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„A legtöbb, amit egy másik embernek adni tudsz,
az a figyelem.”
(Müller Péter)
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Hír mondó

Minden évben elhangzik Erzsébet királynő karácsonyi
beszéde, és természetesen a karácsonyi fotó sem
hiányozhat.
A királynő szimbolikusan más családtagok fotói mellett
mosolyog a kamerába. Ez évek óta így volt.
Ebben az évben azonban egyetlen kép állt csak mellette: a
királynő és az áprilisban elhunyt Fülöp herceg 2007-es
gyémántlakodalmáról készült fotó.

(Fotó: Getty Images / Pool)
Fülöp edinburghi hercegről emlékezett meg 2021
karácsonyának első napján (ugyan felvételről) közvetített,
a megszokottól sokkal személyesebb hangvételű karácsonyi
üzenetében Erzsébet királynő brit uralkodó.
A királynő a karácsonyi üzeneteit mindig maga írja,
kormányzati beleszólás nélkül. Most hangsúlyozta: az
életnek ugyanúgy része a végső búcsú, mint az első
találkozás és bármennyire is hiányzik Fülöp herceg, tudja,
hogy néhai férje azt szeretné, hogy ő és családtagjai jól
érezzék magukat karácsonykor.
Most első ízben szerepelt kiemelten a karácsonyi üzenetben
II. Erzsébet királynő két közvetlen majdani utódja, Károly
trónörökös, az uralkodó és Fülöp herceg legidősebb fia,
valamint Vilmos herceg, Károly és a néhai Diana hercegnő
elsőszülött fia, aki majdan Károlyt követi a brit trónon.
A királynő ebben az évben egyetlen szóval sem említette
másodszülött fiát, András yorki herceget, és Harry
herceget, Vilmos öccsét, Károly és Diana másodszülött fiát
sem.
Kiemelte végül, hogy februárban kezdődik az ő
platinajubileumának - a trónra lépése 70. évfordulójának-,
ünnepségsorozata.
Jó egészséget kívánunk neki, hogy ezt családja körében
megélje !
A mindenkori magyar köztársasági elnök is kitüntetéseket,
díjakat és címeket adományozhat.
A köztársasági elnök – a miniszterelnök előterjesztésére – a
következő állami
kitüntetéseket
adományozhatja:
A kép a bal
oldalon
a) Magyar Szent
István Rend,
b) Magyar Corvin-lánc
A képek a jobb
oldalon:

érdemkereszt

c) Magyar
Becsület Rend,
d) Magyar
Érdemrend és
Magyar

Kitüntetések melyeket a királynő adományozhat
új-zélandiaknak
Az év végén is kerültek átadásra. A kép és a hozzáfűzött
információ Grant Robertson miniszterelnök helyettes,
sportminiszter FB oldaláról:

„Mint mindig, az újévi kitüntetések figyelemre méltó listája a
teljesítőknek és a közreműködőknek. Sportminiszterként
nagyon örülök, hogy felismerhetjük Lisa Carringtont és Sophie
Pascoe-t, a valaha volt legsikeresebb olimpikonunkat, illetve
paralimpikonunkat. Hihetetlen sportolók és elképesztő
példaképek, akik gazdagon megérdemlik a kitüntetésüket.
Jim Mannnak az Otago Egyetemen, akivel abban a megtiszteltetésben dolgozhattam, hogy a cukorbetegséggel kapcsolatos
kutatásai szó szerint életeket mentettek meg, és sokaknak
adott megkönnyebbülést és reményt.
Érdekes megjegyzés Sir 'Bom' Gillies-ről. Ő egy vonakodó
lovag, de a 28. maori zászlóalj utolsó túlélő tagjaként társai
nevében elfogadja elismerve hősiességüket és bátorságukat.
Gratulálunk minden kitüntetettnek!”
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könyvek, s itt található a közelmúltban az Oroszországból hazaérkezett
gyűjtemény is, valamint Lorántffy Zsuzsanna Bibliája, amit saját
kezűleg látott el jegyzeteivel. Az épület dísztermét a magyar
klasszicista építészet nagymestere, Pollack Mihály tervezte.
A dr. Tanka László által átadott kiadványok egy része jelentős
forrásul szolgáltak az általa szerkesztett és kiadott életrajz
könyveknek: Magyarok a nagyvilágban (2009, 2010), Amerikai Magyarok
Arcképcsarnoka,(2003) Magyar Amerika (2001), Ausztrália és ÚjZéland magyar világa (2005), Menekülés - Kivándorlók kalandos szökései
(2004), amelyek mintegy másfélezer
képes életrajzot, számos adatot
tartalmaznak az emigrációban élőkről.
Az említett gyűjtőmunka ugyancsak
hasznos forrásul szolgált az American
Hungarian Panoráma magazin több mint húsz éven át megjelenő
lapszámaihoz, a több ezer cikkhez, képes riporthoz – ebből 11 bekötött
évfolyam került Sárospatakra.

