jöttek az oroszok, és úgy vélték, jobb, ha
messze, egészen messze kerülnek a hazától. Így 1945. március 29ének hajnalán átlépték az országhatárt, s elindultak az ismeretlen felé.
Futottak, rohantak, ahogy csak az erejükből tellett. Itthon aztán
júliusban egy belügyminiszteri rendelet arról döntött, hogy az összes
Páger-filmet, pontosan 112 alkotást irredentizmus vádja miatt immár
nem vetíthetik. Ráadásul az Elhagyott Javak Kormánybiztossága a
budai Orbán-hegyi Páger-villát is elvették tőle, s azzal a lendülettel
megajándékozták vele Balázs Béla filmesztétát.
A Páger-család Ausztria és Franciaország után Dél-Amerikában
kezdett új életet. Hihetetlen, de igaz, Argentínában híres festő lett
belőle. Ifjú korában már kiderült, hogy van tehetsége a rajzhoz, a
festészethez, és ott kinn kamatoztatta mindezt. Volt önálló tárlata
Venezuelában, ahol hatezer dollárt fizettek neki, de a rajongók
nézhették a képeit Brazíliában, egy Sao Paolo-i biennálén negyvenöt
képpel szerepelt, és az is előfordult, hogy Uruguayban háromszáz
dollárt tettek az asztalra valamelyik művéért. De a színészettől sem
szakadt el, Buenos Airesben, Montevideóban és Caracasban lépett fel.
De a szíve és a lelke hazahúzta. Így történt, hogy 1956 augusztusában
a kommunista kormány megbékélt vele, és különrepülőt küldött érte
– ezer forint költőpénzzel hazaérkezett, és visszamehetett az Orbánhegyi Páger-villába. A romokban heverő, szétlopott egykori

Nyugodj békében, Páger Antal!
*****
Még egy néhány gondolat Dr. Tóth Ferenc
nyugalmazott múzeumigazgató a sulineten megjelent írásából:
Páger Antal, a 20. század egyik legkiemelkedőbb színésze, festőként is
tehetséges volt. Festői szárnypróbálgatása a makói gimnáziumban indult. A
gimnazista diákot anyja és nővére lepte meg festékkel, és a pénzügyi
palota udvarán kezdett el festegetni. Apját viszont felheccelték, miért
engedi, hogy a fia mihaszna tevékenységgel töltse az időt. Egyik
alkalommal összezúzta a festékeket, széttépte vásznait, így akarta kiölni
fiából a festői ambíciót.
...
Barátai rávették, hogy a szomszédos Brazíliában, Sao Paolóban rendezzen
kiállítást. Negyvenöt képpel nyílt meg a tárlat. Estig minden műve elkelt.
Százötvenezer cruzeirót kapott érte. A Tisza című képnél hosszasan állt
egy nagyon gazdag, negyven éve kint élő magyar. „Odahívott - emlékezett
Páger -, állt hosszan a kép előtt, sírt. És arra kért, változtassam meg a kép
címét úgy: A kanyargós Tisza partján. En csak néztem azt az embert. A
gazdagot. Aki negyven éve vágyakozik haza."
Kétségtelen, hogy Páger festői vénával rendelkezett, de kinti sikerei az ott
élő honfitársak nosztalgikus vágyódásaival is összefüggtek. Képei teátrálisak
voltak, hazájuktól távol élő honfitársai ilyen művekre
szomjúhoztak. Néhány festménye került csak vissza. Makón
- Páger Judit ajándékaként - a Hagymaház őrzi egyik művét.
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Híres magyarok—Magyar hírességek kérdezz-felelek végén a házmester oda hajolt a színészhez és a
következő súgta a fülébe: „Művész úr, miért tetszik erőltetni, ha
egyszer nem megy?”
A szerepekben általában marcona és gonosz embereket alakított, a
hétköznapi életben viszont mindig mosolygott és imádott enni. Ha
disznóvágásra hívták, sosem mondott nemet, s képes volt bármely
napszakban elővenni egy rúd kolbászt, hozzá kenyeret, meg egy kis
erőspaprikát. Imádott enni és ez meg is látszott az alkatán, 112 kilós
lett, az sem csak anekdota, hogy egy alkalommal a színházi előadás
előtt egy kollégáját kérdezte meg, hogy milyen színű cipő van rajta, a
hasától ugyanis nem látta.

Fotó: Fortepan/Hunyady József

AKI ITTHON CSAK EPIZODISTA LEHETETT:
FARKAS ANTAL ÉLETTÖRTÉNETE
Ő volt a nagy epizodista, pedig többet érdemelt volna. Itthon
kisebb szerepekben láthattuk (főleg csendőrként), francia és
német filmekben viszont főszerepekre kérték fel. 1971-ben
például ő lett az év színésze Kelet-Németországban.
Következzék a paraszti sorból származó Farkas Antal kalandos élete,
akire két szerepe miatt mindenképpen emlékszünk. Ő volt az egyik
csendőr az Indul a bakterházban, és Marcipán, a rendőrkutya hangja a
Pityke című rajzfilmben.
Az Alföld mélyén, Öcsödön született 1922-ben az év első napján egy
református családban. Paraszti sorban, ami egyáltalán nem zavarta.
Már felnőttként mesélte, hogy kisgyerekként imádott a Körös partján
barangolni. Aztán az édesapja Szarvas határában nyitott egy
kiskocsmát, s vitte a családját is. A fiatal Farkas Antal ott járt iskolába
is, ám tanulni nem szeretett. A II. világháború során őt is besorozták,
a frontra került, s csodával határos módon élte túl a borzalmakat,
még a szovjet hadifogságot is megjárta.

