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Ta alom

Ez a legfontosabb, ez mindenek felett való: a hűség önmagunkhoz.
Tragikus, hogy legtöbben nem ismerik önmagukat, s így nincs mihez hűségesnek lenniök.
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A

MAGYAROK ITT ÉS OTT
A magyar származású Antony Blinken az
Egyesült Államok új külügyminisztere

nemzetbiztonsági vezető tisztségviselőhöz
igazodott, akik jelentős újrabefektetést
szorgalmaztak az amerikai diplomáciában, és újból
hangsúlyt fektettek a globális szerepvállalásra.
Blinken a Nemzetbiztonsági Tanácsban dolgozott a
Clinton-kormány idején, majd a szenátus
külkapcsolati bizottságának személyzeti igazgatója
lett, amikor Biden volt a testület elnöke. Az Obamakormányzás első éveiben Blinken visszatért az
NSC-hez, és akkor Biden nemzetbiztonsági
tanácsadója volt, mielőtt a Külügyminisztériumba
költözött, hogy John Kerry külügyminiszter
helyettese lehessen, aki jelenleg az Egyesült
Államok különmegbízottja.

Jóváhagyta Antony Blinken külügyminiszteri
kinevezését január 26-án az amerikai törvényhozás
felsőháza.
Az 58 éves Antony Blinken az Egyesült Államok
71. külügyminisztere.
Antony Blinken édesapja, Donald
Blinken Magyarországon volt amerikai nagykövet
1994 és 1998 között. Blinken édesanyja, Judith
Pisar révén félig magyar származású.
Antony Blinken anyai nagyszülei Amerikában
született magyarok voltak, a dédszülei lehettek
azok, akik kivándoroltak valamikor XIX. század
végén, vagy a XX. század elején.

Hírmondó

A Harvard Egyetemen és a Columbia Law Schoolban végzett és a demokrácia külpolitikájában
régóta jelenlévő Blinken számos korábbi

Waitangi nap Wellingtonban 2021— Waitangi park
a fotó az ünnepség megnyitóján készült

Waitangi nap
181 éves a Waitangi / te Tiriti o Waitangi szerződés aláírása
Egyesek számára ez a nap a nemzet születésének megünneplése. Mások
számára ez egy pillanat arra, hogy sirassák, miként nem tartották tiszteletben
a Szerződést / Tiritit, és hogy a maori közösségek hogyan szenvedték meg a
gyarmatosítás következményeit.
A Waitangi-napi ünnepségeket a „tāngata o ngā hau e whā” vagy „a világ
minden széléből érkező emberek” rendezvényeként is hirdetik.
A Waitangi békeszerződés partnerségi megállapodás, amelyet Anglia
királynőjének képviselői és a legtöbb maori törzs vezetője írt alá (1840.
február 6-án kezdődött), amikor is Nagy-Britannia először Új-Zélandot
gyarmatnak vallotta.
Az északföldi Waitangi települése továbbra is az események középpontjában
áll, amikor Új-Zéland minden év február 6-án nemzeti ünneppel ünnepli az
aláírást.
A Waitangi Szerződésnek két szövege van. A maori változat nem az angol
pontos fordítása. Sok vita folyik a különbségekről - arról, hogyan is alakultak
ki és mit jelentenek. Vannak, akik azt állítják, hogy két szerződés létezik: a Te
Tiriti, a maori változat és a szerződés, az angol változat.
A Szerződés szabályozza az őslakos nép, a maori és mindenki más
kapcsolatát, és biztosítja a maori és a nem maori (Pakeha, Tauiwi) jogok
védelmét. Míg a Szerződésnek három cikke van (és a maori és az angol
változatban használt egyes kifejezésekkel kapcsolatos viták vannak), a
Szerződés a kapcsolatot az alábbiak szerint szabályozza:
* Elfogadva, hogy a maori iwi (törzsek) joga van megszervezni magukat,
megvédeni életmódjukat és ellenőrizni a tulajdonukban lévő erőforrásokat.
* Azzal, hogy megköveteli a kormánytól, hogy ésszerűen és jóhiszeműen

A kép: Blinken sworn in as Secretary of State by Carol Z.
Perez on January 26, 2021 (Wikipedia)

járjon el Māori iránt.
Az egyenlőség és annak az elvnek a megállapításával, hogy a törvény
értelmében minden új-zéland egyenlő.
A Szerződés státusza az idők során változott. Sok más országgal ellentétben
Új-Zélandnak nincs alkotmánya egyetlen dokumentum formájában.
Rendelkezik egy olyan közös törvényekkel, szokásokkal és jogszabályokkal,
amelyek létrehozzák a kormányzás kereteit. A Szerződés volt az eredeti
megállapodás, amely létrehozta a brit hatóságot. Ezt a felhatalmazást később
átadták az új-zélandi parlamentnek. A maori vezetők és emberek azóta is
hangsúlyozzák a Szerződés fontosságát. A közelmúlt történetében az
egymást követő kormányok felismerték a Szerződés jelentőségét a nemzet
életében.
Miért vannak a Waitangi Szerződés követelései?
1840 óta a kormányok olyan intézkedéseket hajtottak végre, amelyek Māori
földjeinek, vizeinek és egyéb erőforrásainak elidegenítését eredményezték
tulajdonosaiktól, általában megfelelő hozzájárulás vagy kompenzáció nélkül.
A maorik megpróbálták kezelni sérelmeiket, és néhány korai kormány megpró
-bálta rendezni követeléseiket. Ezeknek az állításoknak csak néhányával
foglalkoztak, és ezeket a kísérleteket ma elégtelennek tekintik.
A közelmúltbeli kormányok felismerték, hogy a sok földügylet igazságtalan
volt, és erős sérelmet hagyott az eredeti tulajdonosokkal és utódaikkal
szemben. 1975-ben létrehozták a Waitangi Törvényszéket, hogy megvizsgálja
Māori által a Koronával szemben támasztott, a Szerződés alapelveinek
megsértésével kapcsolatos igényeket, és ajánlásokat tegyen a kormánynak
az előítéletek megszüntetésére és a kompenzáció nyújtására.
1985 óta a törvényszék képes volt figyelembe venni a Korona cselekedeteit
és mulasztásait, amelyek 1840-ből származnak.

A képen a Te Papa Múzeumban
kinagyított részlet az egyezményből
Az eredeti, az angolok és a maori
törzsfők által aláírt szerződést a
Nemzeti Könyvtárban (közel a
Wellingtoni Magyar Kerthez a
Molesworth Street-en) a szerződésnek
megfelelő körülmények között őrizve.
Itt található az a direkt erre a célra
készült helység, amelyben
megtekinteni lehet. (ÉK)
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A Hͭnap verse

Héra Zoltán:
Ó-kalendárium költőknek
"... A Vízöntő havában minden a képzelet,
a végletes és végtelen:
a lenni képes képtelen.
Hárfás Dávid és papírtrombitás Harlekin,
dionüzoszi öröm és prométheuszi kin
ilyenkor egyformán megkeresnek.
Fogadd pompával őket.