A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárába került Tanka
László félezer darabból álló emigrációs könyvgyűjteménye
Különleges kulturális örökségünk: könyvek, kiadványok a diaszpóra
életéről, közösségeiről, személyiségeiről
Dr Tanka László újságírói munkája során mintegy huszonöt éven át
gyűjtötte az emigrációban tett több mint 100 útja alkalmával az ott élő
magyarok életéről, közösségeiről, munkásságáról szóló könyveket,
kiadványokat, valamint figyelemmel kísérte a Magyarországon kiadott,
emigráns pályafutásokat, közösségeket bemutató könyveket,
kiadványokat, s ezekből állt össze az egyedülállóan értékes, mintegy
félezer darabból álló gyűjtemény.
A világ legszebb könyvtárai között számon tartott Sárospataki
Református Kollégium Nagykönyvtára fogadta be a napokban ezt a
gyűjteményt, mely így a lehető legméltóbb helyre került. A több mint
ötszáz éves múlttal rendelkező könyvtár gyűjteményében számos
könyvritkaság található, kódexek, ősnyomtatványok, régi magyar

A gyűjtemény számos országból származik, például: Amerikai Egyesült
Államok több állama (Ohio, Florida, New York, New Jersey, Kalifornia,
Texas, Pennsylvania, Illinois, Arizona, stb.), Ausztrália, Brazília,
Argentína, Új-Zéland, Tasmánia, Kanada, Izrael, Ausztria, Hollandia,
Norvégia, Anglia, Svájc, Svédország, Németország, Irán stb. Műfaját
tekintve rendkívül széles: újságok, könyvek, alkalmi kiadványok,
naptárak, füzetek, albumok.
A gyűjtemény pár tucat angol nyelvű könyvet is tartalmaz,
valamennyinek a témaköre a magyar emigrációval kapcsolatos, s célja,
hogy az angol anyanyelvűek körében népszerűsítse a magyar
értékeket. A rendszerváltást követően lehetőség nyílt az emigrációs
irodalom hazai megjelenítésére, így több mint száz ilyen könyv,
kiadvány is szerepel a válogatásban.
A nyugati magyarság életével kapcsolatos gyűjtemény különleges
értéket képvisel, hasznos segítségül szolgálhat a diaszpóra élete iránt
érdeklődőknek, kutatóknak, olvasóknak, az emigráció munkássága iránt
érdeklődőknek. Várhatón tavasszal egy műsoros rendezvény keretében
kerül Sárospatakon a nagyközönség elé.

A Magyar Filmakadémia életműdíja elismerés a 2014-ben alapított Magyar
Filmdíjak egyik különdíja, melyet a Magyar Filmakadémia ítél oda 2019-től
minden évben olyan művészeknek, akik
nevüket beírták a magyar
filmtörténelembe.
Egy híján hatvan éve szórakoztat
jobbnál jobb szerepekben
Tordai Teri Kossuth- és Jászai Maridíjas színésznő.
Ezt a hihetetlen életművet most
Magyar Filmakadémia életműdíjjal
ismerte el, ráadásul egy csodálatos
meglepetést is kapott az átadó gálán.
Az életműdíjat — a hat darab nyolcágú
csillagból összeállított trófeát ugyanis A két művésznő anya és lánya közös szerepben —forrás sziház.org oldal
a lánya, Horváth Lili—aki szintén
színésznő— adta át neki.

Életének 80. évében elhunyt
Dobos Attila
ARANYTÁNYÉR
A 60 éve alapított nonprofit szervezet tagsága
és a Golden Plate Award
4 Nobel-díjas tudós ajánlásával lett
Karikó Kataliné
Az „Aranytányért” öt – a művészetek, a
közszolgálat, a tudomány és felfedezés, az üzleti
élet és a sport – kategóriában adják át.
Forrás: Szeged.hu SZTEinfo – Újszászi Ilona

Magyarország egyik legkedveltebb zenésze volt.
Nagy slágerek fűződnek a nevéhez. A hatvanas
évek egyik legsikeresebb slágerszerzőjeként
alkotott, majd disszidált. Idehaza le is tiltották a dalait egy időre. Aztán a
rendszerváltás előtt visszatért Magyarországra, fogorvosként is praktizált,
új táncdalfesztivált szervezett.
Ő írta az Isten véled, édes Piroskám, Boldogságtól ordítani tudnék, Minden
ember boldog akar lenni, Nyári zápor, vagy az Annál az első ügyetlen csóknál..
című slágereket.
Nyugodjon békében.
(„Kialszik a fény” a kép forrása YouTube)
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Híres magyarok
Lugosi Béla
Színész
Szül.: 1 882. október 20.
Lugos, Osztrák–Magyar Monarchia
Elhunyt: 1 956. augusztus 1 6.

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.

Blaskó Béla Ferenc Dezső
1882. október 20-án született Lugoson,
az akkori Osztrák-Magyar Monarchia
területén. 12 évesen abbahagyta az
iskolát, elköltözött otthon-ról és alkalmi
munkát vállalt, hogy fenntartsa magát.
1910-től a Szegedi Nemzeti Színházhoz
szerződött, 1911-től a Magyar
Színházban játszott, majd 1912-ben a
Nemzeti Színház tagja lett. Az első
világháborúban az orosz frontokon vívott
harcokban megsérült, és hazatérése után
bátorságáért kitűntették.
1919-ben aktív munkát vállalt a színészszakszervezetben, de a Tanácsköztársaság bukása után emigrálnia kellett.
Kezdetben Bécsben és Berlinben dolgozott, itt már filmes színészként, aztán 1920ban egy hajón, amelyen gépészként dolgozott, megérkezett az Egyesült Államokba.
New Yorkig meg sem állt, itt megalapította a Magyar Nemzetiségi Színházat,
melyben hozzá hasonlóan menekülni kényszerült magyar színészek játszottak. 1927ben felkérték, hogy a Broadwayn játsza el Drakula szerepét. A produkció több, mint
500 előadást élt meg. Ezt látva 1931-ben az Universal Studios megkereste
a Drakula (1931) című film címszerepére. Ez a film hozta meg számára a sikert, de
mint később kiderült a skatulyából, nem sikerült kitörnie, hiszen ezt követő
majdnem 30 éves pályafutása alatt szinte csak horrorfilmekben szerepelt.
Ilyenek voltak az első zombi filmként jegyzett A fehér zombi (1932), a Fantomhajó
(1935) vagy a Bud Abbott és Lou Costello találkozik Frankensteinnel (1948). Azon
kevés magyar színész közé tartozik, aki csillagot kapott a Hollywood Boulevardon. A
háborús sérülések miatt folyamatosan fájdalomcsillapítókon élt, amelynek hatására
1956. augusztus 16-án szívrohamban meghalt. Kaliforniában helyezték örök
nyugalomra a legendássá vált Drakula jelmezében. (SódóGA)

