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„»A rossz győzelméhez nem kell más,
csak az, hogy a jók ne tegyenek semmit.«”
Edmund Burke

A Nemzetközi NŐNAPRA
Szalai Pál: Nőnapi köszöntő
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a
szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba
léptünk, az első és végtelen
önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink,
testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem
enged el, ő a fény, a meleg és minden
ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel
sem pótolható.
Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik,
ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok
álma, költők ihletője, szerelem és
őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban,
életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital,
kedvesség, szerelem, a test gyönyöre,
az apokalipszis kínja és a mennyország
ígérete.
Mindez ő, egy személyben, lelkünk
másik fele, aki értünk létezik és mi
őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom
nekik mindazt a szépet, amit érettünk
ma és minden nap önként megtesznek.

Hirdetések

Új-Zéland és Magyarország
között
12 óra
az időeltolódás!

Plakát 1950-ből—forrás Wikipedia-
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Hír mondó

Erzsébet irálynő platina jubileumát ünnepli 2022-ben
70 éve uralkodóként
Az ünnepség
kezdeteként Őfelsége
megtekintett
válogatott kártyákat,
leveleket és
műalkotásokat,
amelyeket gyerekek
és a nyilvánosság más
tagjai küldtek neki a
jelen és a korábbi
jubileumok alkalmából.
2002-ben az Arany Jubileum alkalmából a 9 éves Chris elküldte Őfelségének
„A tökéletes királynő receptje” című könyvet.
Hozzávalók: * „egy csipetnyi hűség” * „egy marék királyi hullám” *„egy csésze bátorság”.
Erzsébet királynő a trónra lépésének 70. évfordulója előtt üzenetet írt, amelyben megköszöni a közvélemény és családja
támogatását, és várja a platina jubileumi ünnepségeket.
Üzenetében a 21. születésnapján készített adásra hivatkozik, amelyben élete munkáját a Nemzetközösség népének ígérte
a következő szavakkal:
„Kijelentem mindenki előtt, hogy egész életemet, legyen az hosszú vagy rövid, a ti szolgálatotoknak és a mi nagy
családunk szolgálatának szentelem, amelyhez mindannyian tartozunk.”
#PlatinaJubileum #HM70 A képek és szöveg a The Royal Family FB oldaláról

Új-Zéland lezárta határait a külföldi állampolgárok előtt a
járvány kitörésekor!
Magyar állampolgárok jelenleg — még magyar vagy Uniós
oltottságot vagy betegségből történő kigyógyulást igazoló
dokumentum birtokában sem - NEM utazhatnak ÚjZélandra, és ez alól a harmadik védőoltás megléte sem
jelent mentességet.
Rendkívül indokolt esetben, az új-zélandi Külügyminisztérium
előzetes engedélye alapján utazhatnak külföldi állampolgárok be
az országba.
A beutazásra vonatkozó részletes feltételek az alábbi linken
érhetőek el:
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19
Ha a vírushelyzet nem romlik, a várható enyhítés február
végétől:
Megerősítették a határok újranyitását az új-zélandiak
számára.
Az ausztráliai új-zélandiak a hónap végéig hazatérhetnek a
kormány által bejelentett ötlépcsős újranyitási terv
értelmében. A terv első szakaszában a hazatérő beoltott újzélandiak önizolációba vonulhatnak be, és érkezésükkor tesztet
végezhetnek, ahelyett, hogy menedzselt elkülönítésre és
karanténba (MIQ) mennének.
Február 27 23:59: Az önelszigetelés megnyílik az új-zélandiak
és az Ausztráliából érkező, jogosult utazók számára.
Március 13. 23:59: Nyitva az új-zélandiaknak a világ többi
részéből érkezett jogosult utazók számára;

Októberben: A határ újra megnyílik a világ többi
része előtt is, DE a be nem oltott utazók
továbbra is bemennének a MIQ-ba. Jacinda
Ardern miniszterelnök elmondta, hogy az MIQ
Új-Zéland számára a világjárvány egyik
legnehezebb része volt, de a használat melletti
döntés tagadhatatlanul életeket mentett meg... A
MIQ azt jelentette, hogy nem mindenki jöhetett
haza, amikor akart, de azt is jelentette, hogy a Covid sem
jöhetett be akkor, amikor akart."
Elmondta, hogy az egészségügyi válság leküzdésére használt
eszközök nem maradtak a régiben, és bár egyesek aggódhatnak
az újranyitási terv miatt, az elszigeteltség, a tesztelés és a
magas oltási arány segít megakadályozni a vírus túl gyors
terjedését. „A Covid rávilágított arra, hogy fenntarthatatlanul
függ az ország az ideiglenes migráns munkaerőtől.
A bevándorlás továbbra is gazdasági történet része lesz, de
most lehetőség van arra, hogy ellenálló képességet építsünk ki
munkaerőnkben, miközben vonzzuk a szükséges készségeket és
tehetségeket. Van esélyünk másképp csinálni a dolgokat."
"Sokat hallok arról beszélni, hogy visszatérünk a megszokott
üzletmenethez, de jobbak vagyunk, mint a szokásos üzletmenet,
most magunknak kell felépülnünk. A mi feltételeink szerint."
"Be vagyunk oltva, egyre jobban fel vannak erősítve, és
továbbra is otthon készülünk, és egy terv szerint dolgozunk –
így most itt az ideje, hogy együtt, biztonságosan haladjunk
előre."