HORVÁTH LILI-é a legjobb játékfilm a 29.
Philadelphiai Nemzetközi Filmfesztiválon

STORK NATASA — EURÓPA TÍZ
LEGIGÉRETESEBB TEHETSÉGE KÖZÖTT

A „Felkészülés meghatározatlan ideig tartó

Stork Natasát Európa tíz ígéretes színésztehetsége
között mutatja be a European Film Promotion (EFP)
a nemzetközi filmszakmának február végén. A
játékfilm díját Philadelphia nemzetközi
filmpromóciós szervezeteket tömörítő EFP által
filmfesztiválján.
felkért szakmai zsűri a magyar színésznőt
A film sikerrel mutatkozott be nyár végén a velencei, beválasztotta a Shooting Stars programba.
Stork Natasa a Felkészülés meghatározatlan
majd a torontói fesztiválon. Antalyában Stork Natasa
ideig tartó együttlétre című magyar film főszereplője.
elnyerte a legjobb színésznő díját, Varsóban a
Stork Natasa Antalya (Töröko.), Valladolid
magyar filmet a filmkritikusok nemzetközi
(Spanyolo.) és Les Arcs (Franciao.) nemzetközi
filmfesztiválján is elnyerte a legjobb színésznő díjat.
szövetsége zsűrije a FIPRESCI díjjal tüntette ki.
együttlétre” , Horváth Lili alkotása nyerte a legjobb

Arany Hugó fődíjat nyert a Chicagói Nemzetközi
Filmfesztiválon, és a fődíjjal együtt három trófeát

https://magyar.film.hu/filmhu/hir/stork-natasa-alegigeretesebb-europai-tehetsegek-kozott

kapott a spanyolországi Valladolidi Nemzetközi

A képen
Branko Ružić Szerbia Miniszterelnök
helyettes, oktatási minisztere és
Grubanov Martinek Emília,
aki az állami kitüntetését vette át.
Sajnos a járvány miatt mindketten maszkban.
A Szent-Száva díjat - a 2020-ban az oktatás
és nevelés terén elért kiemelkedő
eredményekért, többek között a gyermekek
kreativitásának fejlesztésében, különösen a
képzőművészetben elért eredményeiért kapta
Emília.

Filmfesztiválon.

ZURBÓ DOROTTYA
VARGA NOÉMI
ideig tartó együttlétre. Az 1984-ben alapított díjra
BÍRÓ BORÓKA
eddig mindössze három magyar filmet jelöltek: 1988- Három magyar alkotót is beválogattak a 2021-es
Berlinale Talents programjába. (filmhu)
ban Szabó István filmjét, a Hanussent, 2016-ban a
jelöltjei közé került a Felkészülés meghatározatlan

Saul fiát, amely meg is nyerte a díjat, és most
Horváth Lili filmjét.
A film Magyarország hivatalos nevezettje idei
legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára .
“Horváth Lili alkotása egy lassan kibontakozó,
kísérteties pszichológiai dráma, mely kiváló színészi
játékra épül, és észrevétlenül ragad magával” – írta

Ez a legrangosabb kitüntetések egyike,
melyet Szebiában megkaphat egy pedagógus.
Emília azoknak a szerbiai gyerekeknek a
tanára, akiktől gyakorta kaptunk az elmúlt
években a Hírmondó versenyébe szebbnél
szebb alkotásokat!
Gratulálunk
Emíliának és
kívánunk neki
sok sok
tehetséges diákot
és további jó
egészséget a
munkájához!

BERLINALE TALENTS

Az Independent Spirit Awards ( Független Oscar-díj)

a Hollywood Reporter.
Amennyiben orvosi szemmel nézzük a történetet de
Clerambault szindróma, erotománia a főszereplő

2021. március 1. és 5. között online rendezik meg a
Berlinale Talents programot. Az ötnapos workshopra
idén Zurbó Dorottya és Varga Noémi filmrendezőt,
valamint Bíró Boróka operatőrt is meghívták.
A magyar fiatalok 65 ország összesen 200
tehetsége között kerültek be a programba. A 2021es berlini filmfesztivált két felvonásban rendezik
meg: a tavaszi szakmai programokat online, a nyári,
nézők számára is nyitott filmfesztivált pedig élőben
tartják meg.

betegsége.
A rangos amerikai Rosenstiel-díjat elnyerte Karikó Katalin
Az 50. Rosenstiel-díjat
Karikó Katalin és a COVID-19
oltások mögött álló kutatótársa,
Drew Weissman vehette át
február 8-án.
A Rosenstiel-díjra leginkább
méltó kutatókat a Brandeis
Egyetem Rosenstiel Általános
Orvostudományi Kutatóközpont
által összeállított tudós testület
ajánlása alapján választják ki.

4. oldal

A

Hírmondó

HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK
Amikor a hollywoodi filmeket nézzük, nem is sejtjük, hogy a New
Yorkban feltűnő ikonikus épületek sokaságát egy magyar tervezete.
A később lerombolt World Trade Center épületén is az ő tervezőirodája
dolgozott, amit a halála után a fiai vittek tovább. Következzék Róth Imre
kalandos élete, akire Amerikában Emery Rothként emlékeznek.

1871-ben született a felvidéki Gálszécsen, a helyi vendéglős gyermekeként
látta meg a napvilágot. Bár hét testvére volt, az étteremnek köszönhetően jól
éltek. Az idill aztán szertefoszlott, a kis Imre 13 esztendős volt mikor az
édesapja váratlanul elhunyt, a vendéglő pedig hamarosan tönkrement.
A család elszegényedett, az anyjának pedig azt tanácsolták, hogy helyezze el
a gyerekeket gazdagabb rokonoknál. Így tették fel egy Amerikába tartó hajóra
Róth Imrét, akinek azt mondták, ezentúl Chicagóban fog élni. A gyerek félve
ült fel az óceánjáróra, nem tudta mi vár rá a tengerentúlon, ám az biztosan
eszébe sem jutott, hogy évtizedekkel később Amerika egyik leghíresebb
építésze lesz.
1929, New York. A háttérben Róth Imre egyik kultikus épülete, a The
Beresford.

Egy újabb ikertorony Emery Roth életművéből, a The San Remo.
Fotó: Wikipedia

Róth Imre az amerikai filmekben oly sokszor feltűnő Central Park környékén
is több épületet tervezett, például a Beresford házat, amely mai is New York
egyik legismertebb épülete. A Gálszécsről származó magyar alkotta meg
később a város első ikertornyát is. Ez, a szintén a Central Parknál található
San Remo névre keresztelt épület volt.
Fotó: Fortepan/Aszódi Zoltán

Az 1930-ban átadott házat kezdetben idegenkedve fogadták a kritikusok, ám
New York azóta is az ikertornyok bűvöletében él. Nem mellékesen a The

Pedig így történt. Chicagóban hamar észrevették, hogy kiválóan rajzol és

Eldoradonak hívott ikertornyos épület is az ő munkája. Róth Imre azt remélte,

hogy a két fia viszi majd tovább az akkor már nagy hírű tervezőirodát. Így is
kreatív elme, így egy helyi építésziroda tanonca lett, majd felfedezte magának történt. Julian és Richard már egészen fiatalon csatlakozott a
a kor elismert New York-i építésze, Richard Hunt és a Nagy Almába
tervezőcsapathoz, majd átvették a céget. Kényszerből, ugyanis Róth Imre,
csábította. És innen nem volt megállás. Róth Imre, immár Emery Roth néven
27 éves kora ellenére saját tervezőirodát nyitott. A karrierje elején jobbára a
New Yorkban élő magyar kolóniától kapott felkéréseket (például egy elegáns

1947-ben, 77 éves korában örökre elaludt.
Az Emery Roth néven futó iroda a később számtalan ismert New York-i

étterem megtervezésére), de kellett is a pénz, hiszen megházasodott és négy épületet tervezett.
A legismertebb már nincs meg. Róth Imre két fia (már egyikük sem él) ott volt
gyermeket szült a felesége.
Aztán a hírnév is megtalálta, hiszen 1903-ban őt kérték meg az elegáns Hotel
Belleclaire megtervezésére. A végeredmény lenyűgözte New Yorkot és ettől

az a 2001-ben lerombolt World Trade Center megszületésénél is.

Az ikertornyokat ledöntötték, Róth Imre életműve viszont halhatatlan.

kezdve válogathatott a megbízások között. Később ő tervezte a Ritz Hotel
Towert, ami akkoriban a maga 42 emeletével az első felhőkarcolónak
számított. A Ritz Hotel kinézetében is a luxust, a gazdagságot jelképezte,
nem véletlen, hogy a harmincas-negyvenes években minden valamire való
sztár ott akart megszállni.