A kiegészítő lenti képek forrása Wikipedia Bela Lugosi

Az írások forrása
https://www.mafab.hu/
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Magyar hírességek és Vers mindenkinek
A Budavári Vár Múzeum indított egy sorozatot a Facebook
oldalán #budavárikisasszonyok címmel, ebből az elsőt
megosztom, a többit majd meglátjuk, ha nem itt, akkor az ő
oldalukon lehet majd figyelemmel követni!
FESZTI MASA
Feszty Árpád lánya
több mint 30 éven át élt
és alkotott a házban,
amelyet saját elmondása
szerint élete második
olyan lakóhelyének
tekintett, amit
otthonának tudott
nevezni. Ebben a
tekintetben igen korán
magasra került nála a
mérce: varázslatos
gyermekkorát a Bajza
utcai Jókai-villában
töltötte (édesanyja
Jókai Mór fogadott lánya, Jókai Róza volt).
Az antikvitásokkal, lovagi páncélokkal, középkori mesevilágot
idéző bútorokkal teli villában a korszak számos jelentős
művészeti és politikai személyisége megfordult, de az igazi
varázst a „Pápi”-val ápolt bensőséges kapcsolata jelentette – a
kis Masa volt az egyetlen, aki még írás közben is ott ülhetett
Jókai mellett.
Masa mindig is festő akart lenni: az Iparművészeti Főiskolán
1912–1914 között Szablya-Frischlauf Ferenc növendéke volt,
majd a müncheni Képzőművészeti Akadémián képezte tovább
magát. Első önálló kiállítása 1922-ben volt az Ernst Múzeumban,
ahol tájképei és portréi nagy sikert arattak. Néhány év múlva
Firenzébe költözött, hogy tovább finomítsa technikáját, majd
hazatérte után, 1930-ban megfestette első nagyobb vallásos
jellegű művét, Kis Szent Teréz képét. Hatalmas sikert aratott
vele, megrendelések sokaságát kapta, közel száz templom és
szerzetesrend számára festett oltárképeket és szentképeket.
1936-ban édesanyja tragikus tűzhalálos balesete miatt teljesen
összeomlott, felépülése után teljesen Isten felé fordult,
művészetében az isteni gondviselés központi témává vált. A II.
világháború után a budavári Dísz téren rendezte be műtermét
egy kis lakásban, mert a Várkertben, a bazársoron levő műterme
az ostrom alatt teljesen elpusztult.
Egy 1978-ban készült interjúban így nyilatkozott otthonáról:
„A négyszáz éves ház, a boltívek, a rácsos ablakok, a kilátás a
budai hegyekre! Ide, ebbe a milieu-be illenek a régi székek,
bútorok, az a kevés, ami az évek során megmaradt. És ide illik
leginkább a csodálatos, az egész mennyezetet betöltő,
fénycsóvákat szóró velencei vert-vas lámpa. Negyven év óta ez
az én munkára ihlető otthonom. De nemcsak maga a lakás. Nem
gubódzom be a négy fal közé, nem zárom, nem is zárhatom ki a
kinti világot, amelyben élek, amely az enyém is. Otthonom az
egész Vár, és bizonyos vagyok benne, hogy ezzel nemcsak én
vagyok így, hanem minden Vár-lakó. Otthonom a Mátyás templom,
ahová, ha belépek, megelevenedik a történelem: látom a
padokban Hunyadi Jánost, Lászlót, Gara Máriát, Mátyás királyt,
Rákóczit és annyi nagy magyar elődöt. Otthonom a Halászbástya,
a Bástyasétány, ahol minden gyermek mintha az unokám lenne.
Otthonom a Tárnok cukrászda, ahol oly jólesik nyáron a fagylalt.”
Feszty Masa élete utolsó éveiben a Borsod megyei Domaházán
lelt új otthonra, szerető közösségre. 1979. március 1-jén itt
hunyt el.
Kép:
Feszty Masa várbeli műtermében.
Budapest folyóirat, 1978 február. Csigó László felvétele
forrás:
https://www.facebook.com/hashtag/budav%C3%A1rikisasszonyok
(A szerkesztő megjegyzése:
A domaházi teplomban található oltárképen megfestrett Máriát az akkori ózdi
Kisegítő Iskola egyik gyógypedagógusáról, volt kolléganőmről mintázta a művésznő!
ÉK)