Február második hetében tüntetések kezdődtek Wellingtonban a parlament körül utcákat eltorlaszolva,
a az egyetem udvarán és a Parlament előtti területeken
kempingezve tiltakoztak a ”Freedom” nevében
szerveződve, vagy inkább szervezetlenül különböző
érdekcsoportok. A Parlament köré gyülekezettek tábort
vertek, picnik hangulatot teremtettek, énekeltektáncoltak, de oltatlanul, álarc nélkül tömegben.
Hogy miért? Oltás ellenesek, szabad mozgást
követelők és mert szabad a választásuk, így minden
szigorú szabálynak ellenszegülni!
Amikor ott jártam (febr 11) piknik-hangulat uralkodott. Előző nap volt az összecsapás a rendőrökkel, majd hétvégére még többen érkeztek kempingezni.
Iskolaidőben ott, sok-sok gyerekkel a fővárosban. De péntek délutánra elkezdett esni az eső, egész hétvégére is azt igérnek a meteorológusok.
A következő napok talán sokmindenre választ adnak majd, de az már a lapzártánk után derül csak ki, hogy mit hoz a jövő.
Arra, hogy hány fertőzést hoztak magukkal, mennyit osztanak szét a fővárosban, én bizony félve gondolok! (ÉK)
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Peking a házigazdája a XXIV. téli olimpiának

Összesen 91 ország vonult be a Madárfészekbe, elsőnek
az első újkori olimpia házigazdái, a görögök, majd utána
sorrendben az országok, de nem minden résztvevő
ország képviseltette magát a megnyitón, de ott voltak
természetesen a magyarok és az új-zélandiak egyaránt.
Az országok felvonulása után látványos szép programmal
készültek a házigazdák.
A győztesek jutalma a kis panda és a megérdemelt
érem

egyike!

A 2022-es téli olimpián a sportolóknak adott érmek
tervezésénél több szempontot is figyelembe vettek:
az ókori kínai kultúra tiszteletét, Peking
bemutatását, mint az első várost, ahol a nyári és a
téli olimpiát is rendezinek.
A „Tong Xin”, az érmek neve, azt jelenti: „együtt”.
A dizájnt – öt gyűrűt és a középpontot olimpiai
logóval – kínai jade kör medálok ihlették.
A hagyományos kínai minták ihlették a gyűrűk
sekélyen faragott mintáit is.

A magyar csapat 14 versenyzővel indult az olimpiára,
a lapzártánking eddig eredményeik:
Első érem bronzérem a
gyorskorcsolyázó váltónak.
A képen (Jászapáti Petra,
Kónya Zsófia, Krueger JohnHenry, Liu Shaoang, Liu
Shaolin Sándor)
A második érem is bronz
Sándor Shaoang
gyorskorcsolyázónak, miután testvérét (aki első helyen ért
ugyan célba, kizárták).
Majd febr 13—án:
Liu Shaoang aranyérmes 500
méteren
A Shaoang testvérek Magyarországon
születtek kínai apa magya anyuka
gyermekeként.

Jég, hó és felhő minták veszik körül a
„XXIV. Téli Olimpiai Játékok Pekingi 2022” című
metszetet.
A hátoldalon a téli olimpia teljes kínai neve van gravírozva,
és égi minták veszik körül, középen a
„Peking 2022” felirattal. Az esemény neve alul található.
Az érmeken piros és arany szalagok is vannak, amelyek a
holdújévet és Kína nemzeti színét szimbolizálják. Az
olimpián 15 sportágban összesen 109 érmet osztottak ki.

Az új-zélandi csapat 15 versenyzővel vesz részt ezen az
olimpián, (8 férfi és 7 nő), akik öt sportágban
versenyeznek.
Az eddig eredmények:
Aranyérmes

Zoi Sadowski-Synnott nyerte

Új-Zéland első téli olimpiai aranyát
hódeszkában.
Lapzártánkig ez az egyetlen érme
Új-Zélandnak.

Éremtáblán a két
ország febr 14-én.
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Híres magyarok
Zsazsa Gabor—Gábor Zsa Zsa
Színész
Szül.: 1 91 7. február 6.
Budapest, Osztrák–Magyar Monarchia
Elhunyt: 201 6. december 1 8.
Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok

Karrierjét színpadi színésznőként kezdte,
majd miután 1936-ban megnyerte a Miss
Hungary szépségversenyt, a tengerentúlon
próbált szerencsét.
Az első filmszerepét az 1952-es Öröm
ránézni című produkcióban kapta, melynek
alapjául a népszerű Broadway-musical, a
Roberta szolgált.

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

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

További ismert filmjei a Moulin
Rouge (jobb oldali képen) ,
az Orson Welles rendezésében
bemutatott A gonosz érintése és
Queen of Outer Space, de feltűnt
egyebek mellett a Rémálom az Elm
utcában 3.: Álomharcosokban és a
Csupasz pisztoly 2 1/2-ben is.
Televíziós munkái a legismertebbek a
Kaliforniába jöttem és a Gilligan's
Island. Pályafutásának legnagyobb
elismerése az 1957-ben neki ítélt
Golden Globe-díj. Azon kevés
magyarok egyike, akik csillagot
kaptak a Hollywoodi hírességek
sétányán.
A viharos magánéletű színésznő kilencszer ment férjhez. Egy ideig a
hotelmágnás, Conrad Hilton (Paris Hilton nagyapja) felesége volt, de frigyre
lépett George Sanders színésszel, majd később Jack Ryan tervezővel,
akinek a Barbie babákat köszönheti a világ. Az elmúlt harminc évben
Frédéric Prinz felesége volt. (képen együtt)

2016. december 18-én 99 éves korában Los Angeles-i otthonában szívroham
következtében hunyt el. Emlékét nővérei, Magda és Eva Gabor, valamint
lánya, Francesca Hilton őrzi. (hp)
2021-07-13.
Négy és fél évvel a halála után teljesült
Gábor Zsazsa végakarata: a világhírű színésznő hamvait örök nyugalomra
helyezték szülőföldjén, Budapesten, a Kerepesi temető Művészparcellájában.
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Magyar hírességek és Vers mindenkinek