Nyugodjon békében!
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Híres magyarok—Magyar hírességek
Emlékezzünk halála évfordulóján
Zrínyi Ilonára
Nyáry Krisztián írta 2019. november 5. ·
„én ha gyalog is, kész vagyok elmenni,
valahun hallom kegyelmedet lenni…”
Öt gyereke volt, 42 évesen a hatodikat várta,
fiatal férje börtönben ült, ő pedig az ostromlott Munkács várába szorult. Más asszony
feladta volna, de ő kiüzent a császári generálisnak, hogy nem érdekli a túlerő, a várat
utolsó csepp véréig védelmezni fogja. Három
évig sikerült neki, ezalatt egész Európa
megismerte a Helena Gräfin Zrinski, Jelena
Zrinska, Helène de Zrin vagy Zrínyi Ilona
nevet.
A Délvidék leghíresebb főúri családjából
származó grófkisasszony kezét dinasztikus
megfontolásokból adták az erdélyi fejedelmi
sarjnak, a hatalmas felvidéki birtokokkal is
rendelkező I. Rákóczi Ferencnek. Nem volt
szerelmi házasság, de az ifjú feleség három
gyermeket szült férjének, aki gondoskodó és
szerető házastársnak bizonyult, és ajándékokkal halmozta el hitvesét.
A férj Ferenc fiuk születése után nem sokkal egy titokzatos betegségben
elhunyt; innentől Zrínyi Ilona anyósa, a császárhű Báthory Zsófia számított
családfőnek, aki megkísérelte irányítani menye életét is. A fiatal özvegynek
ekkor kellett először megmutatnia, hogy ő is képes harcolni az érdekeiért.
A hatalmas Rákóczi-birtok örököseinek gyámját a királynak kellett kirendelnie, Zrínyi Ilona pedig kiharcolta, hogy a gyám ne egy férfi rokon, ne is a
nagymama, hanem ő maga lehessen. Innentől határozott kézzel irányította a
birtokot, amely az Észak-Magyarországon akkortájt megindult kuruc hadjáratok gyújtópontjába esett.

hadsereg kezére került, ám Zrínyi Ilona
gyermekeivel együtt Munkács várába
zárkózott. Addigra már új férjének is
szült két gyereket, a harmadikkal pedig
éppen terhes volt. A vár alá gyűlt
ostromló hadak generálisának
megüzente, hogy bár nőhöz nem illik a
harc, ő nem fogja megadni magát.
Később Thököly is kiszabadult a
fogságból, sereget is gyűjtött, de nem
sikerült Munkács közelébe vonulnia.
Felesége ekkor, 1686. május 5. és 10.
között írta neki itt olvasható levelét.
„ Az én istenem ne adja azt érnem,
hogy az én édes uram nélkül bárminemű bátorságos várban vagy helyben
megmaradásomat lelhessem. Én azt
nem kívánom: hanem vagy élet, vagy
halál – semminémű félelem vagy
nyomorúság engem kegyelmedtől el
nem rekeszt. Csak éppen kegyelmed el
ne hagyjon, én ha gyalog is, kész
vagyok elmenni, valahun hallom
kegyelmedet lenni…
Senki sem engemet, sem két
gyermekemet megijedt állapottal nem
látta. Valamint elején, úgy a dolog folytán készek voltunk fejünk felszálltáig a
várat megtartani életünk leheletével is. Lássa immár, kikkel tett fel az
ellenség, ha asszony-ember vagyok is, Munkácson meg mertem várni őket,
vigyék hírét máshuvá is…
Elsőben is legyen hála a szent háromság egy istennek, ki az ártatlanok
pártfogója s az eltökélteké. Megtalálta kegyelmedet is édes kedves uram, s az
én méltatlan személyemet, másodmagammal lévén, oltalmazta
kétségbeeséstől. (…)
Az ellenség félelme miatt senki búsulásomat nem látta; de isten ellenségeimet
mióta maga rémítéssel elvitte, csak sírással töltöm kevés számú óráimat, sok,
nehéz az én boldogtalanságomat kigondolni is, annyival nehezebb kiírni…
Míg élek, senki ne féltse Munkácsot, de óránkint nem tudom mi éri fejemet.
Adja isten, oly szerencsés lehetnék édes szívem, örvendeztethetném magam
életemnek letételével és fiú magzattal. Rongyos várban jó szívvel látnánk
mindnyájan kegyelmedet…”
Katonái lelkesen harcoltak az őket minden nap személyesen buzdító
asszonyért, és három évig képesek is voltak ellenállni a túlerőnek. Zrínyi Ilona
1688-ban végül kénytelen volt feladni a várat, de csak azzal feltétellel, hogy
gyermekei megtarthatják birtokaikat. A törökök oldalán tovább harcoló férje
két elfogott császári tábornokért cserébe váltotta ki bécsi őrizetéből.
Zrínyi Ilona ezután többé nem láthatta túszként őrzött gyermekeit.

A Habsburg-ellenes csapatok vezére, a „kuruckirálynak” is nevezett Thököly
Imre egy csatában elfogta Ilona császári szolgálatban álló öccsét. Szépen
bánt a fogollyal, és amikor Zrínyi Ilona levélben kérte testvére szabadon
bocsátását, feltétel nélkül teljesítette a kérést. Valószínűleg ezután találkozott
először a Munkács várában élő özvegy és a nála 14 évvel fiatalabb Thököly.
Ha Zrínyi Ilona első házasságában nem ismerte meg a szerelmet, most
lecsapott rá.
Anyósa hallani sem akart arról, hogy egy protestáns, császárellenes
kurucvezérnek bármi köze lehessen unokáihoz, ezért a szerelmes asszony
sokáig csak titokban találkozhatott kedvesével. Báthory Zsófia hamarosan
Thököly néhány évig még folytatta utóvédharcait, a katonai táborokban
meghalt, ám ezzel még nem hárultak el az akadályok a pár esküvője elől: a
felesége is ott volt mellette. A törökök végső veresége után azonban nekik is
Rákóczi-örökség miatt a császár jóváhagyására is szükség volt.
Thököly a hadiszerencse egyik kedvező pillanatában azzal a feltétellel ajánlott távozniuk kellett az országból. Hazájuktól távol, Nikodémiában kellett
megtelepedniük, ahol százfős
fegyverszünetet Bécsnek, ha feleségül
kíséretükkel egy magyar falut hoztak
veheti az özvegyet. Az esküvőt 1682
létre, amit Zrínyi Ilona a Virágok
nyarán tartották a munkácsi várban. Az
mezejének (Çiçekler çayırınak)
asszony nagyobbik fia, Ferenc nem
keresztelt el. Halála előtt még értesült
örült a házasságnak – még
róla, hogy fia, II. Rákóczi Ferenc ismét
évtizedekkel később írt emlékirataiban
kibontotta a kurucuk zászlaját, de útra
is kígyónak nevezte mostohaapját.
kelni már nem volt ereje. Zrínyi Ilona 60
Egy rövid ideig úgy tűnt, felfelé ível a
éves korában halt meg 1703. február 18
pár karrierje: Thököly a török porta
-án. Férje két évvel élte túl.
támogatásával a kérészéletű FelsőMagyarországi Fejedelemség trónjára
#Életemnélisjobban
került. Egy rosszul sikerült bécsi
hadjárat után azonban a szultán
börtönbe vetette. A kurucok által
Munkács vára
korábban elfoglalt terület a császári
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Közönségdíjas 14 szavazattal

Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája
volt
január
hónapban:
„Én ilyenné változtatnám a világomat!”