Bessenyei György
/1747–1811/

Bessenyei György: A LÉLEKRÜL
Részlet
Lelkemet leverni kicsoda akarja
Úgy, hogy szabadságát tőle eltakarja?
Természet? Isten vagy? hogy törvényt parancsolj,
Halandó valaki, és voltomba vádolj.
Szabhatsz-e lelkemnek rendet erőszakkal,
Megláncolhatod-é létét a barmokkal?
Ha ő gondolattal örök Istenéhez
Megindul és tűnik dicső kútfejéhez.
Eredj! menj utánna, verd le az egekbül!
S adj néki új törvényt halandó létedbül!
Ki kénszerít egy hű lelket gondolkozni?
Ki tud őhelyette az Úrnak áldozni?
Hogy legyen egy lélek erőszaknak rabja?
Miért vesszen benne szabad akaratja?

Kép:
Bessenyei György (1747–1811) író, költő.
Morelli Gusztáv fametszete.
Megjelent Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és
képben
(1887–1901) kiadványban
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GYEREKEKNEK rajzpályázat
Alkotó (rajzolófestő) verseny
témája volt
december
hónapban:
„Új évre
ébredünk”
Kiírásra

Korosztályukban
ők az ELSŐK :
Óvodás

Ebben a hónapban
nem volt.

7
alkotás
érkezett!!!
6-8 éves

Figyelem!!
A korosztályukban
első helyezett
és/vagy
KIEMELT DICSÉRETben

Gulyás Panna Ilona
Egyéni-Budapest

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

9-10 éves

Török Diana
Igazgyöngy AMI

A KÖVETKEZŐ HÓNAP
TÉMÁJA:
„FARSANGRA KÉSZÜLÜNK!”
10 év fölött

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: február 5.
Cím: rajzverseny0@gmail.com

Tasi Jázmin
Igazgyöngy AMI

X
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GYEREKEKNEK
A vén kutya
(magyar népmese)

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 is
egyaránt élvezni
fogják
2022-ben!

Hol volt, hol nem volt, volt a
világon egy ember, ennek az
embernek volt egy kutyája. A
kutya már nagyon öreg volt,
nem bírt harapni, csak ugatni.
Egyszer az ember kint áll a ház
előtt a feleségevel, s azt mondja
neki:
- Én ezt a kutyát agyonütöm,
nem bírja már a húst rágni.
A felesége könyörgött, ne tegye, de az ember nem állt rá, csak amellett volt, hogy agyonüti. A
kutya ezt meghallotta, nagyon szomorú lett.
Kiment az erdőbe a farkashoz, elpanaszolta neki, mit mondott a gazdája.
Azt feleli a farkas:
- Ne búsulj semmit, majd segítek én a bajodon. Hanem mit adsz?
A kutya odaígérte neki a gazdája bárányát, megegyeztek. Azt mondja a farkas:
Majd ha a gazdád kijön a feleségével, és kihozzák a kisgyereket is, leteszik a bokorba, te feküdj a
bokor másik felére, én felveszem a gyereket, elszaladok vele, te meg gyere utánam. Leteszem az út
közben, te meg hozd vissza az erdő szélére. Azután majd nem lesz bántódásod!
Úgy is tettek. Mikor a gazda kihozta a kisgyereket, a farkas ellopta, az apja meg az anyja nagyon sírt
utána. Egyszer csak látják ám, hogy hozza a kutya a gyereket. Hazahívták aztán a kedves jószágot,
mindjárt jól is tartották. Főztek neki kását kolbásszal, kihoztak egy párnát meg egy dunnát, jó
helyet csináltak neki.
Jó dolga volt most már, azt gondolta, semmi baj nincs. Hát jön ám egyszer a farkas a bárányért!
Hát a kutya ugat-e? Ugat ám! Annyira ugatott, hogy a farkas elszaladt, amint szaladt, azt kiabálta:
- Megállj, gyere csak ki még egyszer az erdőbe, majd meglakolsz akkor!
A kutya nem is mert egyedül kimenni, nem talált mást csak egy háromlábú sánta macskát, vele
ment ki. Már messziről látta a farkas meg a vaddisznó, hogy jönnek, nem tudták sehogy sem
eltalálni, hogy mi az, amit a kutya hoz. Azt gondolták, egy nagy követ gurít, s egy karddal - a
macska farkával - meg hadonász össze-vissza.
Nagyon féltek, a vaddisznó egy bokor alá bújt, a farkas meg egy fára mászott fel. Mikor a kutya meg
a háromlábú macska odaért, nem talált senkit.
Egyszer meglátja a macska, hogy a vaddisznó az orrával mozgatja a bokor alsó levelét, a macska
odaugrott, nagyon beleragaszkodott, mert azt gondolta, hogy egér.
A vaddisznó sivalkodott:
- Aú, aú! Ahol a bűnös a fán! Én nem bántottam senkit!
Akkor a vaddisznó elszaladt, vissza se nézett többet, a kutya meg a macska felnézett a fára,
meglátták a farkast, a farkas meg elszégyellte magát, s összebarátkozott velük. Még most is élnek,
ha meg nem haltak.
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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!