Forrás—Wikipedia

Hacki Tamás

fül-orr-gégész, egyetemi tanár, füttyművész.
Február 18-án lesz 78 éves
Talán sokan nem ismerik de talán sokan
emlékeznek még rá!
Fütyülni ötéves korában kezdett, tanult hegedülni és
kórustag is volt.
Megosztott első díjat nyert az 1962-es Ki mit tud?-on.
Egyetemi tanulmányokba kezdett, és 1970-ben fül-orr-gégész szakorvosként végzett, majd a budapesti MÁV kórház
fül-, orr-, gégeosztályán helyezkedett el.
1970-ben a cannes-i MIDEM fesztivál résztvevője volt,
lemezei több országban is megjelentek.
1983–84-ben foniátriai tanulmányúton volt Németországban, majd Budapesten tette le a szakvizsgáját.
1986-ban egy német professzora visszahívta, hat éven
keresztül oktatott Hannoverben, az orvostudományi
egyetemen. 1990-ben habilitált, és 1992-ben lett a regensburgi klinika egyetemi tanára.
2007 szilveszterén a Müncheni Szimfonikusokkal együtt
lépett fel, majd március 20-án Münchenben régi kísérő
zenekarával, az ex-Antiquis együttessel koncertezett.
Regensburgban él, ahol az egyetemi klinika munkatársa.
Megalapítója volt a klinika foniátriai és gyermekaudiológiai
osztályának és a hozzá kapcsolódó logopédusképző
intézetnek, valamint egy rehabilitációs osztálynak, amely
hang- és nyelésbetegeket kezel.
Magyarországra is gyakran hazalátogat, vezetője több
szakorvosi és logopédusi továbbképzésnek, konferenciákat
szervez és előadásokat tart.
2009-ben megkapta a Német Szövetségi Köztársaság
Érdemkeresztjét (Bundesverdienstkreuz), 2015-ben pedig
a Pro Cultura Hungarica díjat.

Volt alkalmam előadását hallgatni anno logopédusként.
Boldog születésnapot, jó egészséget kívánok innen neki! ÉK

A kép és vers a költő Mentovics Éva
hivatalos facebook oldaláról származik,
ahol a vers megzenésített változatát is
meg lehet hallgatni!
Köszönjük!
Kedves vers a magyarországi tél
elkergetéséhez,
de mi itt Új-Zélandon még a nyárnak
örülünk és reméljük nem sietnek
a hűvös napok hozzánk!

A

6. oldal
GYEREKEKNEK rajzpályázat
Korosztályukban
ők az ELSŐK :

Alkotó (rajzoló-festő)
verseny témája volt
december hónapban:
„FARSANGRA
KÉSZÜLÜNK!”
A kiírásra

Óvodás korú

Szabó Stella Luca
alkotás érkezett
Budapestről, az
Igazgyöngy AMI-ból,
Medgyesegyházáról és
Szerbiából!
Köszönjük!

Figyelem!!
A korosztályukban
első helyezett
és/vagy
KIEMELT DICSÉRET
-ben

6-8 éves

Gurbai Melissza
és

Nagy Vince
megosztva

részesült alkotók
egy-egy
OKLEVÉL
elismerést kapnak,
melyet a beküldők
email címére
postázunk!

9-10 éves

Goman Bernadett
és

Kálló Dorián
A KÖVETKEZŐ HÓNAP
TÉMÁJA:

megosztva

„Az én anyukám”
-anyák napjára-

A beküldési tudnivalók:
A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg
PL: KovacsJozsef_9_város.jpg

(varosnev, iskolanev lehet, de
ne legyen ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő: március 5.
Cím: rajzverseny0@gmail.com

10 év fölött

Molnár Petra
és

Lakatos Liliana
megosztva

Hír mondó

2022 február 16. évfolyam 194. szám

7. oldal

GYEREKEKNEK
A csodakantár (népmese)
Volt egyszer egy csikósbojtár. Ez a legény olyan jó
étvágyú volt, hogy hatvanhat gombóc után még a
nadrágszíját sem eresztette meg.
Hatalmas étvágyához megfelelő erővel is
rendelkezett, mert akár egy hétéves lovat is fel
tudott emelni, ha arra került a sor.
Amikor a legény már húszesztendős is elmúlt, azt
mondta az édesapjának:
- Hallja-e kend, édesapám, asszony után kéne
néznem!
Magyar népmesék címmel
új sorozatot indítunk a
gyerekeknek ebben az
évben.

A meséket a:
https://egyszervolt.hu/
estimese/mesetar.html
oldalról vesszük kölcsön a
Hírmondóba,
reméljük, hogy a gyerekek
- és az esetenként
felolvasó felnőttek -,
egyaránt élvezni fogják
2022-ben!

Az öreg csikós jóvá is hagyta a tervet, és elbúcsúzott a fiától. A legény meg elindult gyalogosan.
Alig ment egy darabon, amikor észrevette, hogy előtte a mezőn egy ló nagyban verekszik egy
farkassal. Több se kellett a csikósnak. Két kézre kapta a karikását, és olyat csördített a farkasra,
hogy az menten elnyúlt a földön. A ló ekkor odafordult a legényhez, és azt mondta neki:
- Megszabadítottál a legnagyobb ellenségemtől, a farkaskirálytól. Én is segítek rajtad. Tudom, hová
készülsz. Nehéz útra vállalkozol. Az, aki a te mátkád lesz, messze lakik innen, az acélfolyón is túl, a
lekvárhegy mögött, egy boszorkány házában. Vedd le a kantárom, tedd a tarisznyádba! Akire ezt
rádobod, addig száguld veled, míg azt nem mondod elég.
A legény úgy is tett. Megveregette a ló nyakát, elbúcsúzott tőle.
Már fél esztendeje is ballagott, amikor az acélfolyóhoz ért.
- Mi lesz most? - vakarta meg a füle tövét a csikósbojtár.
Alighogy így elbúsulta magát, felbukkant egy nagy, tátott szájú hal a folyóból.
- Elmenj innen, te legény, mert rögtön bekaplak!
Több se kellett Jancsinak, mert így hívták a legényt, előkapta a kantárt, ráhajította a hal fejére. Hát
halljatok csodát! A hal úgy megszelídült, hogy olyan lett, mint a kezes bárány. Szinte kínálni kezdte
a hátát, hogy üljön fel rá Jancsi, majd átviszi a folyón.
A legény máris ott termett a hal hátán, és nyargaltak a folyón keresztül. Amikor a folyón átkeltek,
Jancsi lekapta a kantárt, és kiugrott a partra.
Két napra rá már a lekvárhegy oldalán csúszkált Jancsi, de akárhová lépett, mindenütt elsüllyedt a
csizmája.
- Baj lesz itt, de nagy!
Hirtelen észrevette, hogy a hegy mögül egy szárnyas sárkány tátogat feléje. Nem sokat
teketóriázott, hanem előkapta a kantárt, és máris nyargalt a szárnyas sárkány hátán, hogy szinte
süvöltött a szél a füle mellet.
Sűrű erdő közepén állt a boszorkány háza. Jancsit meglátva mindjárt kipenderedett a rút
boszorkány. Haja szénaboglya, füle mint a legyező, orra a mellét verte. Károgott, mint a holló.
Vijjogott, mint a vércse. Már majdnem hogy rosszul járt Jancsi vele, mikor felpattant a hátára a
csodakantár segítségével, és elkezdete hajtani hét álló nap és hét éjjel az erdőben.
Ekkor aztán a boszorkány összerogyott. Hirtelen felrepedt a bőre, és kibújt belőle egy szépségesen
szép leányzó.
Megörült most Jancsi, de nagyon. Különösen, amikor a leányzó így szólt hozzá:
- Köszönöm, hogy megszabadítottál. Egy gonosz boszorkány elvarázsolt, s arra kényszerített, hogy
én is boszorkány képében éljek. Még ki tudja, meddig szenvedhettem volna, ha te meg nem
szabadítasz. Most már aztán ásó, kapa s a nagyharang sem választhat el bennünket egymástól.
Jancsinak se kellett több. Előfüttyentette a táltos paripát, rátette a csodakantárt, s hipp-hopp már
otthon is voltak.
Holtig éltek boldogan.