49 alkotás érkezett!!!
6 év alatti korosztályban és/vagy

6-10 éves

még óvodás

Iskolás korosztályában első:

10 év fölötti korosztályban

első:

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

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA:

’Március 15 ünnepére’

A beküldési tudnivalók:

A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg

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

Beküldési határidő: Március 5 .

Cím: rajzverseny0@gmail.com
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GYEREKEKNEK
Veronika az ablaknál állt és jókedvű volt. Különösebb oka
ugyan nem volt rá, hiszen már napok óta zuhogott az eső,
s a kert egyre csupaszabb lett, szegény Artúr és felesége
ázottan gubbasztott az egyik ruháját vesztett fa ágán.
Mégis, Veronika úgy érezte, van ebben az esős őszi délu-

- Gyerekek, szerintetek elég nagy házunk van?
- Nagyon nagy – mondta Blanka.
- Elég nagy – döntött kis mérlegelés után Dani.
- Nagy, nagy – ismételgette Veronika.

tánban valami nagyon szép, aminek örülni lehet. A víztől

Kálnay Adél
József Attila díjas írónő engedélyével
2016 januári kezdéssel könyvének
meséit közölhetjük! Köszönjük!
Az Embermesék, tündérmesék
munkacímű meseregény egy egyre
bővülő család meséje.
Ebben a családban a gyerekek állandó
kapcsolatban vannak a tündéreikkel,
akik beavatják őket titkaikba,
segítenek, ha szükséges.

fényes sárga levélszőnyeg a fák alatt például olyan volt,

- Ha meg nem lesz elég nagy – ígérte apa – akkor majd

mintha hirtelen alulról, a föld felől sütne a nap. Az eső-

építünk még hozzá.

cseppek pedig, mint sűrű ezüstszálak kötötték össze az

- Miért kérdezed ezt anya? – ébredt fel a gyanú

aranyló földdel a szürke eget.

Veronikában.

- Most mit csinálsz? – kérdezte Blanka és megrángatta

Anya nevetett.

Veronika szoknyáját.
- Nézelődök – válaszolt kedvesen Veronika – nem is
hallottam, hogy felébredtél.

- Kicsoda? – csodálkozott Veronika – hiszen apa alszik,

- Hát persze, a tündéri üzenet!

anya és Dani pedig még nem értek haza.
- Valaki pedig felébjesztett – ismételte makacsul Blanka.

hogy sokszor nem könnyű gyereknek

cátlan fürjeit. Odaállította a kisszékre, melyről Blanka is

gyerekek azonban nemcsak a
tündéreikkel tudnak beszélgetni,

Veronika apára nézett, aztán megint anyára, aztán
felkiáltott:

Veronika felemelte kishugát és kisimította arcából rakon-

jó, ha van egy tündére az embernek. A

valakinek. Persze, ha nem bánjátok!

- Felébjedtem – bólogatott Blanka – valaki felébjesztett.

A mindennapi történések bizonyítják,

lenni, s eligazodni a világban. Ilyenkor

- No hát, csak azért, mert kell még itt hely hamarosan

- Pejsze, pejsze! – csatlakozott készségesen Blanka.
- Micsoda? – kérdezte apa – miről beszélsz?
- Semmi, semmi! – legyintett Veronika – nem érdekes.

kiláthatott a kertbe.

- Most miről van szó? – értetlenkedett Dani.

- Biztosan álmodtál – magyarázta neki.

- Arról, hogy lesz egy kistesónk – magyarázta Veronika –

Blanka elmerülten nézte a kertet, majd hirtelen eszébe

érted? Méghozzá egy kisfiú.

jutott.

- Nekem azt mondta, szejet! – csillant fel Blanka szeme.

- Tudom máj! Egy kisbaba ébjesztett fel.

- Nahát ezek a gyerekek! – nevetett apa – miket nem

hanem Artúrral is, a fekete rigóval, s
Csipkerózsi-kával, a bánatos szemű
kutyával.
Mi pedig együtt izgulhatunk a
szereplőkkel, hogy milyen lesz az új
kistestvér, sikerül-e a tündérszüret,
életben marad-e Artúr, lesz – e helye
Csipkerózsikának, felépül-e a régóta
vágyott ház, jó földbe kerül-e a
tündérfa magja.
Ez afféle „együttolvasós” könyv,
anyával, apával. Szinte minden helyzet
ismerős lesz gyermeknek, szülőnek
egyaránt, ismerős és tanulságos. A
tündérek pedig varázslatossá is teszik.

- Egy kisbaba?!
- Igen, egy kisbaba. Egy fiú. Azt mondta, szejet.
Veronikának különös érzése támadt.
- Blanka, találkoztál mostanában a tündéreiddel?
Blanka gondolkozott.
- Nem – ingatta aztán a fejét – nem.
- Én sem – mondta csalódottan Veronika – legutóbb a
kerti partin találkoztunk. Akkor azt mondták, mostanában
sok dolguk lesz. Tudod, szüret, őszi nagytakarítás, meg
minden.
- Aha – bólogatott Blanka.
- De akkor azt mondták, ha nem is tudnak jönni, küldenek
üzenetet. De eddig semmi.

Hatvanegy történet titkokkal,
izgalmakkal, humorral.

A 61 történet végére értünk, legközelebb ÚJ
könyvvel, új érdekes történetekkel folytatjuk!

tudnak! Persze nem bánnám, ha igazuk lenne!
- Hidd el apa, igazunk van – mondta Veronika – mi ezt
egyszerűen megérezzük.
Aztán megölelte Blankát és a fülébe súgta:
- Hát még ha meg is üzenik nekünk, ugye?
- Ugye, ugye! – felelte vidáman Blanka.
- Majd meglátjuk – simogatta meg őket anya – egy biztos,
jó így öten, s még jobb lesz, ha hatan leszünk.
Lefekvéskor Veronika azt mondta Blankának:
- A kistesónknak majd te találsz nevet. Elvégre neked
üzenték meg a tündérek. Éppen úgy, mint a te
érkezésedet nekem.
Blanka már aludt, de Veronikának nem jött álom a
szemére. Jövendő kistestvérükre gondolt, s arra, hogy

- Semmi – sóhajtott Blanka is, aztán szótlanul nézték

milyen szépet tudnak üzenni a tündérek. Csak oda kell

tovább az ázó – fázó kertet.

rájuk figyelni nagyon.

Néhány nap múlva vacsoránál anya azt kérdezte:

VÉGE
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ALPÁR - MES LI
Február hol a nyár?

Tóth Alpár

Elérkezett az évnek ez az utálatos része, amikor már
mindenki megunta a telet és ugyanakkor tudjuk, hogy
messze van még a nyár. A nappalok ugyan lassan egyre
hosszabbak leszen de csak nagyon lassan. Közben
pedig minden szürke, latyakos, nyirkos, kellemetlen.
Itt Angliában mindig is ilyen volt de az utóbbi pár évben
már otthon sincs tisztesseges tél, pláne nem februárban.
A parkban sétálva többszor is Brueghel festményei
jutottak eszembe a téli tájból komoran kimagasló fekete
fákról.