Hír mondó

akkor mi soha nem kerülünk sorra. Így aztán
mindenki kénytelen volt kivárni a sorát ami - ha
Kedves olvasó, a híres regény jutott most eszem- nekük kellemetlen volt is szerintem mégiscsak a
korrekt megoldás. Végülis mindenki előre tudta,
be, Szerelem kolera idején, mert ott is (egyebek
hogy mikor repül és azt is hetekkel
mellett) hétköznapi dolgokat ír le a szerző, de
amelyek mégis más csengést nyernek a rendkívüli azelőtt bejelentették, hogy tesztelés nélkül nem
lehet felszállni a repülőre. Minden igyekezetem
helyzet miatt. Miután elteltek az ünnepek (és
ellenére az eredmény csak másnap
mindig gyorsan eltelnek, utána pedig jön a szürke, utálatos január) el kellett kezdenem felkészül- délután érkezett meg két órával indulás előtt.
Izgultam is rendesen. Hogy mi történik, ha
ni a visszaútra Londonba. Ez normális körülmények közt is kér némi szervezést, de most a kü- bármilyen kis hiba csúszik a számításban azzal
lönféle (és sajnos gyakran változó) szabályok mi- Frankfurtban szembesültem (ott volt az átszállás
att különösen oda kellett figyelnem, hogy minden ugyanis). Az egyik utastársunk hogy, hogy nem
rendben menjen és valóban haza tudjak jönni. Az véletlenül letörölte a telefonjáról a negatív
teszteredmény angol nyelvű verzióját és errefel a
történt ugyanis, hogy miközben én már Erdélynémetek közölték, hogy nem szállhat fel a gépre.
ben voltam behoztak egy sor újabb korlátozást
Lett is erre aztán hatalmas cirkusz, ami a végén
és rendeletet, amelyeket én odautazáskor még
sírásba és
megúsztam, de a
átkozódásba csapott át.
visszaútnál bizony már
Minden hiába, végülis
számolni kellett velük.
nem engedték át a
Újra bevezették a
hölgyet a biztonsági
kötelező utazás előtti
vizsgálaton. Hogy aztán
tesztet és a visszaérkezés
mi lett vele azt nem
utáni tesztet is, amelynek
tudom, mert ha a
eredményére várva
repülőteret esetleg el
karanténba kell vonulni.
akarta volna hagyni
Elsőre ez nem is hangzik
akkor karanténba kellett
annyira bonyolultnak,
vonulnia két hétre. A gép
csakhogy közben az
mindenesetre majdnem
ünnepek miatt sok
40 perces késéssel indult
tesztelő központ bezárt
A kolozsvári Nemzeti Színház— hóesésben
el, ami engem
vagy pedig épp nem volt
meglehetősen kellemetlenül érintett - ha ugyanis
elég elérhető teszt. Éppen ezért az itt, Londonban elvégzendő tesztet én jó időben, már decem- lekésem a vonatot a reptérről, akkor
csillagászati összegért
ber 26-án megrendeltem,
kellett volna betaxiznom
ami nagyon jó döntésnek
Londonba. No, de minden
bizonyult, mert 29-én
jó ha a vége jó: az
már azzal volt tele a sajtó,
érkezésnél hihetetlenül
hogy nincs több házilag
gyorsan ment minden,
elvégezhető teszt és a
kettő perc alatt átjöttem
központokban is több
minden ellenőrzésen (ami
napos a várólista. Ezt a
néha még Covid előtt is
részt tehát szerencsésen
eltartott egy órát!) és
megúsztam, mert az én
történt egy "csoda" is,
tesztem 29-én már meg is
Bereck mellett a rét
amire sok éves
érkezett és itt várt rám a
tapasztalatom alatt még
postaládában. Ennél
eddig nem került sor: az
bonyolultabb volt az
otthoni tesztet megoldani. Én ugyanis január 3-án én csomagom volt a legelső, ami kijött a
utaztam vissza, a teszt pedig nem lehet 72 óránál szalagon!
Ezek után aztán nekiiramodtam és szerencsésen
régebbi. Viszont január elsején természetesen
ki is értem a vonat indulása előtt négy perccel.
minden zárva volt ezért az egyetlen lehetőség a
január 2-a volt, akkor is kora reggel, hogy
biztosan megjöjjön az eredmény mielőtt utaznék. Így aztán este 11-re már valóban itthon voltam az
A reptéren a tesztelő központban teljes
én kis lakásomban. Végső soron tehát egy rossz
fejetlenség uralkodott és a két órás sorbanállás
szavam sem lehet. Két napon belül aztán megjött
során rengeteg cirkusz, veszekedés tört ki a
az itteni teszt eredménye is, úgyhogy most már a
sorbanállók közt, részben azért is, mert egyesek karanténból is sikerült megszabadulnom.
már akkor 1-2 órán belül utaztak volna és
Talán amikor legközelebb utazom már nem lesz
ordítottak, hogy engedjük őket előre, mert
ilyesmire szükség.
különben lekésik a gépet. Az elején pár utast
Ezzel a boldog tudattal kívánok minden
valóban előreengedtünk, de utána olyan sokan
kedves Olvasónak boldog, szerencsés és
jöttek, hogy rájöttünk: ha mindenki beáll elénk
karanténmentes új évet!
Utazás Covid idején
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Akinek humora van
mindent tud. Akinek
nincs, mindenre képes!

Az orvosom azt mondta, hat hónapom
van hátra.
LELŐTTEM
Így viszon 15 évet kaptam a bírótól.

A magnókazettáknak volt A és B oldala.
Logikus, hogy a folytatás cask CD lehetett.