8. oldal

Tóth Alpár írása
A határidő napló

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

A

Hír mondó

kínáltak egy kávéval, néhol ebéddel vagy
vacsorával. Sőt Fehéregyházán (az a
bizonyos Fehéregyháza, ahol utoljára
A napokban
látták Petőfit életben) egy román néni
portörlés
teljesen ingyen szállást adott és másnap
közben a
kezembe akadt a tyúkot vágott, “mert így dukál a
régi - és tényleg vendégnek”. Mindezt úgy, hogy számára
teljesen idegen, ismeretlen voltam...
régi határidő
naplóm. Még
Most más idők járnak és viszonylag könnyű
2005-ből!
munkát találni. Igen, tudom most biztos
Ez bár úgy tűnik, lesz aki nem ért egyet, de megintcsak minden relatív és ha visszanézek 2005-re akmintha csak a
tegnap lett volna kor igenis, vitathatatlanul sokkal könnyebb
most munkát találni. Azóta ilyen téren jaa valóság-ban
vult a helyzet viszont talán rosszabb lett
bizony már 17.
már területen.
éve!
Mintha elfogyott az emberi közvetlenség
és a bizalom, főleg idegenekkel szemben.
Bár nem csak velük szemben.
Nem akarok közhelyes lenni de valóban megállíthatatlanul - repül az idő!
Decemberben amikor otthon jártam
Tulajdonképpen amin hosszasan elgondolkodtam az néhány álláshirdetés volt, amire meglátogattam egy kedves ismerőst és ő
akkor jelentkeztem. Pár percre lehunytam mesélte, hogy már nem úgy van, mint pár
éve amikor a szomszédok rendszeresen
a szemem és láttam magam ahogy ülök a
átjártak egymáshoz és elbeszélgettek,
Zokogó Majomban (ez akkor egy olcsó
megvitatták az épp aktuális eseményeket.
kávézó és étterem volt Kolozsváron, nem
Most inkább mindenki begubózik, ki a TV,
pedig a mai puccos és drága hely) az
álláshirdetéseket böngészem az újságban ki a számítógép elé.
Nyilván a Covid sem segített bár most már
és lelkesen bekeretezek mindent, ami
úgy tűnik, hogy kezdjük látni a fényt az
kicsit is érdekes.
Mi tagadás vékonypénzű, sőt szinte telje- alagút végén. Én azért mégis bizakodó
sen pénztelen egyetemista voltam akkori- maradtam és az üzenetet leírom.
ban. Mindenképp szerettem volna munkát
Bárhonnan is indul az ember fontos, hogy
találni, mivel akkor úgy látszott, hogy
hamarosan teljesen kifogyok a pénzből és ne feledje: honnan jött és hová tart.
Pár napja a Facebook oldalamon megosznem fogom tudni befejezni a tanulmányaimat. Úgyhogy elkezdtem munkát keresni. tottam egy nagy szakmai sikert. Nem
szoktam ilyeneket kitenni de ez most
valahogy jól esett és úgy gondoltam néha
Bármilyen munkát!
nem árt.
Hamar rájöttem arra, hogy bizony hacsak
az embernek nincs ismerősi háttere akkor
lentről kell kezdeni. A fenti kép a már
említett határidő naplómból való. Ilyen
lehetőségeim voltak sok évvel ezelőtt.
Csomagkihordó, ruhatáros, bolti kisegítő,
pincér, gyorséttermi eladó. Sőt még egy
gyermek eseményeket szervező cég
hirdetésére is jelentkeztem, akik bohócot
kerestek.
Túlzás nélkül mondhatom, hogy mindenre
beneveztem, csak, hogy dolgozhassak.
A napok sőt hetek teltek, a pénzem foItt vagyok most, de azt nem felejtem,
gyott és nem sikerült semmit sem találhogy honnan kezdtem.
nom. Kezdtem lassan kétségbe esni. A
A fotókon látni lehet.
végén aztán - szó szerint az utolsó száz
méteren - egy közvéleménykutató cég
Ha nekem sikerült másnak is fog,
alkalmazott ők is úgy, hogy azokba a
amennyiben realisztikusok a céljai,
falvakba kellett elutaznom, ahová senki
kitartóan dolgozik és nem adja fel a
sem akart menni. Érdekes tanulságos
reményt.
munka volt.
Egyszer már írtam itt erről, igaz sok évvel
ezelőtt de azért most nem szeretném
magamat ismételni, így nem leszek nagyon
További sikeres pályafutást kívánunk Alpár!
részletes. Akkor még olyan idők jártak,
amikor az embert még ha idegen volt is
szívesen fogadták falun, mindenütt meg-
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Akinek humora van
mindent tud. Akinek
nincs, mindenre képes!
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HUMOR

Híres idézetek:
"Idegesítenek azok az
emberek, akik nem adják a
nevüket ahhoz amit mondanak!" Anonymus
"Az úgy kezdődött, hogy a
körmömet rágtam..." - Milói
Vénusz