Farkas Antal Magdi Gabival és Margitai Ágival.
Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Hogy érzékeltesse a helyzetét, a hatvanas években egy történetet is
elmesélt. Tudni kell, a Vígszínháztól nem messze lakott (ott volt
színész 1955-től a haláláig), szinte mindenkit ismert a környéken,
hiszen a próbákra és az előadásokra is csak átsétált a teátrumba.
Hosszú éveken keresztül minden délelőtt összefutott a házmesterrel,
Lippai úrral. A következőképpen zajlott a találkozásuk.
„Jó reggelt, Farkas úr! Jó reggelt Lippai úr. Hová-hová Farkas úr?
Megyek próbálni a színházba.”
Csaknem tíz év után, egyik reggel aztán a szokásos udvariaskodó

Egy 1958-as felvételen, amely az ünnepi könyvhéten készült.
Fotó: Fortepan/Hunyady Józse

A jókedélyű színészt itthon beskatulyázták, külföldön viszont főszerepeket kapott. Francia és német produkciók kérték fel, ő pedig élvezte,
hogy kint főhősként számolnak vele.
Nem mellékesen, amíg 1971-ben itthon szokás szerint csak
epizódszerepek kapott, Kelet-Németországban ő lett az év színésze.
Az NSZK-ban pedig egy huszonhat részes sorozat főszerepét
alakította.
Farkas Antal nem volt egy kapkodós fajta. A Vígszínházban 55 évet
játszott, a felesége, Eszter mellett pedig élete végéig kitartott, 47
esztendeig voltak házasok. A kiváló színész több száz magyar és
külföldi filmben szerepelt és idős korában is dolgozott. Végül 2010ben, 88 éves korában érte a halál azt az embert, aki talán többet
érdemelt volna, hiszen a karrierje során csupán egyetlen hivatalos
elismerést kapott, 74 évesen az epizodisták számára kitalált Aasedíjat.
Nálam Kossuth-díjas…
( Újságmúzeum. Hu)
Nyugodj békében, Farkas Antal!

Karácsonyi ajándéknak is jó
ötlet a megjelent „Mi
magyarok a színpadon” !
Gondolom, hogy sokak
számára lesz érdekes
olvasmány!
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GYEREKEKNEK
Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája volt november hónapban:

63 alkotás érkezett!!!

6-9 év korosztályban elsők:

9-10 éves korosztályában elsők:

10 év fölötti korosztályban elsők

A képek készítőinek jutalma:
A korosztályukban első helyezett és/vagy kiemelt dicséretet kapott alkotások készítői
egy-egy oklevéllel lesznek elismerve, melyet a beküldő e-mail címére postázunk!

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA:

Új évre ébredünk!
A beküldési tudnivalók:
A kép neve: gyerekneve_életkora_honnan.jpg KovacsJozsef_9_Aváros.jpg
(varosnev, iskolanev lehet, de ne legyen ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő: január 5. Cím: rajzverseny0@gmail.com
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Nyolcadik utolsó fejezet, amelyben kiderül,
milyen változásról beszéltek az Őrzők, s Gergő
ismét találkozik valakivel.
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, 1974-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 egyaránt, a
prózák mellett
verseskötetek is.

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

Köszönjük!

Gyorsan telt az idő, közeledett az iskolaév vége, a
záróvizsga, s még rengeteg fontos esemény. Gergő alig ért
rá, állandóan iskolai ügyekkel volt elfoglalva. Régebben
mikor lázadozott ezellen, Apu mindig úgy nézett rá, mint
aki rosszul hall és lát.
- Édes fiam - szokta mondani, és felhúzza szemöldökét neked ez a munkád, ha jól tudom. Mikor láttál te már
engem ilyesmi miatt mérgelődni?
Ezt már olyan vészjósló hangon kérdezte, hogy Gergőnek
esze ágában sem volt olyan választ adni, amilyet pedig
szeretett volna:
- Mikor? Hát például, ha határidőre le kell adni valamit, ha
jön az ellenőrzés, ha hó végi hajrá van és egyáltalán,
sokszor.
Most azonban nem került sor kettejük között ilyen
eszmecserére, Gergő maga sem tudta miért, talán mert
elfelejtett panaszkodni? Ki tudja. Egy biztos, már jó ideje
nem kellett annyit lökdösni, hogy tanuljon, hogy intézze
rendesen a dolgait. Nem is maradt el sem a tanulásban,
sem a gyakorlásban annyira, mint régen. Így kisebb
erőfeszítés kellett az év végi hajrára. Az utolsó szülői
értekezletről életében először vidáman jött haza Anyu.
Este Apu megveregette a vállát:
- Hallom alakulnak a dolgok, tudtam én, hogy előbb utóbb csak nekilódulsz!
Gergő mosolygott, de nem szólt semmit, Apu még
félreérthette volna. Arra gondolt, ugyan Apu honnan
tudhatta ezt olyan biztosan, amikor néhány hónappal
ezelőtt még neki sem volt fogalma az Őrzőkről, meg
semmiről. Nem szólt hát semmit, csak még jobban
igyekezett, s esténként összenevetett a kislánnyal.
Osztálytársai is észrevették lassan a változást. Néhányan
gúnyolták:
- Na mi van, pedálozol?
Mások panaszkodtak:
- Már nem vagy benne semmi jó bunyóban, nem unalmas
ez így neked?
Voltak, akik azt gondolták:
- Biztos kapni akar valamit, azért hajt, de nem tart ez soká,
aztán ismét a régi lesz.
Egyszer az Őrzőkkel is beszélgettek erről.
- Nem értem, miért ilyenek - mondta Gergő - s a
legnagyobb baj, hogy nem is tudom nekik ezt az egészet
megmagyarázni.
- Nem is jött még el ennek az ideje - válaszolták az Őrzők
- ők nem értenek téged, ám te megértheted őket.
- Hogyan - csodálkozott - hogyan, mikor olyan, olyan kereste a megfelelő szót - olyan tudatlanok!
- Hát csak úgy, hogy rájössz, ők még nem voltak olyan
helyzetben, mint te, te viszont már voltál olyanban,
amilyenben ők élnek. Nagyon vigyázz, ne legyél
elbizakodott sosem! Mindig kövesd azt a példát, amit mi
mutatunk! Bántottunk-e már akár egy szóval is, mert olyan
keveset tudtál? Rád zúdítottuk-e mindazt a tudást, ami
bennünk van?
Gergő szégyenkezve hajtotta le a fejét.
- Na látod - simogatták meg az Őrzők - nincs semmi baj.
Gondolj mindig erre: annyit mondj el, amennyit a másik fel
tud fogni, ne többet, de ne is kevesebbet! Még gyerek
vagy, amiket mondunk, annak később veszed majd hasznát,
most még nem tudsz mit kezdeni vele. Nem baj, tedd csak
el, jó lesz majd egyszer valamire! Csak azt ne feledd addig,