HUMOR
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Hír mondó

Magdus írta Magyarországból
Január volt akkor is, csak éppen kb. 75 évvel
ezelőtt, amikor megesett az alábbi történet:

volt mit tenni a hóhérszerep egy időre az anyósra
maradt. No, ettől kezdve Ica lett Icukámból és nem
tudtak igazán örülni a hétvégéknek sem.Tudott erről
Ica és Pali jegyes jelöltek, ezen túl, 21 évesek és
Pali is és rábeszélte nejét, hogy próbálja meg a családi
szomszédok is voltak. A szülők titokban már 15 éves
béke kedvéért. Mit tesz ilyenkor egy jó feleség, igent
korukban eldöntötték lesz itt lakodalom, csak nőjenek
mond!
meg a gyerekek, hisz annyira egymáshoz valók ,
Tél volt, január, óriási mennyiségű hó esett péntek
mitöbb a fiatalok kedvelték is egymást. Ám, mire a
éjjel, így jött el a Ica számára rettegett szombat.
jegyességre sor került volna, kitört a világháború és
Délig dolgoztak, hazatérve Pali ellapátolta a havat a
Paliból ifjú férj helyett katona lett, Icából
hátsó udvarig, Ica azon indult el, hogy irtózatos tettét
meg szomorkodó „ara-jelölt.”A katonai behívó akkora
végrehajtsa. Pali és a mama a nagy fazékban a forró
csalódást okozott mindkét családnak, hogy egy ideig
kopasztó vizet őrizték. Teltek a percek, amiből 20 is
nem is beszélgettek, pedig tudták, hogy a két fiatal
eltelt már, ekkor így szólt az anyja: eredj fiam nézd
hűséget fogadott egymásnak, mielőtt Pali elindult meg- már meg mit csinál már ennyi ideig az a lány? Pár perc
védeni a hazát. Egy idő után a fiú szülei figyelték, talán és Pali ölében hozta be a konyhába Icát, aki akkor
figyeltették is Icát, attól tartva, hogy más fiú is
kezdett „ébredezni” és azt suttogta: elvágtam,
kerülgeti, az amúgy igen csinos leányt. Eközben Pali a
elvágtam. Valóban megtette, de a csirkével egy sorsot
magyar katonák sorsát végig szenvedte, még a
vállalva, ő is elájult. E naptól soha többet nem kellett
hadifogságot sem tudta elkerülni, de életben maradt.
Icának elvégezni ezt a valóban nem kedves műveletet,
amit egy éles nagykéssel
Igaz, utolsók között érkezett
végeznek egy csirkén, hogy
haza, megtörve, lesoványodkilehelje a lelkét. Ica később
va. Ettől kezdve mindenki Pali
a munkatársam lett, időnként
kedvét kereste, de neki csak
elmeséltettük vele a
egy óhaja volt, minden napra
történetet. A valóságnál már
húslevest kért ebédre. Meg is
csak az lett volna viccesebb,
erősödött tőle, két hónap
ha a csirke, fej nélkül ballag
múlva, - kihagyva az eljegyzési
Pali elé, – mint később
procedúrát,- össze is
megtudtam – vannak olyan
házasodtak. Paliék háza
erős baromfik, akik fej nélkül
nagyobb volt, így oda
is tudnak néhány lépést tenni,
költöztek. Közben mindketten
a gerincoszlopban lévő idegek
munkát találtak, minden
jóvoltából.
rendben volt, csak Pali
Néhány mondás jutott
édesanyja nézett néha ferde
eszembe a történet írása
szemmel az ifjasszonyra.
közben, hiszen gondolatban is, és ténylegesen is, fejjel,
Ugyanis ha nem is minden nap, de hétvégén a húsleves
fejben dőltek el a dolgok. „Szólj igazat betörik a
nem maradhatott ki az étrendből, Pali annyira
fejed, ”Fejjel rohan a falnak,” de a két utolsó hozott
rászokott.
Felkerestek egy régi ismerőst, aki több csirkét, tyúkot izgalomba:
” Elveszti a fejét.” , „Fej vesztve menekül!”
is tartott, elvállalta, hogy minden hétvégére kapnak
A történelmet felidézve, elég sok fej hullott porba,
egy fiatal, vagy idősebb baromfit. Szombat
reggelenként - nem saját lábán de élve -, megérkezett ezért valószínűtlen, sőt lehetetlen, hogy a levágott
a húslevesnek való. Ettől kezdve romlott meg a viszony fejű baromfiak miatt maradtak volna fenn ezek a
mondások!? Azt mondják, minden ember egyidős a
anyós és menye között, aki még sosem vágta el a
fejével, nem csoda hát, hogy nekem ez a régi történet
nyakát egyetlen csirkének se. Az anyós szerint pedig
jutott eszembe.
ez Ica feladata lesz. Sokszori szóváltás után, Ica
kijelentette, hogy a csirkevágást ő nem vállalja. Mit