- Fodrásznál voltál?
- Valami olyan furcsa rajtad. Otthon
A következő „szösszeneteket” a ’POÉN hagytad a szemüveged.? - amúgy nem
szemüveges, sose volt...
"Mindig is első szerettem volna lenni!" Pedagógusok az Oktatásért És a
II. János Pál pápa
Nevetésért’
Facebook oldaláról kölcsönöztem!
Pályám elején eléggé kölyökképem
„A fiaim vezetékneve eltér" - Eltér
volt. Nem néztem ki 17-18 évesnél
János
többnek. Vándortáborokat
vezettem, és előfordult, hogy rám
"Azt mondták, hogy a fehér csík
förmedt az étterem vezetője,
mentén játsszak!" - Maradona
amikor mentem hozzá tárgyalni,
hogy miért engem küldtek, miért
"A barátom egy szörnyeteg!"
nem az a tanár jött, akivel
A szépség
levelezett?
Így aztán a tábor előtt 2-3
"Te vagy az egyetlen nő az
hónappal elkezdtem növeszteni a
életemben!" - Ádám
szakállamat, hogy gyéren növő
szőrzetemmel egy kis tekintélyt
- "Jobb adni mint kapni" szerezzek a zöldségesek,
Egy bokszoló
boltvezetők körében.
Az utolsó napon pedig elmentem
levágatni. Egy ilyen alkalommal
Az egyik kolléganőm fia velünk jött néhány 16 éves
8.osztályos volt akkor - jött velem
kislány.
szemben. Fodrásznál voltam előző
Ők aztán jól összebarátkoztak.
nap, frissen festett volt a hajam. Közel
De, egyikük sem látott még szakáll
ilyen
göröngyös
volt
a
hajad?
400 gyerek az udvaron. Teljes
nélkül.
hangerővel eképpen dicsérte a
Amikor a nagy beretválás után mentem
Ebédelés közben megkérdezi az egyik
frizurámat: „Ági néni! Ahaja, mint a
visszafelé, szembejöttek velem.
kisfiú:
lángoló Lamborgini.”
Mosolyogva rájuk köszöntem, kíváncsi
-Laura néni, ha valaki tanár akar lenni,
/ gesztenye színben világos
voltam, mit szólnak az új fizimiskámhoz,
akkor mit kell csinálni?
melírcsíkok/
de láthatóan nem ismertek meg.
-Mármint milyen iskolába kell menni?
Furcsán néztek, és pánikszerűen tovább
-Igen.
Általában feltűzött hajjal szoktam
siettek.
-Először is kijárod a 8 éves általános
tanítani . Aznap viszont fodrásznál
A szálláshelyünkre én értem előbb
voltam, aki befestette, megszárította a iskolát, amilyen ez is. Utána elmész
vissza. Amikor ők is megérkeztek,
gimnáziumba,
ami
4
vagy
5
éves
is
lehet,
hajamat és már nem tűztem újra
éppen az ágy alatt kerestem valamit.
kontyba. Az egyik kisfiú megkérdezte :- majd onnan tovább az egyetemre, ami
Berontottak a terembe, és egymás
szintén 4, de leginkább 5 év, ha tanár
Erika néni,vettél egy parókát ?
szavába vágva kezdték mesélni, hogy
szeretnél lenni.
Kétoldalról megfogtam a fejemet és
valami perverz idegen férfi le akarta
-És te ezt mind végigjártad?!
előre-hátra megmozgattam a
őket szólítani.
-Bizony
végig.
Különben
nem
lehetnék
"skalpomat ".
Ekkor bújtam ki az ágy alól.
itt veletek.
-Nagyon látszik ?-kérdeztem. Nem
Felsikoltottak a rémülettől, majd nagy
Megszólal
egy
másik
kisfiú,
aki
eddig
felejtettem el azóta sem,ahogy Andris
nevetésben törtek ki.
csak fülelt:
rám nézett.
-Hát, én biztos végig nem járnám.
Ennyit azért nem ér!
Nagyon régen történt, kisbabát vártam,
Saját gyermekem általános iskolájában
utolsó napom volt az iskolában, kicsit
volt egy nagyon dús, göndör hosszú hajú Nevezz meg egy vadállatot!
megdagadt a lábam. Az egyik kisgyerek
tanárnő. A fiam úgy azonosította be,
-Kecske.
megkérdezte:
mikor róla beszéltünk, hogy "az a
-A kecske nem vadállat.
- Lement a lurkód a lábadba?
pálmafahajú" tanár.
-Akkor vadkecske.
Egyszer egy fejlesztő foglalkozásra
meglehetősen ködös, nyirkos időben
érkeztem, s bizony jó hullámos lett az
amúgy viszonylag síma hajam. Kis
tanítványom rámcsodálkozott s
megkérdezte: - Csilla néni, neked mindig

Férjem szakállas, egyszer gondolt
egyet és levágta.
Óvodába ment a kisfiunkért, egy gyerek
megkérdezte: - Hol van Andris apukája?
– Hát ő az… - És a másik?

Nekem egyszer nagyon rossz napom
volt, kérdezik a másodikosok, hogy mi a
baj? Mondom nekik, hogy ma nem
vagyok a topon. Erre az egyik:
"Biztosan gyereked lesz. Nem kívánod a
pálinkás rántottát??"
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Magdus írta Magyarországból