hogy hová tetted!
Értette is, nem is Gergő ezeket a szavakat, de azért lelket
öntöttek belé.
A bizonyítványosztás napján, a szokásos fagyizás közben
hirtelen így szólt Anyu:
- Na, jövő ilyenkor már eggyel többen leszünk itt.
Mindnyájan egyszerre néztek Anyura és egymásra, aztán
szinte egyszerre derült fel mindnyájuk meglepett arca.
- Csak nem azt akarod mondani - kezdte Gergő, de Anyu
félbeszakította:
- De, pontosan azt akarom mondani - s kicsit félénken
nézett rájuk, mintha attól félne, hogy valaki összeszidja.
Aztán ahogy sorra belenézett gyerekei csillogó szemébe,
rájött, nincs miért félnie.
Amikor ismét találkozott az Őrzőkkel vidáman kérte
számon tőlük, ez volt - e az a változás, amit ígértek, mert
ha ez, akkor rettentő jó dolog.
A nyár forró volt és természetesen rövid. Gergő már
akkor érezte ezt, amikor kirohantak az utolsó tanítási
óráról. Más volt izgatottan várni a szünetet, s megint más
most, hisz amint elkezdődött máris egyre csak fogy,
rövidül. Azért már nagyon várta, hogy Nagyinál lehessen
falun. Minden évben ez a legjobb szórakozás, sokkal jobb,
mint bármilyen üdülés. Nagyinál ugyanis azt lehet csinálni,
amit csak akar az ember. Évek óta ez volt a jelszó:
- Nagyi mindent kibír! - s valahogy úgy is volt. Nem
létezett olyasmi, amit Nagyi ne tett volna meg értük
mosolyogva, szeretettel. Anyu mindig azt mondta:
- Nagyinak vajból van a szíve, nehogy kihasználjátok,
viselkedjetek vele rendesen!
Apu meg azt mondta:
- Nagyi alaposan elkényeztet benneteket, hetekbe telik
majd, mire visszanevelődtök.
A fiúk pedig nem mondtak semmit, csak repültek
boldogan Nagyihoz. Ezt a pillanatot várta Gergő, de nem
annyira türelmetlenül, mint máskor. Eszébe jutottak azok
a szavak, amiket a barlangban mondott az öregapó:
- Tudod nagy szerencse, hogy az ember az időt nem tudja
siettetni - mondta ő is a kislánynak - nagy baj származna
belőle.
A kislány bólogatott, mint aki mindent ért, s pontosan így
gondolja ő is. Idén csak augusztusban volt alkalmas az idő,
hogy nyaralni menjenek. Végre ott álltak Nagyi háza előtt,
s hátuk mögött a könnyező Nagyival, ki mindig elsírta
magát valahányszor érkezett vagy elment valaki. Ott álltak,
és integettek Anyuék után.
Aztán elkezdődött Gergő legszebb nyara, mert így
emlegette felnőtt korában is. Hogy miért volt a legszebb?
Nem mondta el, csupán így érezte, s nekünk is csak
találgatni lehet. Bizonyára más szemmel nézte mindazt a
szépséget, amit a táj nyújtott neki. Aki változik, annak
változnak az őt körülvevő dolgok is. Ám az is lehet, azért
tartotta legszebbnek, mert megismert egy olyan embert,
aki aztán örök barátja lett.
Az első vagy a második napon történt. Szokásos felfedező
útját járta, meglátogatta az ismerős helyeket, lement a falu
aljában rohanó patakhoz is, hogy belelógassa egy kicsit
kezét, lábát.
A patakon túl hatalmas rét terült el, egészen a következő
patakig húzódott, azután már az erdő kezdődött. A réten
nagyon jó volt lenni. Valamikor régen igazi ártér lehetett,
valódi zsombékok őrizték nyomát, a fű néha derékig ért.

A
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ALPÁR - MESÉLI
Ezt hozta a Mikulás

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

Kedves Olvasó, szinte hihetetlen, de már decemberben vagyunk és a Mikulás is megérkezett, persze csak a jó és szófogadó gyermekekhez.
Legalábbis mindig ezt mondogatták a felnőttek az
én gyermekkoromban. Bár valószínű, hogy ez nem
sokat változott még a mi nagyon gyorsan változó
világunkban sem.
Nos, idén engem hozott a Mikulás, haza. Ezeket a
sorokat már Kolozsvárról írom, ahová hosszas
tervezés és sok izgalom után végre szerencsésen
megérkeztem. Nagyon mélyen bevésődött a fejembe a tavalyi karácsony, amikor utolsó percben
lezárták a határokat és én Londonban rekedtem nagy tervek és sok készülődés után kénytelen
voltam egyedül tölteni mind a karácsonyt, mind
pedig az új évet. Nem egy olyan emlék, amire
szívesen gondolok vissza.

Hiszen annyi minden közbejöhet egy ilyen utazás
alkalmával! Rosszul állítom be az ébresztőt vagy
éppen nem hallom, amikor cseng. Nem találok
taxit. Nagy a forgalom és nem érek ki időben a
reptérre. Sok az utas és hosszú a sor a biztonsági
ellenőrzésnél és nem érek oda idejében a kapuhoz. Lekésem a csatlakozást (mivel nem közvetlen
járattal utaztam). Lemerül a telefonom és nem
tudom az oltási igazolást felmutatni. Nem érkeznek meg a csomagok. És még lehetne sorolni - aki
szokott utazni az tudja, hogy mire gondolok.
Velem az évek
során már szinte
valamennyi
megtörtént ezért
megtanultam, hogy
jobb félni, mint
megijedni. A végén
aztán minden simán
ment és - bár eléggé
fáradtan, de
szerencsésen
megérkeztem.

Engem hozott a Mikulás!
Hogy ajándék vagyok-e vagy virgács azt nem
tudom, de vagyok. Az én ajándékom pedig az
otthon viszontlátásának öröme - ennél többet
Már eleve nem jó érzés egyedül tölteni az ünnenem is kívánok idén. Az elkövetkezendő napokpeket de pláne nem akkor, amikor ez utolsó
ban ugyan még dolgoznom kell, de azért nagyon jó
percben derül csak ki. Nyilván tavaly óta sok
érzés tudni, hogy itt vagyok, az út háromnegyeminden változott, az utazási szabályok is világodét már megtettem. Most aztán jöhet a harmadik
sabbak lettek és az oltási igazolvánnyal viszonylag oltás (részben ezért is döntöttem úgy, hogy már
egyszerűbb az utazás. No, de nem akartam a
hazautazzak, ugyanis pont most telt le a kötelező
medve bőrére inni ezért idén úgy döntöttem,
hat hónap a második adag után). Utána pedig a
hogy az első adandó alkalmat megragadom és
karácsony.
hazajövök. Így elkerülöm a karácsonyi tolongást és Nem lesz nagy csinnadratta, egyszerű csendes
a szokásos méregdrága árakat és megúszom az
ünnepre készülök, de a lényeg, hogy itthon és a
esetleges korlátozásokat is.
szeretteimmel együtt. Idén talán még a karácsonyi
Már szeptemberben elkezdtem tervezni az
koncertre is eljutok - oda ugyanis már 15 éve
utazást, megszervezni a szállást (azért mégsem
készülök!
mehetek más nyakára heteken át) és sikerült is
mindent elintéznem. Ettől eltekintve egészen
addig a pontig izgultam, amíg ki nem jöttem a
kolozsvári repülőtér épületéből, a csomagokkal
Minden
kedves
együtt.
Olvasónak
kívánok jó
egészséget és
békés,
boldog
ünnepeket
szeretteik
körében!
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Akinek humora van mindent tud.
Csak mert Magyarországon leesett az
első hó:



Csabi (7): Tavaly kigyulladt a
karácsonyfa, ami ráesett a nagy tévére és az is
kigyulladt. A papa kidobta őket az ablakon és
ráestek a kocsinkra. Én azóta nem szeretem a
karácsonyt…

A 12 csillagjegy havat lapátol
KOS
Szerinte a hó hülye és kapja be.
BIKA
Azt vallja, majd elolvad, legyint egyet és
visszamegy a házba.
IKREK
Arccal érkezik a hóba, fetreng benne,
hóangyalkát játszik, majd vihogva tér vissza a
meleg otthonába.
RÁK
Mindent elsöpör, sót szór, kavicsokat szór,
sárvédő szőnyeget helyez el a bejárata előtt
és amíg hull a hó és hózik, félóránként
ellenőrzi a helyzetet.
OROSZLÁN
Kerít valakit, aki havat lapátol neki.
SZŰZ
Kerítene valakit, aki havat lapátol neki, de ha
nem talál, megcsinálja ő. Közben szelfizik,
hogy kiírhassa élményeit a facebookra.
MÉRLEG
Vagy háromszor kezd neki, minden
alkalommal jobban beöltözik, lassan már úgy
néz ki, mint egy Micheline-baba, de ellapátolja
a havat még a szomszéd portája előtt is,
akurátusan, pontosan.
SKORPIÓ
Személyes sértésnek veszi a havazást és a
plusz melót vele és morog. Hólapátolás
közben. Meg előtte és utána.
NYILAS
Futkos a hóban, képes
egyedül is hógolyózni,
de megpróbálja
kifütyülni a családját
egy csatára. A lapátja
méretének megfelelő
csíkot húz a bejárata
előtt, amin tyúklépésben lehet közlekedni.
Jelige: jóvanazúgy.
BAK
Tökéletes kupacokba lapátolja a havat, de
nem elégedett. A lapát után végigszalad a
seprűvel is. A seprűzés után ismét végigfut a
seprűvel. Már sehol egy
hópihe, de ő még elégedetlen.
VÍZÖNTŐ
Ellapátolja a havat. Pont.
HALAK
Vékony zokni, vastag zokni, harisnya, nadrág,
hónadrág, trikó, póló, pulcsi, kiskabát,
nagykabát, sapka, sál, kesztyű: felkészülten
indul a feladatnak. Kidugja az ajtón az orrát,
majd visszahúzza. Kidugja a jobb lábát,
megtapicskolja a havat és azzal a véleményen
van, hogy az hideg. A lapáttal meglegyinti a
havat. “Kész!” –mondja és amúgy is, hát nem
tök szép az érintetlen fehérség odakint?

HUMOR


Bence (4): Én kértem egy másik
kistestvért a fa alá, mert a Hannát már unom
egy kicsit.



Léna (5): Mi anyuval ketten vagyunk
karácsonykor, mert az apa a macájával van.
Nem tudom, ki az a néni, de vicces neve van.


A gyerekek már a legfiatalabb éveikből
is emlékeket raktároznak a
karácsonyról
Mit ünneplünk karácsonykor?
Mit mondanak gyerek:





A szentestét. (Marci, 6 éves)
A karácsonyt. (Gyöngyi, 5 éves)

A Jézuska feléled újra. (Áron, 5 éves)
 A szilvesztert? Akkor elmentünk a
tűzijátékhoz, és féltem. Akkor még 3 voltam.
(Balázs, 5 éves)



Azt, hogy a Mikulás hoz ajándékot, és
hogy együtt játszhatunk a családunkkal, meg
hogy ho ho hó! (Ilka, 5 éves)



Jézus születését, vagy a
szülinapját, már nem emlékszem.
(Panni, 5 éves)





Istent? (Bende, 5 éves)
A karácsonyfát. (Kamilla, 6 éves)

A karácsonyban azt ünnepeljük, hogy
megszületett a kis Jézuska. (Janka, 5 éves)

Zsoltika (7): Azt írtam a Jézuskának,
hogy hozzon nekem tablettát. Tudod, azt a
simogatósat, amin vannak játékok.



Kevin (5): Azt kértem a Jézuskától, hogy
ne sírjon annyit a kisöcsém, mert nagyon
mérges vagyok, amikor bőg és még nem olyan
nagy, hogy megverhessem.



Lili (6): Karácsonykor Apukám mindig
mérges és kiabál, mert nem megy bele a fa
abba a lábas tartóba, Anyukám vásárol, én
meg Minimaxot nézek.



Adél (5): Én tudom, hogy apa csinálja a
karácsonyt, mert beöltözött egyszer
Télapónak, de lecsúszott a nadrágja és
megláttam a kakasát és akkor felismertem,
hogy ő az apa.



Gáborka (4): Ilyenkor átjön a nagyi és
vigyáz rám, hogy hagyjam anyát főzni, meg a
papát csúnyán beszélni.



Gergőke (4): Nem kell nekem
karácsonyfa, csak sok minden legyen alatta.



Bálint (7): Nálunk tavaly karácsonykor
beszakadt a tető. Anya szerint ráesett a
Télapó, apa viszont azt mondta, a Jóska bácsi
szarul csinálta meg.
https://karacsonyitipp.com/



Hogy szeretjük egymást. És egyébként
mondok egy nagyon igazat. A karácsony nem
azért jó, mert ajándékokat kapunk, meg
fények vannak mindenütt, hanem
azért, mert szeretjük egymást.
(Konrád, 6 éves)



Adventet. Négy gyertyát minden
nap meggyújtunk, és akkor jön majd a
Mikulás.
(Leila, 5 éves)



A szeretetet, meg a barátságot. (Réka, 6
éves)




A telet! (Klaudia, 6 éves)

Dominik (6): Tavaly kórházban voltam,
mert megettem a szaloncukrot. Nem sokat,
csak kettőt… De be voltak csomagolva.