a festőművész és költő
kreatív világát a

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

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

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

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

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

H.E. Nanaia Mahuta külügyminiszter tíz új
nagykövetet fogadott személyesn a
Parlamentben.
Azok kaptak erre lehetőséget december 16-án,
akiket nemrégiben küldtek Új-Zélandba,
közöttük volt Hetesy Zsolt magyar nagykövet is.
A köszöntések mellett a nagyköveteknek
lehetőségük volt beszélgetni a kollégáikkal és
kétoldalú kérdésekről beszélni a miniszterrel.
Hetesy Zsolt a négyszemközti beszélgetésen
tett a két tárca közötti 2017-es egyetértési
megállapodás végrehajtására, a politikai és
gazdasági, valamint a kulturális pillérekre
fókuszálva.
Az EU-Új-Zéland szabadkereskedelmi
megállapodás, a diplomáciai kapcsolatok
felépítésének közelgő évfordulója, valamint
Magyarország 2024-es EU-elnöksége csak
néhány lépcsőfok, amelyet kölcsönös hasznunkra
fordíthatunk.
A nagykövet és a miniszter megállapodott abban,
hogy feltárják az együttműködési lehetőségeket
a fenntartható fejlődéssel és a klímaváltozás
elleni küzdelemmel foglalkozó többoldalú
fórumokon.

***
Hetesy Zsolt december 19-én már a nagyköveti rezidencián fogadta
az itt élő magyarokat karácsonyi és évbúcsúztató partyn.
A nagykövet úr és felesége Katalin nagyszerű házigazdáknak
bizonyultak. A gyerekek ajándékot kaptak, a felnőtteket pedig
„terülj-terülj asztalok” és finom italok várták!
Katalin bizonyította, hogy szeret és tud is főzni!
Mintegy 70 vendég volt ezen a szép napfényes, de erős szeles
délutánon itt, és kívántunk egymásnak szép ünnepnapokat és boldog
új évet!
Köszönjük a lehetőséget és ezzel évvégi party is megőrződött és
hagyománnyá lett !
Boldog Új Évet mindenkinek!
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FÉSZKELŐDŐK hírei
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!

December 19 volt a tervezett fészkelődésünk napja.
A nagyköveti meghívás átírta terveinket és mi a nagyköveti rezidenciát választottuk a közös
évbúcsúztatásra.
Ahogy az előző oldalon már
említettem a nagykövet úr és
felesége nagyszerű házigazdáknak
bizonyultak, most itt ezt képekkel is
bizonyítom:

A nagykövet és helyettese

Zsuzsi és Tünde a bejglikkel
Lent:
Szekér Valika és fia a feleségével

Fészkelődő magyarok és vendégek

A Fészek karácsonyi-Évbúcsúztató
ebédje helyett
Új Év köszöntő vacsora lett
megszavazva.
A hagyományoknak me
gfelelően a Whitby’s
étteremben tartottuk január 9-én!
A következő lapszámban
beszámolunk majd róla!
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Magyarországi várak
Fotó: Bugyi László Guriga

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
egyik-másik
felkerül a
bakancs-listánkra
is!

Siklós vára

Pécstől délnyugatra a nagyharsányi síkságból kiemelkedő siklósi vár
az egyik legrégebben megmaradt vár Magyarországon. A 15-16.
század legjelentősebb magyar főúri családjainak volt
birtokközpontja és székhelye.
Az egész dombot magába foglaló vár több részből áll. Az együttes
magját jelentő belső vár napjainkban a közel négyzetes udvart
körülzáró, kétemeletes barokk szárnyakból áll, melyek
egyhangúságát a gótikus kápolna, valamint az 1960-as évek második
felének helyreállítása nyomán kibontott középkori nyílások oldják. E
belsőegyüttest – a déli oldal kivételével – feltöltött falszoros, félköríves tornyokkal,
és bástyákkal erődített pártázatos falak veszik körbe. A belsővárat árokrendszerrel
megerősített, tornyokkal tagolt, lőréses, pártázatos falakból kiépített védelmi vonal
övezi.
A külső vár területén áll az egykori ferences kolostor. A Kán nembeli Siklósi család
várát a források először 1294-ben említik. Ez a vár a jelenlegi déli szárny helyén álló,
négyzetes tornyok által közrefogott, téglány alaprajzú, kétszintes épületből, és egy,
az épület északkeleti oldalán húzódó – fallal kerített – udvarból állhatott. Az udvart a
14. század folyamán a mai belsővár határáig kibővítették, területén több épület is
állhatott. 1387-ben Zsigmond király hűtlenség címén elvette a Siklósiaktól a várat.
1395-ben Garai Miklósnak adományozta, aki 1402-től 1433-ig az ország nádora volt.
A Garai család kihalása után rövid ideig Corvin János herceg, majd zálog révén Bajnai
Both András horvát-szlavón bán volt a birtokos. Tőle 1508-ban Perényi Imre nádor
ostrommal foglalta el a várat. Ő és Péter fia nemcsak védműveit korszerűsítették,
hanem a belsővár keleti – és feltehetően északi – palotaszárnyát reneszánsz stílusban
átépítették. Udvari homlokzatuk elé díszes loggia is épült. A kápolna szentélyének
megépítése 1515 körül történhetett.
A várat Szulejmán csapatai 1543-ban foglalták el és csak 1686-ban sikerült
visszavenni. A Caprara tábornok által megkezdett újjáépítési és átépítési
munkálatokat a Batthyányiak, majd a 19. század utolsó harmadától a Benyovszky
család folytatta.
A várat és a hozzá tartozó birtokokat Benyovszky Lajos pozsonyi ügyvéd vásárolta
meg a Batthyányi családtól 1873-ban. Tőle, idősebb fia Móric örökölte a várat és az
uradalmat. Gróf Benyovszky Móric/1872-1936/ és öccse Rudolf/1874-1955/ anyjuk
Ocskay Erzsébet révén ükunokái voltak a Benyovszky család legismertebb tagjának
gróf Benyovszky Móric/1741-1786/ világutazónak, madagaszkári királynak. Grófi
rangot örökbefogadás révén nyertek a fivérek 1902-ben uralkodói jóváhagyással.
(Gróf Benyovszky Mórictól származik a család ifjabb grófi ága).
Felesége Batthyány Lujza grófnő, férje halála után eladta a várat a Honvéd
Kincstárnak. A Kincstár tiszti üdülővé kezdte átalakítani a várat, de a második
világháború kitörése meghiusította az elképzelés megvalósítását. Az 1950-es évek
közepéig üresen, megrongálva, kifosztva állt az épület. Felújítása 1956-ban
kezdődött, múzeumot, szállodát, éttermet létesítettek benne.
A rendszerváltás után a
várból kiköltözött az addig
ott lévő múzeum, szálloda
és turistaszálló.
A város megpályázata és
elnyerte a hasznosításra
szóló jogot, a vár – mint
védett műemlék- továbbra
is a magyar állam
tulajdona.
2000. májusában sor
került a szerződés
aláírásra, és a "vár
kulcsának átadására" is.
Forrás: wikipedia és
Szépmagyarorszuág.hu