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

Cogito ergo sum
Gondolkozom, hallgatom a csendet. Csend és hallgatás,
ez jellemzi szűkebb környzetemet, pedig a nagyvilág és
kis hazánk is tele van eseményekkel.
Mi idősebbek, már annyi mindent megéltünk, van benne
olyan is, amit megértünk. Ki, mivel foglalja el magát sok
mindentől függ. Aki mozgásában korlátozott, több mindenről le kell mondania. Mielőtt folytatnám, szeretném
hangsúlyozni, a továbbiakban leírtak városias környezetből kikerült vélemény. Más lehet, a felfogása a hallgatásról is, a csendről is a kis kerttel rendelkező házakban
élőknek, együttélés egy nyíló virággal, feloldja azt a feszültséget, amit esetenként a máshol élők átélnek. Én
nem győzök hálálkodni a telefon és a számítógép feltalálójának. Módot ad arra, hogy barátaimmal, ismerőseimmel tartsam a kapcsolatot úgy, hogy még láthatjuk is
egymást. Senki ne gondolja, hogy a hallgatás és a csend
miatt sajnálni kell az időseket, akik nem csak igénylik,
meg is szeretik ezt az állapotot, kivéve persze a magányt. Abban nem vagyok biztos, hogy az állapot kifejezés most helyén való-e, hosszas gondolkodás után még
a „helyzetet” tudnám elképzelni. Némi pihenő után
folytatom az írást, a csendről és a hallgatásról.
Alapjában véve korábban nem voltam bőbeszédű, sőt,
barátaink szerint nálunk fordított volt a helyzet a férjem beszélt többet. Most sem kedvelem a bőbeszédű
telefonálókat, sem azokat, akiknek csupán egy témájuk
van, pl. sütés-főzés, betegség. Szerintem a csend és a
hallgatás édestestvérek, sokakat vesz körül, elgondolkodtat, foglalkoztat. Ezért vettem a fáradtságot és
elolvasgattam, íróink, költőink, más gondolkodók hogyan
vélekednek a hallgatásról és a csendről: ami sok hozzám
hasonló idős ember állandó társa. Amiket leírok ide, nem
saját bölcs gondolatim, de úgy érzem, így összegyűjtve,
némi szórakozást nyújthat az olvasóknak. A szórakozás
mellett, továbbgondolásra készteti az embert, a mások
tapasztalatából táplálkozó szépen megfogalmazott
mondandó! Íme néhány példa a hallgatásról:
Már Seneca is így gondolkodott: „A kimondott szónál,
országnak, királynak is, A HALLGATÁS szabadsága,
néha többet árt.” mint használ, gondolom én.
„A HALLGATÁS beleegyezés, állítólag Lincoln elnöktől
származik”. A HALLGATÁS, akaratlagos cselekvés arra,
azt követeli, figyeljen arra, amit a másik mond”/ Sági
György/,Szepes Mária bölcsessége: „A diktátor öröme a
hatalom/ mágusé a tudás/Lucifer öröme a kétely/
bölcseké A HALLGATÁS”/ „A HALLGATÁSÉRT

senkinek nem törik be a fejét”/ Az ellenkezője ugye
ismerős?” Mennél olcsóbbak a szavak,annál drágább A
HALLGATÁS „/Kodolányi János/,” Barátok közt A
HALLGATÁS is beszélgetés, nem a szavak számítanak,
hanem az, hogy nincs szükség rájuk.” /Margaret Beck/
Szabó Magda ezt kérdezi:” Vajon hallgat-e az, aki csak
nem beszél?”
Számomra ez a kérdés a legelgondolkodtatóbb! Rövid
csendes pihenő után, hozzáfogok, hogy tolmácsoljam
bölcs emberek gondolatait a CSEND-ről, melyet
megpróbálok úgy tenni, hogy a körülöttem lévő csendet
se zavarjam meg. Azt hiszem mindenkinek más a CSEND,
mint belső igény a fizikai mellett, amikor „csak”
nem dübörögnek az élettel együtt járó hangok.
Tasso a költő, bölcsességével átvezet a csend világába
„CSEND csupa hang, ha érted a néma beszédet.”
Adamis Anna a sok nyelvet tudó csendről így szól: „A
CSEND minden nyelven hallgat.” A CSEND hiány, a szó
hiánya, a zaj hiánya, a cselekvés hiánya, a CSEND jó, a
CSEND béke” vélekedik Szabolcsi Zsóka.
Remigiusz Mróz szerint a „CSEND a legfélelmetesebb
sikoly”. Alexander Dumas jó tanácsa: „Minden bajra két
orvosság van, az idő és a CSEND.”” Abban a világban,
amely elfeledte a CSEND értékét, akármit unalomba
lehet fullasztani, írja Isaac Asimov.
Végül a bölcs Mahatma Gandhi számomra is figyelembe
veendő megjegyzése:” Csak akkor beszélj, ha CSEND-nél
értelmesebbet tudsz mondani.” Ezért én abba is hagyom
elmélkedésemet, azzal a megjegyzéssel, hogy e két
fogalom, a hallgatás és a csend fogalmát, mint testvérekét, csak egy oldalról közelítettem meg, mint az emberi
élet egyik olyan részét mely részben szükséglet, részben sokak számára nélkülözhetetlen az élet viszontagságainak elviseléséhez. A másik oldal, főleg a hallgatásé,
szintén életünk része, ezért hallgassunk zenét és tegyük
félre a csend iránti igényünket, ha annál értelmesebbre
is szánhatjuk drága
időnket.
Mire leírtam, este
lett, elültek az utcai
zajok is,
megjutalmazom
magam, beülök
kedvenc fotelomba és
HALLGATOM A
CSENDET.

a festőművész és költő.
Kreatív világát a

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

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

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

VÁLASZTÁS lesz Magyarországon

Legal House, 6. emelet
Lambton Quay 101.
Misszióvezető
Dr. Hetesy Zsolt
Nagykövet
Munkatársai:
Dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata
Molnár András
konzul
Tóth Tünde
titkárságvezető
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 vonala
munkaidőn túl:
027 43 49 652

ÚJ HÍR a MOZIEST– sorozatról!
Áprilistól (amennyiben a vírushelyzet engedi)
nyolc ﬁlm várható a nagykövetségen Hetesy Zsolt
nagykövet úr tájékoztatása szerint.
Három a szokásos „kortárs” ﬁlm lesz, öt viszont egy
„ﬁlmmúzeum” sorozat keretében a magyar
ﬁlmművészet öt év zedéről adna keresztmetszetet,
rövid bevezető előadásokkal, és ez nem csak magyaroknak szólna….
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FÉSZKELŐDŐK hírei
December 19 volt a tervezett fészkelődésünk napja. A nagyköveti meghívás átírta
terveinket és mi akkor a nagyköveti rezidenciát választottuk a közös
évbúcsúztatásra.
A Fészek karácsonyi-Évbúcsúztató ebédje helyett
Új Év köszöntő vacsora lett megszavazva.
A hagyományoknak megfelelően a Whitby’s étteremben tartottuk január 9-én!