Anna (4): Nem szeretem a karácsonyt,
mert átjönnek a Pali nagypapáék és neki
nagyon büdös a szája.

Legyen mindnyájunknak boldog
és
egészséges évünk
2022-ben és a továbbiakban is
!!!!!
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Magdus írta Magyarországból
Közös divat szerint kénytelen öltözni a világ.
Lehet, hogy könnyes szemekkel vesszük fel,
de karácsonykor is a szájmaszk lesz
öltözékünk kiegészítője. Az okát mindannyian
tudjuk, talán ezért lenne különösen fontos
érzéseink, szeretetünk jeleit kimutatni
egymásnak. Ha szánkra rá is nyomja
pecsétjét maszk képében a kór, nem lehet
akadálya annak, hogy érzéseink és szeretetünk
szavait ne tolmácsoljuk, főleg azoknak, akik
különösen rászorulnak erre. Van, akit az élet
megfoszt bizonyos képességektől, ugyanakkor
olyan tehetséggel áldja meg, amit csak
csodálni lehet.

Juhász Gyula
Angyal zenéje, gyertyafény,
kincses kezem, hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
Csak jó meleg simogatást. /Áprily Lajos/
Ki adja vissza a szegény világnak
A régi jó idők karácsonyát? /Heltai Jenő/
És valahol kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a
közelben,
Legyünk hát jobbak, s
higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben. /
Juhász Gyula/

Fiatal, barátom Szabi, (a képen), akit a sors a
mozgás képességétől fosztott meg, így
mindent az orrával csinál.
Feltehetően a világ legdrágább orra az övé, de
ez nem elégíti ki tenniakarását. Képeket fest,
gépek makettjét készíti, amellett, hogy saját
állatkertjének mindenese és persze igazgatója.
Magam sem hittem el, de újabban videókat
készít, tervezi, szerkeszti, vágja, azaz mindent
csinál, amihez én nem értek és amihez olyan
tehetség, kitartás és szorgalom kell, amit csak
így fejezhetünk ki: Isten ajándéka.
A decemberi Hírmondó magyarországi
oldalán, karácsonyi ajándéknak szánta a
legújabb videójának egyik képét az én
írásomhoz. Boldog karácsonyt, folytatnám az
írást, de arra gondoltam, ezen a rendkívüli
karácsonyon híres emberek nevében
köszöntjük olvasóinkat és reményeink szerint
örömöt is szerzünk vele.

Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat
gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen
majd az ünnepekre /József Attila/.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
/Ady Endre/
Silent Night : Lyrics
Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and
Child
Holy Infant so tender and
mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace
Csendes éj! Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély
Nincs fent más csak a szent
szülőpár,
Drága kisdedük álmainál:
Szent Fiú aludjál! Szent Fiú
aludjál!
Legyen az ünnep csendes,
mint szíved dobbanása,
legyen békés, mint a hó hullása.
Szeressetek: ezt mondja az Apostol
S ennél különbet nem mond senkise.
A betlehemi békés csillagokból
Üzeni ezt ma a Szivek Szive!

A kis fenyőfa, karácsonyfa már,
csodálkozva tekintget szerte szét,
És fájón leheli ki illatát,
egyben ünnepre felszenteltnek
is,
halálraítéltnek is érzi magát.
/Reményik Sándor/

Békés
karácsonyt és
egy boldogabb
új évet
kívánunk
mindenkinek,
bárhol éljenek
is e Földön.
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Szivárványország befejező rész
Olyan állatkákat látott itt Gergő, amilyeneket sehol
másutt nem talált. A patak menti fák egyikén egy
ölyvpár lakott, a fűben hanyatt fekve szokta nézni
keringő röptüket. A réten, ha nem eléggé óvatosan
lépdelt könnyen madárfészekre léphetett, s nem
egyszer volt már, hogy egymástól ijedt meg két
ártatlan: Gergő és egy tojásain őrködő fogoly.
Kedvtelve hordozta végig tekintetét a réten, s
észrevette, hogy nincs egyedül. Egy furcsa
állatsereglettel sétáló embert pillantott meg.
Úgy nézett ki messziről, mintha pásztor volna, a
nyája viszont igen különös társulatból állt. Gergő
közelebb ment. Kíváncsi volt, ismeri - e ezt az
embert, vagy új itt a faluban, akkor viszont össze
lehet ismerkedni vele. Hamarosan jól látta az arcát, s
biztos volt benne, hogy először látja. Fiatal ember
lehetett, noha majdnem mellig érő szakálla volt,
erősen barázdált homloka, s vállig omló hajába fehér
tincsek keveredtek. Sűrű szemöldöke árnyékából
éles, huncut kék szem figyelte Gergőt, figyelte a
kisfiú szájtáti csodálkozását a furcsa csapat láttán.
Gergő legalább tízféle állatot számolt meg hirtelen.
Voltak köztük össze alig illő jószágok teljes
egyetértésben. Két - három kecske mókás kis
pofácskával, egy szép csavart szarvú juh, csak később
tudta meg, hogy rackajuh a neve, egy csodálatos
páva, amely éppen vidám kedvében lehetett mert
állandóan nyitotta, zárta pompás farktollait, egy
egész csapatra való totyogó kacsa, kisebbek, sárga
pelyhesek, s nagyobbak, mellüket méltóságosan
kidüllesztők. A legnagyobb csoda meg az volt, hogy
ott sétált és legelészett közöttük egy foltos őzgida,
hatalmas szemei, mint izzó széndarabok fénylettek.
Mindezek körül, mintha csak tréfából tenné, ugrált,
viháncolt három puli, egy fehér és két fekete.
Gergőt teljesen lenyűgözte a látvány. Ilyesmit nem
hogy nem látott, de elképzelni se tudott idáig. A
szakállas türelmesen kivárta, míg kicsodálkozza
magát, aztán megszólalt. Úgy kezdett beszélni,
mintha csak éppen az imént abbahagyott
beszélgetést folytatná.
- Azon gondolkodom éppen, ideje már
hazairamodni. Nehogy azt hidd, hogy megelégednek
a legelészéssel. Otthon még várják a vacsorát. Aztán
bizony eltart egy ideig, amíg megetetem őket. S
vannak még ám otthon is, csak nekik most nem volt
kedvük kijönni. Elkísérsz? - tette még hozzá főleg
azért, hogy kizökkentse végre Gergőt abból a béna
kábulatból, ami hatalmában tartotta.
A szakállas a falu aljában lakott, a patak partján, a
malomban. Később persze Gergő mindent
megtudott, hallotta a falusiak véleményét, aztán
megismerte a szakállas különös történetét is. Most
azonban csak annyit látott, amit elsőre látni lehet,
hogy a szakállas jó ember, s ez elég is volt neki.
Végignézte, hogyan eteti meg az állatokat, félig neki,
félig azoknak beszélve. Megpróbálta összeszámolni,
mennyi állat lehet az udvarban, de ez a folyton
előbukkanó újabbak és az elbújó régiek miatt
lehetetlennek látszott. Valóban jó ideig eltartott,
mire nagyjából elcsendesedtek az állatok.
- Behívnálak, de már sötétedik - szólt ekkor a
szakállas - majd holnap, rendben?
Gergő bólintott, s elindult a kapu felé.
- Várj csak - kiáltott utána a szakállas - gyere, azért
mutatok még valamit!
Megkerülték a malmot, s egy istállófélébe léptek.
Kint még világos volt, de itt éppenhogy derengett
valami fény. Az istálló belsejéből vidám nyihogás
hallatszott. A szakállas levett egy lámpást a
gerendáról és meggyújtotta. A lámpás felcsavart
lángjánál Gergő egy mesebeli táltost pillantott meg,
legalábbis mindig ilyennek képzelte a mesék táltosait.
- Táltos a neve - mondta ugyanekkor a szakállas és