Magyar állampolgár —

mennyire visszaesett a könyvek iránti érdeklődés és,
hogy jóval kevesebben és kevesebbet olvasunk.
Most nem akarok ebbe a fejtegetésbe belemenni, hogy
ez miért van így, mi vezetett ide és esetleg mit lehetne
vagy kellene tenni annak érdekében, hogy változzon a
jövőben. Inkább visszatérek dohogni a rossz idő kapcsán.
Hetek óta nyirkos, esős idő van, a nap meglehetősen
ritkán mutatkozik és akkor is általában csak olyankor,
amikor én foglalt vagyok a munkával és nincs időm, vagy
lehetőségem kisétálni.
Hétvégén persze, amikor lenne időm, folyamatosan rossz
idő van. Talán csak egy kivétel volt, mégpedig a két héttel
ezelőtti vasárnap.
Akkor ugyanis - meghazudtolva minden előrejelzést elkezdett havazni. Nagy pihékben szállingózott a hó,
majdnem négy órán keresztül. És láss csodát, mindenki
hagyott csapot-papot és kitódultunk sétálni a parkba, a

világpolgár.
Kézdivásárhelyen született,
Kolozsváron tanult,
majd onnan került Prágába.
Csehországból Pestre indult,
de Angliában „kötött” ki.
Onnan visszatért ugyan,
Budapesten élt, de munkája

folyó partjára vagy csak úgy az utcákon.
Mindenki gyermeki örömmel fogadta ezt a kellemes
változást. Az emberek jókedvűen beszélgettek, a
gyerekek azonnal elővarázsolták a szánkókat és arra a
pár órára úgy tűnt, mintha minden újra a régi lenne.

gyakran röptette őt Európa
különböző országába.
Néhány éve ismét London
ad otthont neki.
Megismerkedésünk óta
szorgalmasan küldi
jegyzeteit.
Írásai mindennapi örömérőlbánatáról, sorsának
alakulásáról, gondolatairól
szólnak.

...na és persze a címül választott Móricz-novella is, amit
most egy füst alatt gyorsan elolvastam - legutóbb nagyon
sok évvel ezelőtt akadt a kezembe.
Kicsit el is gondolkodtam, mert az oldalon, ahol fent volt
az írás, hozzá lehetett szólni. Hát kérem szépen a hozzászólások legalább fele "rövid tartalom összefoglalót" kért!
Maga a novella kb 4-5 perces olvasmány. Hogyha ott
tartunk, hogy ehhez is tartalom kivonat szükséges, akkor
nagy baj van.
Gyermekként sem restelltem olvasni (sőt szerettem).
Erről az írásról valahogy mindig azt képzeltem, hogy
István bácsi szimbolikusan a telet magát eszi meg.
Most persze semmi ilyent nem látok benne de gyermeki
fejjel az ember képzelete sokkal szabadabban szárnyal.
Annak fényében, hogy az emberek már ennyire nem
olvasnak (statisztikák szerint tele vagyunk fukcionális
analfabétával, akik elolvasnak egy szöveget, de nem értik
meg, fogalmazni pedig nemigen tudnak) most talán már
azt kellene kérdezni: február, lesz-e még nyár?
Nyilván nem Anna Kareninát adnám a fiatal diákok vagy
olvasással épp csak most barátkozók kezébe adni, de
mindenesetre nagyon oda kellene figyelni arra, hogy

A téli csoda sajnos pont olyan gyorsan ment, mint ahogy
jött. Délutánra elállt a havazás, elolvadt a hó és minden
megint néptelen és csendes lett. Mintha egy másik
városba cseppentem volna hirtelen!
Most számolom a napokat és várom, hogy jöjjön a
tavasz.
Február szerencsére rövid hónap és bár nem a nyár jön
utána én azért bizakodó vagyok, hogy előbb-utóbb az is
eljön.
(Szerkesztő megjegyzése:a nyár itt van Új-Zélandon a maga jellegzetes
szeszélyével együtt, hol rekkenő hőség, vagy csípős hideg néha egy napon
belül is. )
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Akinek humora van mindent tud.

HUMOR

Akinek nincs, mindenre képes!

Jó reggelt !
Férj: Eltűnt a feleségem, elment
vásárolni és nem jött haza...
Nyomozó: Magassága?

A pestiek értik:
- Hol kezdődik az állatkert?
- A Lánchídnál.
- Hülyeségeket beszélsz!
- Nézd: A Lánchídnál oroszlánok vannak,
mellette egy zebra. A zebránál megáll egy

F.: Sosem mértem...
Ny.: Testalkata?
F: Hát, talán nem vékony. Lehet,
hogy inkább testesebb.
Ny.: Milyen színű a szeme?
F.: Sosem figyeltem.
Ny.: Milyen színű a haja?
F.: Változó, az évszaknak
megfelelően.
Ny.: Mit viselt az eltűnésekor?
F.: Nem tudom megmondani, hogy
ruha volt-e vagy kosztüm.
Ny: Autóval ment vásárolni?
F: Igen.
Ny: Milyen színű volt az autó?

Az öregedés legbiztosabb jele, amikor lehajolsz
megkötni a cipőfűződet, eltűnődsz, vajon mit
intézhetnél még el ott, ha már úgyis lent vagy.

jaguár, kiszáll belőle egy ürge, felcsíp egy
pipit, együtt felmennek a Sashegyre és jöhet

Mondok valamit, ami rövid és velős.
Lábszárcsont.
- Hogy mondják kínaiul azt, hogy
„eredeti”?
- Sehogy.

a gólya!
"Brit tudósok megállapították, hogy a
természet igazságos:
Aki vak, az jobban hall.
Aki süket, az jobban lát.
Akinek rövidebb az egyik lába, annak
hosszabb a másik.
Brit tudósok megállapították, hogy bárki
képes egy levegővétellel élete végéig a
víz alatt maradni.
A semmi az olyasvalami, ami azért van,
mert nincs.
Hihetek-e annak az orvosnőnek, akinek
a férje temetkezési vállalkozó?
Állásinterjú:
- Számos rejtett képességem van.
- Például mi?
- Nem tudom. Rejtettek.
A legismertebb orosz termékek a vodka és a
Matrjoska. Mindkettő ugyanazon az elven
alapszik. Kibontasz egyet, aztán még egyet, majd
még egyet…

Amikor Pistike meglátta, hogy az apukája
megcsókolja a szomszédasszonyt, azonnal
eldöntötte, milyen színű biciklit fog kapni.
Ma a saját véleményem se érdekel, nemhogy
másé.
Ma már tizenkettedszer adtam el a
postagalambomat.

Annyira megrémített a vírus, hogy kidobtam
mindent, ami kínai. Most itt állok meztelenül egy
F: Királykék Volkswagen Passat B6
üres lakásban.
Szóltam
a
főnökömnek,
ha
nem
ad
fizetésemelést,
R36 3,6 literes V6-os szívóbenzin
megmondom a többieknek, hogy adott.
motorral. Képzelje 300 lóerőt tud 550
Nincs szükség ejtőernyőre, ha ugrani akarsz.
Nm nyomatékkal és olyan Dsg
Kivéve, ha másodszor is akarsz.
Gyerekkoromban, ha lementem a tóra fürödni,
automata váltója van. 20 -as Vossen anyám mindig azt mondta: Ha belefulladsz, haza - Tessék mondani, ez a vonat mindenhol megáll?
CVT Silver Metallic felni, újszerű
- Miért, maga mindenhol le akar szállni?
se gyere, mert agyonütlek!

ContiSportcontanct6 gumival
szerelve. 5000 km-t mentem vele.
A fiam megkérdezte, mi az, hogy adó. Ekkor
Van egy pici sérülés a jobbelső ajtón, megettem a csokija 47,5 %-át. Most sír. Azt
az asszony odab@szta a Tesco
hiszem, megértette.
parkolóban(a férj itt sírva fakadt).

Rendrakás közben találtam egy ágyat a ruháim
alatt.
- Béla, szólj a fiunknak, hogy ne azt a hülye lányt
vegye el!
- Nem szólok! Nekem se szólt senki.
Telefon
- Mariska, mit tettél a kajába?
- Nem árulhatom el, titkos recept.
- De mondd meg! Itt vagyok az intenzíven, ők
kérdezik.

Ny: Ne aggódjon uram.
Megtaláljuk a kocsiját.