Szeretnél velünk
“fészkelődni”?
Többnyire minden
hónap
utolsó vasárnapján
találkozunk.
Néha változik az
időpont,
a helyszín,
de ha
jelentkezel
előtte
a lapunk
email címén,
vagy a
telefonján,
elmondjuk mikor és
hol leszünk!

1. kép balról Dr Siklósi Diana, Hegedűs
Krisztina, Papp Irénke, Josephine és
Oravecz István

2. kép Szekér Valéria, Hegedűs Mária, Barna
György és Klement Zsuzsi
(az én kezemben a kamera volt).

Így aztán kétszer találkoztunk január hónapban, mert
30-án ismét együtt volt a társaságunk rendszeresen fészkelődő magja.

A januári ebédünk is bőséges volt!
Lehetett választani, vagy mindent megkóstolni:
Volt sült csirke, sült kolbász, petrezselymes
burgonya, saláták, sütemények.
Irénke, Marika házi süteményei,
Suzanne jóvoltából (emlékezve férje Sándor
januári születésnapjára)
csokitorta „hokey-pokey”fagyival.
Stipkocsits Joli
2021 december 30-án hunyt el , ő is a
Fészek egyik alapító tagja volt.
Aztán az évek során egyéb indokok miatt
eltávolodott tőlünk, már nem jött a
Fészekbe. A baráti kapcsolata azért
megmaradt a fészeklakók némelyikével,
akik a természetesn ott voltak a
szentmisén, a búcsúztatóján a
St. Mary of the Angels templomban
2022. január 10-én, majd elkisérték utoló
útjára a Karori temetőbe is.
Nyugodj békében Jolika!

Papp Gyula, Kriebel Borika, Steidl Tibor, Stipkovits Joli és Osváth Lili

Ez a kép még 2011ben készült egy
Fészek napon.
A képen láthatók már
mindannyian egy másik
universumban
Fészekelődnek és
szemlélik földi
fészkelődéseinket.
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13. oldal

Magyarországi várak
Fotó: Bugyi László Guriga

Regéc vára

A regéci vár történetének
kezdetét évre pontosan
nem ismerjük. A
fennmaradt források
megoszlanak építésének
idejéről, egyes leírások
alapján a vár 1285-ben már állt, míg Aba Amadé nádor 1307-ben Regécen kiadott oklevele
értelmében valószínűbb, hogy ő volt az építtető.
Panorámiós fotós
barátaim segítségével,
többségében az ő
fényképeikkel készült
sorozatot indítunk
2022-re.
A magyarországi várakat
igyekszünk megmutatni,
azokat is, amik elfeledve,
lassan az enyészeté
lesznek.
Úgy gondolom
néhányunknak egyikmásik felkerül a bakancs
-listánkra is!

A mellékelt regéci
fotókat
Kis Tóth László
fényképezte
Köszönjük!

Az 1312-es rozgonyi csata után I. Károly király a vesztes Aba-nemzetség valamennyi
birtokát, így Regécet is elkobozta. A következő évszázadokban a vár gyakran cserélt
gazdát, a királyok és nagyurak aktuális híveinek kezén forgott. Így került előbb Petenye fia
Péter, majd a Drugeth, a Brankovics, a Szapolyai, a Serédy és az Alaghy család birtokába. A
tokaji borkereskedelem miatt felértékelődött uradalom később az Esterházyak tulajdonába
került.
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a Habsburgok
elleni háborúja során kétszer is ostromolta a regéci
várat 1644-ben, másodjára el is foglalta azt a
Habsburg-párti Esterházytól. Az 1645-ben
megkötött linzi béke aztán szentesítette is Rákóczi
foglalását, a vár és uradalma ettől kezdve a
Rákócziak birtoka volt. A család gyakran
tartózkodott falai között, sőt II. Rákóczi Ferenc
gyermekkorában több évig itt is nevelkedett.
A Thököly-felkelés idején kuruc támaszpontként
szolgáló várba a császári csapatok 1685-ben vonultak
be. 1686. május 2-án – felsőbb utasítás alapján –
megkezdték a regéci vár, az egykori fényes főúri
rezidencia módszeres lerombolását. A Rákócziszabadságharc után rövid ideig a kamara tulajdona
volt, majd osztrák hercegek sora birtokolta az
erősen elhanyagolt épületet. A XVIII. és XIX.
században az egykoron fontos stratégiai pozíciót
betöltő vár maradványai egyre leromlottabb
állapotba
kerültek.
Az 1990-es
évektől Regéc
Község
Önkormányzata megkezdte a régészeti feltárásokat
a területen, és állagmegóvási munkákat is végzett a
várban, majd az MNV Zrt. támogatásával egyes
falszakaszok megerősítése, újjáépítése is
megkezdődött. Az áttörés 2012-ben következett be,
amikor az önkormányzat az Új Széchenyi Terv ÉszakMagyarországi Operatív Programja keretében
komplex turisztikai hasznosítás céljából pályázatot
nyújtott be.
Az elnyert támogatásból megvalósul a vár részleges
helyreállítása, valamint állandó kiállítóterek, fedett
és szabadtéri rendezvényhelyszínek létesülnek a
várban és a falubeli fogadóépületben egyaránt.
Forrás: https://www.csesznekinyar.hu/magyar/oldalak/
a_regeci_var_tortenete/

A

14. oldal

Hír mondó

Wellingtoni Közösségi Központok

Wellington közösségi
központjai segítő
forrásokat felhasználva,
támogató
szolgáltatásokat és
különböző tevékenységi
lehetőségeket kínálnak a
városrész
közösségeinek, tagjainak
az életminőségük
javítása érdekében.
Közösségi életet
fejlesztenek
Ingyenes, vagy minimális
költségű
szolgáltatásokat
nyújtanak,
lehetőséget adva az
ismeretek
megszerzéséhez és
közösségi kapcsolatok
építéséhez.
Kisebbek-nagyobbak,
vannak régiek, újak,
most e sorozat
keretében
2022-ben szeretnék
belőlük néhányat
megmutatni.