megsimogatta a lovat. - Nézd csak, csillag van a
homlokán, s mindent tud, csak repülni nem.
Este lefekvéskor Gergő azt kérdezte Nagyitól:
- Nagyi, ki lakik a malomban?
Nagyi azt mondta:
- Ó, az egy nagyon különös ember! A tél végén
érkezett, azt mondják nagyon messziről, s hogy nincs
neki senkije, csak az a sok állat.Találkoztál vele?
Különben rendes embernek tartják itt a faluban.
Keveset beszél, de mindenkihez szíves, s tudod ez
nagyon számít. Rendes mondom, csak egy kicsit
furcsa. Tartja ezeket az állatokat, de nem vág le
egyet se, nem eszi a húsukat. Azt mondják, ha egy
elpusztul, eltemeti a kertje végében.
- Lemehetek hozzá holnap? - firtatta Gergő
szorongva, hátha Nagyi óvatosságból félti őt a
szakállastól. De Nagyi azt mondta:
- Persze, menj csak nyugodtan, inkább, mint egyedül
a réten kóborolj! Attól sose voltam nyugodt.
Így történt, hogy másnap az egész délelőttöt, aztán
később az egész napot ott töltötte a szakállasnál,
akiről akkor már tudta, hogy Mátyásnak hívják. Így is
kellett szólítani, Mátyás és tegezni kellett, mert mint
mondta, tegezni kéne mindenkit, attól még lehetne
tisztelni, ahogy illik, mint ahogy magázva is sok
disznóságot vághatnak egymás fejéhez az emberek.
Gergő mélységesen egyetértett vele.
Egyébként mindennel egyetértett, amit Mátyás
röviden, és határozottan kinyilatkoztatott. Szép
napok voltak ezek. Gergő megtanulta az állatok
nevét, mindegyiknek volt, etette, gondozta őket.
Együtt sétáltak ki a mezőre, volt úgy, hogy szinte
egyidőben a napfelkeltével. Szegény Nagyi kénytelen
volt nyáron is használni az ébresztőórát, persze csak
eleinte, mert Gergő hamarosan már maga ébredt a
kellő időben. Ha mégis valami miatt elaludt, akkor
reggeli után ment ki, elesve így arra a napra a
fenséges látványtól, amikor a keleti égbolton a
felszálló pára gomolygásából egyszerre felpattan az
óriási varázsgömb. Megtanult mezítláb járni a
harmatos fűben.
- Így az igazi - mondta Mátyás - így érzed igazán, hogy
létezel.
- Mit csinálsz - kérdezte egy alkalommal Mátyástól,
amikor később érkezett és barátja a távolt kémlelte.
- Olvasok - felelt Mátyás - ebből a hatalmas könyvből
mindig tudhatsz újat olvasni - és körbemutatott.
Lassan Gergőt is megtanította erre a furcsa ábécére,
amit a füvek, a fák, az illatok írtak köréjük, s Gergő
még sosem volt tudásra ennyire büszke. Hetente
egyszer Mátyás fölkerekedett, s elment a városba.
- Viszem a gyógyszert - mondta, miközben
különböző nagyságú zsákokat rakott az autóba.
- Beszéljek róluk? - kérdezte később, s
megismertette Gergővel a gyógynövényeket, sőt
meg is kóstoltatta őket. Gergő eleinte szokatlannak
találta, de aztán egyre jobban ízlett neki a sokféle
zöldből készült főzelék, saláta, tea.
- Te tényleg nem eszel húst?- kérdezte egyszer
eszegetés közben.
- Beszélik? - nézett rá mosolyogva Mátyás.
Gergő bólintott. Mátyás sokáig nem szólt, látszott
rajta, nagyon fontolgatja, mit is mondjon el abból a
rengeteg mondandójából, amit felelhetne. Végül
ennyit mondott:
- Jobban érzem magam így. Meg aztán . . . - s intett
Gergőnek, hogy kövesse. Ahogy kiléptek az állatok
közé, s azok meghallották Mátyás hangját azonnal
körbesereglették őket, s némelyik dörgölőzött,
mások meg csak figyelmesen nézték, mi lesz most.
- Nézd csak a szemüket - folytatta Mátyás - és
mondd, te meg tudnád tenni?
Gergő biztosan érezte, hogy ő sem lenne erre
képes. Amikor este elmondta ezt Nagyinak, s Nagyi