Már annyit vétkeztem, hogy ha elmegyek a
templom előtt, odabent felforr a szenteltvíz.
- Ötezerért megjósolom a férje jövőjét.
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?
Tárkonyos sárgaborsó főzelék
A januári összejövetelünk alkalmával ezt ebédelhették azok a
’Fészkelődők Társaságában’, akik kértek belőle.
Sajnos a „sürgés-forgásban” a fénykép elmaradt róla, de egy régit
mellékelek, remélem azért használható lesz amit most megosztok.

Elkészítés:
A sárgaborsót bő vízben felteszem fedő nélkül főni. Lassan és
időnként megkavarva főzöm. Mikor már elfőtte a víz felét beleteszem
a tárkonyt és a vegetát. Tovább főzöm lassan.
A pohár tejfölt keverem fél deciinyi főzőlével és amikor már teljesen
megpuhult a borsó, akkor hozzáöntöm a főzelékhez.

Hozzávalók:

Óvatosan felfőzöm, majd ha mégis kell a

1/2 kg sárgaborsó

kanál sűrítőt kikeverem az 1 dl tejjel és

1.5 liter víz

hozzáöntöm, fedő alatt állni hagyom.

2 ek. Szárított tárkony

Nem pépesítem, mert jó kicsit rágni is a
megmaradt borsó szemeket.

2 ek. Vegeta
1 pohár tejföl
1 ek sűrítő
1 dl tej

Nem reklám, de:
A szárított sárgaborsót Wellingtonban mindig a Moore Wilsonsnál
vásárolom, mert tiszta és nincs túlságosan kiszáradva, nem öreg.
Ott veszem rendszeresen a Vegetát és a szárított tárkonyt is.

talán sokan csak ezt az egyet ismerik tőle. Ez az a
vers, amit évente egyszer elolvasok, még akkor is,
ha nem török el semmit. Számomra páratlan
Mennyire örültünk ifjú házasként, amint a sorra
intelligens humorú sorokban írja meg, hogy a
épülő úgynevezett „szocreál” lakásokból kedvező
gondolkodó ember az ügyetlenkedése árán is
hitelre meg tudtunk venni egy másfél szobás lakást. emlékeket gyűjthet, elemez és eljut itt is a szereTöbb mint ötven éve lesz ennek. Modernizáltuk,
tethez, barátokat hasonlítva a polcra rakott fületlen
szépítgettük, amire még most is nagy szükség
bögrékhez, saját magát is. Ez a nagyszerű nő, lenne, de öt centiméteren múlik, „az utolsó simítás” talán azért is mert nő, - tudomásom szerint
ill. beruházás.
semmiféle tananyagban nem szerepel és talán
Ha egy háziasszony évente kb. háromszázszor
csak ezt az egy versét ismerik, amit most én is
mosogat, akkor 50 év alatt minimum tizenötezerajánlok elolvasni, kedvet csinálni egyéb műveinek
szer teszi ezt. / és ez csak nagyon „lájtos”számítás/ elolvasására is.Túrmezei Erzsébet talán
Nem csoda, ha az ember ennyi év után vágyik egy megbocsájtja nekem, hogy a szocreál nézettől
mosogató gépre! De nem fér be, sehova sem fér
jutottam el hozzá. Az evangélikus egyháziak
be, így azután marad a hagyományos módszer.
biztosan jobban ismerik őt, fedezzük fel, - minél
Mindezt azért írtam le, mert tegnap,- és már nem
többen!
először – a számomra nem éppen imádott
tevékenység közben eltörtem egy bögrét, helyesebben letörött a füle,de nem egy darabban,
hanem darabokra. A szokásos bosszúság közben
eszembe jutott -ami talán sokaknak is - élt egy
méltatlanul elfelejtett költőnk, aki a rend megszüntetéséig diakonissza volt, további életét is az
Evangélikus Egyháznak szentelve, az egyházi
énekekhez írt szöveget.. Verseinek száma megközelíti az ezret. Ezek között azok is szerepelnek,
amiket világi dolgokról írt, jelenségekről, emberi tulajdonságokról, ünnepeinkről, de legfőképp a
szeretetről.
Minden versét még nem olvastam el, de amit most
mellékelek üzenetemhez, a félvilágot már bejárta,

Csak centiken múlik,,,,

Túrmezei Erzsébet
Fületlen bögre
Ma este elmosogattam éppen nyolcra.
Rakosgattam a bögréket fel a polcra.
Kettő van fületlen, de elölről szépek,
Egészen olyanok, mint a többi épek.
Csak a fületlen részt hátulra kell tenni,
S nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni.
Most eszembe jutott sok felebarátom,
Hogyha képletesen fületlennek látom,
Úgy teszem-e őket életem polcára,
Hogy ne lássunk mindig arra a hibára?
Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra,
Mert (csak ha így térek egyszer nyugovóra)
Akkor tesz el az igazságos Isten
Ahogy a bögréket rakosgattam itt lenn
A mennyei polcra nagy irgalmú szemmel
Hátrafelé az én letörött fülemmel.
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EGYÉB TÖRTÉNÉSEK— A wana-ake-festival apropóján
Amikor a csíkok elég vékonyak, azokat össze-

Tapa Cloth

rakják egy nagy lapra. A kumarából (édes
burgonya) származó keményítőt vagy maniókát
olyan helyekre dörzsölik, amelyek nem hajlandók
ragadni.
A munka ezt a részét ʻopoʻopónak, a ragasztót tounak, a kapott tapa-lapot fetaʻakinak hívják.
Ez aztán két merőleges irányú csíkrétegből áll, a
felsőt lauʻolungának, az alsó pedig laulalo-nak

Ezek a
csodálatos
darabok az
együtt dolgozás
eredményei
láthatók most
kiállítva a
Te Papa
Múzeumban,
érdemes
megnézni!

nevezik.. Az élek levágására gyakran nem kést, de
éles kagyló héjat használnak, amelynek neve
A Tonga-ban a hiapo a papírfaeper nevet viseli.

mutu, és az ebben a folyamatban leesett

Általában nem egész ültetvényekben termesztik,

darabokat papanakinak nevezik.

de gyakran egy jam vagy más veteményeskert egy
részét elkülönítik számára.
Kivágják, majd az első feladat a kéreg levétele a

Gyakran egy egész falu női dolgoznak együtt egy
hatalmas tapa-lapon. Adományt készítenek így az

fákról. A csíkok körülbelül kézszélesek és nagyon
hosszúak. A megmaradt fát mokofute-nak nevezik.
A kéreg két rétegből áll; a külső kérget lekaparják
vagy elszakítják a belső kéregtől. Ezt a művet
haʻalo-nak hívják. A külső kérget eldobják; a belső
kéreg, tutu vagy loututu marad meg ehhez a
munkához.. Áztatás előtt a napon megszárítják.
Ezt követően
a kérget egy

egyháznak vagy neves vendégek főnököknek fon-

fa (tutua)

tos alkalmakkor. Az ilyen lapok körülbelül 3 m

üllőn (ike

szélesek és 15 vagy 30 m, vagy néha akár 60 m

nevű) fa

hosszúak is!!! A 15 méteres darabokat launimának

kalapácsok-

(azaz ötlapos, mert a lap öt négyzet alakú), a 30

kal verik

méteres darabokat pedig lautefuhinak hívják.

meg.
2014 – Pacifika festival - Wellington

A verés
során a

A festéshez csak természetes anyagokat, a föld és
a növényekből készült festékeket használják.

kérget egyre vékonyabbá teszik, és kb. 25 cm

Az elkészült anyagból nem csak szőnyegek és

szélességig „szétverik”, kiterítik.

dísztárgyak, de ruhák is készülnek!

A munka ezen szakaszát tutu-nak hívják. A kalapácsok az egyik oldalon laposak, a másik oldalon
durva és finom barázdák vannak. Először a durva
oldalakkal ütik, majd a munka vége felé a lapos
oldalt (tā-tuʻa) használják.
A tapa kalapács folyamatos "thonk" ütései normális hangok a tongai falvakban.
Ha több nő dolgozik együtt, akkor ( a ritmusos
ütemű verés hangja) egyfajta koncertet is adnak
így vele.
Ebben az esetben valaki, megveri a tutua végét,
hogy beállítsa a megfelelő ritmust.