A mellékelt képen az
ünnepi Fészek a
Közösségi Központban
2017 október 15-én.
Ekkor vendégünk volt
Paul Eagle
a városrész parlamenti
képviselője,
Justin Lester
Wellington
polgármestere,
Szabó László Zsolt
az első magyar
nagykövet
Wellingtonban, és ott
voltak a fészek-lakók,
akkor még húsz fő.

RÉGEN

Miután a Fészek első helyéről a Victoria
utcából költöznünk kellett ez a közösségi
központ biztosított helyet nekünk.
A Krisztus Egyházát 1869-ben alapították
Wellingtonban, három évvel azután, hogy
Thomas Jackson elhozta a vallási mozgalmat Új-Zélandra. A Wellington déli városrészében élő követőik egy része 1889
-ben egy saját templomot építettek a
Newtown School melletti telken. Amikor
ezt az épületet nem találták kielégítőnek
a növekvő gyülekezet igényeire, úgy döntöttek, hogy egy új, nagyobb templomot
kell építeni. A Rintoul és a Colombo utca
sarkán lévő telket megvásárolták.
Az új templomot William Gray Young tervezte, és P. Watt építette. 1915 februárjában készült el, 4000 font költséggel. Ez
az épület kezdettől fogva fontos szerepet töltött be az újvárosi közösségben.
A rendes vasárnapi istentiszteletek mellett (amelyeket végül a rádió is közvetített) a templom társadalmi központtá is
vált, és rendszeres táncok, elsősegélynyújtó foglalkozások és a különböző felekezetek közötti együttműködés elősegítésére irányuló összejövetelek helyszíne
volt a felekezetközi találkozóknak.
1942-ben az épület megsérült egy tűzben,
de még ugyanabban az évben helyreállították. Templomként használták egészen

és

napjainkban

1970-ig, amikor egy második tűzben ismét
megrongálódott. Ekkor a gyülekezet
elhagyta a templomot és új helyiségbe
költözött. Öt év kihasználatlanság után
1975 novemberében az épületet megvásárolta a Wellingtoni Városi Tanács, majd
elfogadva a javaslatot, egy kultúrház
létrehozására szavaztak. Végül 1977-ben
az épületet mint Közösségi Központ
megnyitották.
A közösségi központban eleinte csak
önkéntesek dolgoztak; 1978-ban Pat
Cumming, a Krisztus Egyházának korábbi
diakónusa lett a központ hivatalos
(fizetett) menedzsere.
Ezután továbbra is központi szerepet tölt
be a városrész közösségében – szociális
és támogató szolgáltatásokat, iskolai
szünidői programokat, ifjúsági mentorcsoportokat, szakmai tanácsadó szolgáltatásokat, kábítószerekkel foglalkozó
anonim csoportban való részvételt kínál,
és állandóan otthont ad az Aotearoa
Pacific Island Women's Projectnek, és
van benne Állampolgári Tanácsadó Iroda.
A központ fitnesz óráknak, táncoknak,
dráma-, nyelvi és zenei óráknak, valamint
zenei rendezvényeknek is ad helyszínt.
Szinházterme is van, mely sok
rendezvénynek adott megfelelő helyet.
Jelenleg (2022)
ismét felújítás alatt,
ezért zárva van,
de a jövőben is a
környék közösségét
fogja szolgálni!

15. oldal
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15-től 15-ig

Hírmondótól—Hírmondóig lehetőségek
Wellingtonban és környékén
Többsége ingyenes!
Érdemes megnézni sok más érdekes
látnivaló mellett a
Te Papa Tongarewa Nemzeti
Múzeumban

Rita Angus (1 908-70), híres újzélandi művész, feminista, pacifista
és vezető kiállítását. Ragyogó modernista portréi, tájképei és látványos
akvarelljei segítettek meghatározni Aotearoa művészetét, társadalom és kulturális történetét, stílusa pedig továbbra is művészgenerációkat
inspirál. Április 25-ig látogatható—ingyenes!
Persze a múzeumok,
kiállítások termeinek hűvöse a
nyári túl nagy melegben
kellemes pár órás
kikapcsolódást nyújt.
De ahogy a vendégeinknek
szoktuk mondani,
MENJ és MARADJ A SZABADBAN, HA JÓ AZ IDŐ!
Hilma af Klint
svéd művész misztikus titkos festményeit láthatják az
ide látogatók.
Ez egyszeri kiállítás af Klint munkáiból a City Gallery
Wellingtonban. Megnézed a képeimet a FB oldalamon, hogy
mit készítettem a kiállításon, de nagyon érdekes, ha
ezeket az életben látod! Ez a hatalmas kiállítás
2022. március 27-ig a Városi Galériában, de nem ingyenes!

Itt a nyár, meleg, napfény,
használd ki!
Sétálj, túrázz, ússz,
kerékpározz, kinek mi nyújtja
az
igazi kikapcsolódást.
Ha esik, ha fúj, akkor menj a
múzeumokba.

Koncertek
ebédidőben
sorozat
újra elkezdődik a

Koncert
sorozat
ebédidőben
2022-ben a

St Andrew’s
templomban a
The Terrace-on.

Wellington
Cathedral of
St Paul -ban

Első koncert:
február 16-án!

TGIF

Ezt követően

minden
pénteken
12:45-től

Nincs belépő, de
köszönik a támogatást!

Molesworth
Str,
Thorndon,
Wellington

MINDEN szerda
12:15-től

Nincs belépő, de
köszönik a támogatást!

A vírusra
vonatkozó
szabályok
betartására
ügyeljünk!

Kapcsolatok — Hirdetések

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

A studió alapítói és alkotói:

Almásy Alma
Dénes István

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

Köszöntjük mindazokat,

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

akik a februári Hírmondó megjelenése után, de a
márciusi lapszám megjelenése előtt ünneplik
név-, vagy születésnapjukat,
vagy bármilyen személyes,
vagy családi évfordulójuk erre az időpontra esik!

Élvezze a finom ételeket a
rendezvényhelyszínükön az ANZIL-ben,

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

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

Elérhetőségük:

DenDesignStudio
dendesignchch@gmail.com

021 1193129