azt mondta, hogy ez badarság, hisz az állatok azért
vannak, hogy megegyük, nem szólt egy szót sem.
Nem tudott semmilyen ellenérvet felhozni, ráadásul
ő is szerette a pipihúst, mégis úgy érezte, most az
egyszer talán nincs teljesen igaza Nagyinak.
Egy esős, semmire se való napon, amikor ott ültek az
istálló ajtajában, s Táltos meleg párát fújt fázós
hátukra, Gergő minden átmenet nélkül megkérdezte:
- Te Segítő vagy?
Mátyás nem lepődött meg.
- Egy kicsit mindnyájan azok vagyunk, nem? kérdezett vissza.
- De tudod, hogy nem úgy gondolom makacskodott Gergő - hanem hogy olyan igazi!
- Hát, hogy igazi - e - gondolkozott el Mátyás - igazi?
Nem is tudom. Azt hiszem segíteni csak igaziból
lehet, másként nincs értelme. Kérdés, hogy
megtalálja - e a helyes utat az ember.
Gergő felujjongott:
- Az utat persze, nekem is azt kell keresni, tudtam,
hogy meg foglak ismerni, megmondták, hogy
másodszor már könnyebb lesz!
- Akiknek találkozniuk kell, azok találkoznak - nézett
rá jelentőségteljesen Mátyás - ez törvény, másként
hogyan is mehetne a világ.
Gergő akárhogy igyekezett, nem tudott többet
kihúzni belőle. Hirtelen elhatározta, hogy
megmutatja a képet, ehhez mit szól majd!
- Kaptam egy képet - kezdte - nagyon kell rá
vigyáznom. Egy kislány van rajta, aki egyszerűen
megbetegszik, ha rosszat cselekszem. Majd
megmutatom, jó? Neked nincs valami hasonló? firtatta kíváncsian.
- Kislány fényképe, állatok, vagy éppen egy virág mormolta halkan Mátyás - úgy látszik valami kell az
embernek mindig, hogy figyelmeztesse, hogyan
maradhat meg az igazság útján. Hm - hümmögött és
csóválta a fejét - pedig ennek magától is kéne menni,
csak úgy belülről, érted?
Ám Gergő nem nagyon értette.
- Majd ha nagy leszek biztosan megértem - mondta
készségesen, mintegy vigasztalásul.
Amikor megérkeztek Anyuék, nehezen palástolta
szomorúságát. Most az egyszer igazán maradt volna
még. Leszaladt elbúcsúzni. A kapuban zavart arccal
kotorászott a zsebében:
- Hol lehet - motyogta - meg akartam mutatni, tudod
a képet, de úgy látszik . . . pedig ide tettem.
- Majd legközelebb - vigasztalta barátja - itt leszünk
a jövő nyáron is.
- Biztos - nézte vizsgálódva Gergő Mátyás arcát biztos ez?
- Légy nyugodt, én innen már nemigen akarok
elmenni. Egyszerűen itt a helyem - s mosolyogva
körbemutatott.
A kocsiban Gergő tovább kotorászott.
- Mit nem találsz kisfiam? - kérdezte Anyu.
- Valami fontosat - forgolódott - pedig itt kell lennie
valahol . . .
- Majd otthon meglesz - szólt Apu - most
integessetek inkább Nagyinak, szegény már a
harmadik zsebkendőjét áztatja éppen.
S a kocsi nagy kendőlobogtatva kigördült a faluból.

VÉGE

12. oldal
Magyarország
Nagykövetsége

Wellingtonban
Legal House, 6. emelet
Lambton Quay 101.

Jelenlegi munkatársai:
Dr. Hetesy Zsolt
Nagykövet
Dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata

A Hírmondó
Kerekes Ivett, aki a családjával
együtt működteti az ANZIL
éttermet, melynek tulajdonosa
és lelke, akit a Fészekből is és
egyéb magyar rendezvényekről ismerhetünk, a Facebook
oldalán osztotta meg ezt a
képet , mellé a következőt írta
„Vendégeink lehetnek
polgármesterek, országgyűlési
képviselők, miniszterelnökök és
politikusok, de elég ritka, hogy
nyolc nagykövet és feleségeik
eljönnek vacsorázni az ANZILbe, a Lindale Magyar Étterembe.
A különleges eseményt Hetesy
Zsolt, Magyarország új-zélandi
nagykövete szervezte. Nagy
odafigyeléssel a magyar bor és a
magyar étel párosítása történt meg ez alkalommal. Nagy örömünkre szolgált, hogy minket választottak
helyszínnek, és bemutathattuk konyhánkat.”
S hogy mi volt a menü? Ivették azt is elárulták az olvasóinknak:
Előételek
Magyar szalámi házi krémsajttal
friss Ciabattán
Pescatarian vegetarianusoknak:
szalámi helyett lazac,
DF vendégnek DF krémsajt
Hagyományos paprikás kenhető
(Körözött)
Anzil Bresaola-sajtosbabaparadicsomos nyárs

Molnár András
konzul
Tóth Tünde
titkárságvezető
Márton Brody-Popp
külgazdasági asszisztens

Kurusa Csaba
asszisztens
Postacím:
PO Box 697
Wellington 6140

Főétel
Zsályás marhahús
Fokhagymás és rozmaringos
kacsamáj baconba csomagolva
Rozmaringgal pácolt báránylapocka
Majoránnával dörzsölt csirkecomb
filé
Kakukkfűvel készült császársült
A Pescatarian vendégnek:
Kardhal Serpenyőben
sült lazacfilé
Homár farok fokhagymás vajjal

Köretek
Sárgarépa vajjal, zöldbab
alma és lilahagyma saláta
Nyers brokkolis saláta
Pearl burgonya petrezselymes
olívaolajjal befejezve
Spárga, avokádó és borotvált
mandula saláta
Karfiolsült 3 sajtos szósszal
Kovászos Ciabatta vajjal (olivani a
DF vendégének)
Desszert
Meleg almás rétes vanília fagylalttal
vagy szorbettel és karamell
szósszal

2021 december 1
Elérkezett a pillanat és
Dr. Hetesy Zsolt átadta
Dame Cindy Kiro
kormányzónak a
megbízólevelét,
így már protokollálisan és
hivatalosan is
Magyarország
új-zélandi rendkívüli és
meghatalmazott
nagykövete.
Fotó a nagykövetség FB oldaláról
https://www.facebook.com/
HunEmbassy.Wellington

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

Dame Cindy Kiro kormányzó,
Dr. Hetesy Zsolt, felesége Horváth Katalin
és lányuk Dóra
Fotó a Kormányzó FB oldaláról
https://www.facebook.com/GovernorGeneralNewZealand
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Fészkelődés napja
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A