Néhány kép erről a kiállításról, mely megmutatja,
milyen szépségekre képesek ezzel az évszázadok
óta meglevő technikával!
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Magyarország Nagykövetsége
Wellingtonban

Hírmondó

Mozi Este a Nagykövetségen
Február 19. Péntek, 17.30

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

dr. Szabó László Zsolt
nagykövet
dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata
Molnár András
konzul
Gyorsok Enikő Tünde

gazdasági felelős

Seveled
Romantikus vígjáték
Elsőre jó ötletnek látszott. Gergő szeretne beteg édesanyja kedvében járni, és a jó ügy érdekében hazudik
egy nagyot. Beviszi hozzá a kórházba a szomszédját (Tenki Réka), a nagyszájú ex-sztriptíztáncosnőt, akinek
van egy nagy előnye: öt hónapos terhes. Az unokamániás anyuka boldogan látja, hogy a fia révbe ért,
elbúcsúzik mindenkitől – és meggyógyul. Ettől kezdve Gergő és Saci kénytelen újabb és újabb
hazugságokkal tartani a frontot. Bár alig bírják egymást elviselni, ha jön a „nagyi”, úgy tesznek, mintha
boldog, fiatal pár volnának. Az átverések persze sosem tökéletesek, és a bonyodalom Saci pocakjával együtt
terebélyesedik: pedig előbb-utóbb meg kell születnie a megoldásnak.

Tóth Tünde
titkárságvezető
Márton Brody-Popp

külgazdasági asszisztens
Szuravecz Erik
asszisztens
Postacím PO Box 697
Wellington 6140
E-mail cím:
mission.wlg@mfa.gov.hu
00 64 4 260 31 75

Még ezt olvastam róla
Bodnár Judit Lola írása (részlet)
Orosz és írótársa, Várady Zsuzsa úgy alkották meg a Seveled karaktereit, mintha még életükben nem
találkoztak volna hasonló figurákkal, vagy úgy általában, a valóság elemeivel:
nem ilyenek a pánikbetegek, nem ilyenek a banki dolgozók, nem ilyen egy házibuli, nem így beszélnek
a kardiológusok, és nem így gyógyulnak a szívtranszplantált betegek.
Nem ilyenek a nők, amikor messze földön híres csajozógépekkel jönnek össze: nem rendeznek jelenetet, ha
a pasi, akivel párszor szexeltek egy jót, kitáncol a még ki se alakult kapcsolatból, bár tudom, hogy a NER-ben
igazi botrány a fiatal, egyedülálló, gyermektelen és promiszkuis nő gondolata. Nem ilyenek az átlagos
budapesti albérletek, pláne azok, amelyeket egy filmkritikus megengedhet magának, úgy általában, egész
Budapest sem ilyen, mintha nem is itt játszódna a film. És bár messze Tenki Réka karakterének van a
legtöbb életszaga, köszönhetően főleg a majdnem hitelesen trampli beszédstílusának, de még nála sem tűnt
fel az írócsapatban senkinek az a finom kis ellentmondás, hogy Saci egyik jelenetben legalja mulatósra
bababulizik a világtörténelem legocsmányabb otthonkáiban, egy másikban meg csipkefinom jazzt hallgat és
Dosztojevszkijről értekezik előírásos kisestélyiben. Persze értem, hogy a Micsoda nő noteszéből
kölcsönöztünk néhány lapot, de azért a hollywoodi tündérmesétől nagyon messze járunk.
Teljes: https://24.hu/kultura/2019/12/07/seveled-magyar-film-kritika-tenki-reka-meszaros-bela-basti-juli/

Félfogadás munkanapokon: 9-15
A rendkívüli ügyeleti
vonala munkaidőn túl:
027 43 49 652

Én ezek után kiváncsian várom a filmet és köszönöm a lehetőséget, hogy Wellingtonban is megnézhetjük!
(ÉK)
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Nemzeti Hauszmann Program/FB oldaláról — ki volt Ferenczy Ida
Hivatalosan ő volt Erzsébet királyné felolvasója,
valójában a legjobb barátnője és első számú
bizalmasa.

részvéttáviratot küldött a családnak, a királyné
leánya, Mária Valéria főhercegnő pedig egy szép
koszorút küldetett a kecskeméti temetésre.

Következzék a kecskeméti születésű Ferenczy Ida
élete, aki 34 éven át volt Sisi mellett, s akit a királyné
meggyilkolása után csak az vezérelt, hogy ápolja az
emlékét.

Ferenczy Ida ismertette meg a magyar ételekkel is a
királynét, sőt, az ő hatására rendelt hosszú évekig
Nagykőrösről kenyeret a gödöllői udvar, ugyanis Ida
kóstolót vitt a királynénak, aki el volt ragadtatva a
nagykőrösi kenyértől.

1839. április 7-én született egy kecskeméti kisnemesi család negyedik gyermekeként. Csupán 25 éves
volt, amikor híre ment, hogy a magyar nyelvvel
egyre inkább foglalkozó Erzsébet királyné magyar
társalkodónőt szeretne magának. Eredetileg hat név
szerepelt a listán, amelyet az asztalára helyeztek,
ám valaki hetediknek Ferenczy Idát is oda íratta a
papirosra. Hogy ki volt a rejtélyes ajánló, máig nem
tudni, de Deák Ferencet emlegetik a legtöbbet ezzel
kapcsolatban.
Sisi végül Ida mellett döntött, annak ellenére is, hogy
tájékoztatták, a fiatal lány csupán kisnemesi származású. A kellemetlenséget végül az udvar úgy oldotta
meg, hogy Ferenczy Ida hivatalosan felolvasónő lett
a királyné mellett, nem pedig társalkodónő vagy
tanácsadó, pedig igazából sokkal többről volt szó.
1864-ben a Nefelejcs című lap írt először Ferenczy
Idáról, mivel kiderült, hogy a császári udvarból is előfizettek az újságra, és ezt Ferenczy Ida intézte. Két
évvel később ismét bekerült a lapokba a neve.
Történt, hogy Erzsébet királyné egy bécsi kórházba
látogatott, ahol beszédbe elegyedett egy súlyosan
sebesült magyar katonával, aki elmondta, egy
vágya van, hogy értesítsék a hogylétéről a
világtalan édesanyját, aki Tápiószelén él. Sisi
Ferenczy Idát kérte meg, hogy keresse meg a vak
asszonyt, aki végül pénzt is kapott az udvartól.
A királyné hamar megkedvelte Idát, olyannyira,
hogy ahhoz is ragaszkodott, hogy Bécsben,
Gödöllőn vagy éppen a budai Várban is egymás
mellett legyen a hálószobájuk. Ida feladata volt a
többi között, hogy beszerezze a magyar nyelvű
újságokat, mellette pedig a magyar nyelvű
könyveket is. Az ő választása volt például Jókai
Mór, akinek regényeit imádta a királyné.
Ferenczy Ida 1869-ben azt is elintézte, hogy Sisi
egy vak fiút fogadjon a gödöllői kastélyban. A fiú
elmondta, hogy az intézetben, ahol élt, kirúgták az
igazgatót, pedig jó ember volt. A királyné
meghallgatta a gyereket, s ígéretet tett, hogy
kivizsgáltatja a történteket.