A FÉSZkelődők társaságának hírei

Hírmondó

November végén is fészkelődtünk nagy
Moziban voltunk novemberben! Négy magyar
örömmel láttuk körünkben Hetesy Zsolt
filmet is megnéztünk az elmúlt Hírmondó óta!
nagykövet urat és kedves feleségét Katit.
Kettőt a wellingtoni nemzetközi Filmfesztivál
Most a közös megegyezéssel született ebéd a
keretén belül, kettőt pedig a magyar
házi készítésű „tavaszi bableves” mellé
nagykövetségen.
többféle (rendelt) pizzából választhattak a
A filmfesztivál filmjei:
jelenlevők! Mozgalmas délutánban a sok
„ A felkészülés meghatározatlan ideig
tennivaló elterelte a figyelmemet a
tartó együttlétre” érdekes, könnyed
Ünnepi FÉSZKELŐDŐS ebédünk 2021-ben ismét
fényképezésről így ez elmaradt.
története sokakat megfogott.
Ami nem fogyott el nem veszett kárba,
a Whitby’s étterembe volt tervezve s már
A másik film már egy nehezebb lélegzetvételt
„jó lesz vacsorára– vagy másnap reggelire” hetekkel előre lefoglalva, de a helyzet változott és
eredményezett mindenkinél.
felkiáltással, hazakerültek a dobozokban.
helyette 19-én a nagyköveti rezidencián
„A természetes fény” a második
leszünk!
**
világháborúban történtek szörnyűségei
’Picnik a Rezidencián’
A BÚÉK a „Teljesen idegenek” címmel 2016családi emlékeket is felidéztek.
Hetesy Zsolt nagykövet úr és felesége Kati
ban bemutatott — Goda Krisztina rendezte
A nagykövetségen látott filmet rekord
— olasz filmvígjáték, melynek magyar
nézőszámmal mintegy 60 !!! Érdeklődő nézte
változata 2018-ban lett bemutatva.
meg! A ZÁRÓJELENTÉS- nem egy
Mi itt 2021 december 9-én lehetőséget kapkönnyed téma, különös figyelemmel a mai
tunk megnézni a magyar nagykövetségen.
magyar valóságra, a filmnek nem kevés
Érdekes, elgondolkodtató film igazi vígjátéki
aktuálpolitikai áthallása is észrevehető még a
elemekkel, de valóság sokszor fáj...
távolélő magyaroknak is.
Mintegy 25 érdeklődő társaságában mi
jól szórakoztunk köszönjük.
*
***

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket
és
Boldog Új Évet
2022
Kívánunk
minden „fészkelődő”nek,
családtagjaiknak,
és
valamennyi
olvasónknak!

meghívását fogadjuk el.
A decemberi évzáró Ünnepi Fészek ebédünk átnevezve

és átszervezve januárra
Újév köszöntő ebédnek!

Beszámolni majd a követekező, 2021 januári
lapszámunkban fogunk róla.

Szeretnél velünk “fészkelődni”?
Minden hónap utolsó vasárnapján találkozunk a megbeszélt helyen.
Ha bejelentkezel előtte szerdán a kaprinayeva@gmail.com,
vagy a 04 383 5395 telefonon, az ebédet, kávét és süteményt is kapsz.
Aki csak beszélgetésre vágyik, azt is örömmel látjuk,
csak szólj előre, hogy jönnél közénk!

16. évfolyam 192. szám DECEMBER
Hírmondótól-Hírmondóig milyen lehetőségek
vannak Wellingtonban és környékén

15. oldal
15-től 15-ig

Amikor Hilma af Klint 1944-ben meghalt, több mint 1300
alkotást hagyott hátra, amelyeket csak egy maroknyi ember
láthatott, és azt az utasítást, hogy munkája halála után 20
évvel ne kerüljön nyilvánosságra.
Af Klint munkásságának felfedezése végül a feje tetejére
állította a művészettörténetet. Figyelemre méltó, hogy első
absztrakt festményeit több évvel azelőtt készítette, mint
híresebb férfi kortársai, Kazimir Malevics, Vaszilij Kandinszkij
és Piet Mondrian festményei, akiket általában „az absztrakt
művészet atyáinak” tartanak
E különleges kiállítás helye: City Gallery Wellington
megtekinthető március 27-ig.
Belépők $16.50 / $22.50 felnőtteknek, gyerekek $5.
Mindig tartogat érdekességet kicsiknek és nagyoknak a

Nyitva minden nap 10-18 óráig
(!!! kivéve karácsony napján !!!)
Ingyenes belépés mindenkinek
Egyes kiállításokra és tevékenységekre díjak vonatkoznak
55 Cable Street, Wellington
Wellington
városközpontjától rövid
autóútra, buszozásra
Miramarban található
Cave Weta, mely
kiállításával sok
érdekességet kínál a
nézelődő vásárlóknak!
A Wētā Workshop
különleges effektusokat
készített és készít a világ
leghíresebb filmjeihez és
tévéműsoraihoz.
A tervezési és gyártási folyamatba engednek betekintést a csapat, mely több
Wētā Workshop-túrán osztja meg munkájuk eredményeit, a
45 perces élményektől a teljes napos túrákig a teljes lelkesedéssel
rendelkezők számára. ($28-$189).
Kicsik és nagyok számára különleges élményt kínáló programjaikkal
elvarázsolják a látogatókat.

WATERFRONT
A vízparton POP-UP falu decembertől február 28-ig.
Változatos programok napközben utcazenészekkel, szórakoztató
művészekkel az egész nyári szezonban.
NEW YEAR’ S EVE — Az Új Év estéje
december 31-én este 8-tól éjfélig változatos programok várják
a 2021-es év búcsúztatóit.
Zene, tánc, móka és kacagás, majd a tervek szerint tüzijáték
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!!!

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 decemberi Hírmondó
megjelenése után, az új év januári 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 időszakban sok magyar és kiwi is
látogatta. Kis újságunk magyarul íródik, magyaroknak - magyarokról.
A világ számos pontján olvassák az interneten keresztül.
INGYENESen olvasható, letölthető bárhol ezen a Földön!
...és Fészkelődünk továbbra, 2022-ben is havonta találkozunk, néha többször is, de egy biztos, hogy
minden hónap utolsó vasárnapján! Azt, hogy mikor és hol, azt előtte az érdeklődők megtudják!