1882-ben Sisi kérésére inkognitóban mentek el
Lipóthegyre, ahol betértek egy vendéglőbe. Bort és
szódát rendeltek, ennivalót nem, mert évekkel
korábban – egy hasonló kirándulás alkalmával – már
megjárták, modortalan volt a tulaj.
1882-ben sem volt kedvesebb, hiszen amikor Ida
végül bement a konyhába lágytojást kérni a
királynénak, ismét morgás volt a válasz. Sisiék
távoztak, a vendéglős pedig a fejét fogta, amikor a
többi vendég elmondta neki, hogy maga Erzsébet
királyné ült az asztalánál.

A felső képen Sisi
Lent: Ferenczy Ida

Ferenczy Ida minden nap ott volt a királyné mellett.
Ha éppen Budapesten időztek, akkor is.
1872 áprilisában például arról írtak a lapok, hogy Sisi – Ida társaságában – a
budai Várból egészen a Gellért hegy tetejéig sétált. A királyné mindig korán
kelt és reggelente kedvelt elfoglaltsága volt a budai Várban, hogy Ida
társaságában kiment a bástyákra sétálni. A legjobban a Ferdinánd
laktanyától a Bécsi kapuig tartó bástyákat kedvelte.

Ferenczy Ida egész életét a királynénak szentelte.
Sosem házasodott meg, gyermeke sem született, a
királyné volt a mindene. Jellemző momentum, amely
ismét rávilágít, hogy nem csupán felolvasónő volt az
udvarnál, hogy 1882-ben egy viharos, esős napon a
szolgálók legnagyobb megrökönyödésére a gödöllői
kastély parkjában ketten sétáltak és nevetgéltek a
zuhogó esőben. Hiába invitálták őket a meleg
kastélyba, hosszú ideig kacarászva jól érezték
magukat az esőben. Mint a legjobb barátnők.
Ida a nehéz időkben is ott volt a királyné mellett.
1889-ben az ő feladata volt, hogy megmondja
Sisinek, hogy a fia, Rudolf trónörökös meghalt.
És elérkeztünk 1898-hoz.
Ferenczy Ida ekkor már 34 éve volt bizalmasa,
barátnője a királynénak. 59 éves volt, csupán két
évvel fiatalabb, mint Sisi. A szemével már akadtak
gondjai s az is nyilvánvaló volt, hogy családja nem
lesz, a királynő szolgálatában tölti ki az életét.
1898. szeptember 10-én aztán a genfi tónál Luigi
Lucheni olasz anarchista szíven döfte a királynét egy
reszelővel. Sisi meghalt s vele együtt Ferenczy Ida is
egy kicsit…
Mint később elmondta, abban a pillanatban
összeomlott az élete. Még hosszú évekkel később is
könnyes szemmel beszélt Sisiről, s büszkén mondta,
hogy a királyné nem egyszer kijelentette, Ida nem a
felolvasónője, hanem a barátnője.

Ferenczy Ida a királyné halála után csak annak élt, hogy életben tartsa az
emlékét. Különböző relikviákat adományozott múzeumoknak, sőt, sokat tett
azért, hogy múzeuma legyen Sisinek. A felolvasónő, aki Erzsébet királyné
közelségéért feláldozta a magánéletét, végül szép kort megélve, 1928-ban,
89 éves korában aludt el örökre.

Nyugodj békében, Ferenczy Ida!
1876-ban már hárman sétáltak, ugyanis Sisi rendszeresen elhozta Budára
kedvenc, újfundlandi fajtájú, nagy testű, fekete kutyáját. Olyannyira szoros
kapcsolatba kerültek, hogy amikor 1877-ben Ida egészségügyi gondjai miatt
pár napig Karlsbadban kúrálta magát, Sisi nem kért magának más felolvasót.
Két évvel később, amikor Kecskeméten meghalt Ferenczy Ida édesapja, Sisi
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A Fészkelődők Társaságának hírei
2021.
Január 31.
A korábban érkezőknek kis kőrözöttel
segítettem kivárni a későn érkezőket.
Ebédünk is volt, de nem értem rá
fényképezni...ellenben lehetett
választani:
- tárkonyos sárgaborsó főzeléket (a
többség még sosem evett ilyet), amihez
volt sertéspörkölt,
- rizzsel a pörköltet,
- de volt aki lecsós csirkecombot kapott.

Brody Popp Éva, Suzanne Schiff, Rácz Endre

Meglepetésemre a főzelék nagy sikert
aratott ezért a receptjét is megosztom a “ki
főzte, hogy főzte, mit főzött oldalon”.
Susanne és Irénke jóvoltából sütemény zárta a sort, majd kávé tea, citromos
limonádé frissített minket és enyhítette a meleget.
Ami a legjobb, most sem voltunk időhöz kötve, sokáig beszélgettünk.

Klement Suzy

Hegedüs Mária

Mindenki úgy döntött,
hogy a jövő hónapban
ismét ugyanitt
Irene Papp

Szekér Valika

és
Fészkelődünk!
Éva és George

Ha te is szertnél velünk lenni és “fészkelődni”, tudd, hogy mi minden hónap utolsó
vasárnapján találkozunk. Aki bejelentkezik előtte szerdán a kaprinayeva@gmail.com, vagy
a 04 383 5395 telefonon, az ebédet is kaphat. Aki a vasárnapi ebédje után szeretne
betoppani, akkor is jó ha előre jelzi azt és kávét vagy teát, kis süteményt is kap.
Aki csak kis magyar beszélgetésre vágyik, azt is örömmel látjuk!
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Hírmondótól-Hírmondóig milyen lehetőségek vannak Wellingtonban és környékén

15-től 15-ig

Többsége ingyenes!

Séta a vízparton mindig kellemes.
Bár már véget ért a WOW kiállítás és a Van Gogh is Wellingtonban,
de a Te Papa Tongarewa Múzeum és a
Wellington Múzeum
mindig kínál sok sok érdekességet!
A belépés ingyenes!

Japán Fesztivál Wellington
2021. március 6 Queens Wharf, TSB Finom teaceremóniákkal,
hipnotizáló kendo kardjátékkal, ügyes taiko dobolással, a haiku
költészet és az origami kifinomult művészetével Japán gazdag
történelemmel és kultúrával. A belépés ingyenes, a Wellington's Japan
Festival kiváló hely a lenyűgöző hely hagyományos és kortárs
szempontjainak felfedezéséhez. A TSB Aréna tele lesz standokkal,
látnivalókkal és műhelyekkel. Felfedezheti Japán történelmének
különböző részeit egészen a modern kultúráig, a művészet, a
kézművesség és a zene megtekintéséig, valamint harapnivalókat és
italokat is kipróbálhat, beleértve a gombócokat és a sushit.

Március 7-én reggel 9-től este 9-ig tartó eseménydús nap Newton városrészben.
Színes kavalkád változatos programokkal!

Új-Zéland egyik legnagyobb ingyenes zenei fesztiválja és utcai vására!
Több mint 150 program és 400 standot Wellington egyik legizgalmasabb
és legszínesebb közösségének ünnepére.
Változatos sok nemzetiségű ételválasztékkal!

Kapcsolatok - hirdetések
2004-től élt a
Wellingtoni Magyar Fészek
Új-Zéland fővárosában. A megalakulástól eltelt
időszakban sok magyar látogatta.

Kiadó - főszerkesztő:

Fészkelődünk továbbra is, 2021-ben is

Kaprinay Éva

havonta egy alkalommal találkozunk,

112. Clyde St.
Island Bay

minden hónap utolsó vasárnapján.

Wellington

******

New Zealand
Telefonszám: 64 4 383 5395
www.hirmondo.org

Kis újságunk magyarul íródik, magyaroknak magyarokról.

E-mail: szerkeszto@hirmondo.org

A világ számos pontján olvassák, az interneten
keresztül.
INGYENES

Köszöntjük azon kedves olvasóinkat, akik
február 15 - március 15
között ünneplik születésnapjukat,
vagy névnapjukat, vagy bármilyen évfordulójuik van
ezen időszak alatt! Legyen nagyon boldog a napjuk!