A Wikimedia Commonsból, az ingyenes médiatárból

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.

Új sorozatunkat a
közel található és valamikor a „Fészek”-nek is helyet adó központtal indítjuk.
Rövid története:
1987 áprilisában egy nyilvános gyűlésen a helyi lakosok közösségi központot
javasoltak a városrésznek Island Bay-ben. Megalakult egy munkacsoport, és egy
évvel később az Island Bay Community Resource Center hivatalosan is megnyílt a
163 The Parade szám alatt.
A valamikori lakóház kis épülete szerényen húzódik meg a főutcán található
gyógyszertár épülete mögötti csendes, családias területen.
Két oldalról lehet bejutni hozzá
a főútról gyalogosan két lakóház
közötti átjárón - a felső képen
így megyünk szembe az épülettel
-, vagy a parkolók felől a bal
oldali fotón. Ez utóbbi megközelítésekor kedves látvánnyal tárul
elénk. A zöld terültere néző nagy
terme adott otthont a Fészeknek is. Bérelhetők a termei s ez
a nagy rendszeres mama-baba klubnak, tornának, jógának, táncos csoportnak biztosít
helyet, de akár családi rendezvényre is kibérelhető.
A nagy kampány idején oltási központnak is használták ezért a 2m-es távolságot jelölő
keresztek a járdán! Az épületben van két kicsi terem, az egyik az iroda, a másik
szintén bérelhető. A nyitott „amerikai konyhás étkező”-t is számos csoport használja.
Én évek óta rendszeresen megfordulok itt péntekenként a helyi Történelmi Társaság
összejövetelén, de látogattam a kézműves csoportjukat is. Sokat segítem a mukájukat
fotózásaimmal is. Természetesen vannak mosdók és zuhanyozó is az épületben.
Minden nap délelőtt-délután be van osztva és jól ki van használva ez a kis épület.
Néhány lelkes és
kertet kedvelő
önkéntes
közösségi kertet
is varázsolt az
udvari részbe,
ahová bárki
bemehet és kis
fűszertzöldséget
szedhet az
ebédhezvacsorához.
Az étkezőből a hátsó
teraszos ajtók szélesre
tárhatók a kis kertre– udvarra
néznek. A képen látható kis
padot életében egy helyi lakos
adományozta a Közösségi
Háznak, de sajnos ő már nem
üldögélt rajta sosem, — a
napokban elhunyt -, ahogy ezt
megtudtam utolsó fotózás
alkalmával.

2022. január

15-től 15-ig

15. oldal

16. évfolyam 193. szám

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!

Hilma af Klint svéd művész és
misztikus titkos festményeit. Ez az
egyszeri kiállítás af Klint munkáiból a
City Gallery Wellingtonban látható.
Megnézed a képeimet, hogy mit
készítettem a kiállításon, de nagyon
érdekes, ha ezeket az életben látod!
Ez a kiváló és hatalmas kiállítás
2022. március 27-ig a Városi
Galériában, de nem 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!
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.

New Zealand
Portrait Gallery
Te Pukenga
Whakaata
Face Time—Portrék
1980-ból
Az 1980-as évek
portréi arról a „Nagy
nyolcvanas évek
energiájáról”
szólnak, amelyet az
évtizedhez kötünk.
A haj, a ruhák és az
arcok
felismerhetően akkoriak. A 'Face Time' az évtized
során bekövetkezett társadalmi, politikai és
gazdasági szerkezeti változások egy részét is
bemutatja. Február 13-ig látogatható—ingyenes

Itt a nyár—irány a szabadba!
Fedezd fel a „Gardens Trail”-t JANUÁR 1130 között a | Botanikus kertben!
Önvezető túra lehetősége, nézd meg az
elvarázsolt „Gardens Gallery”-t amik még
hanginstallációkat is tartalmaznak minden
nap 10:30 és 18:00 között.
Ha még nem láttad, fedezd fel a
műalkotásokat, a lenyűgöző történelmi
jellegzetességeket és az éteri Kaynemaile
csillárokat.
Nézz be a Treehouse Látogatóközpontba és
a Boltba is, a Siklómúzeumba, a Space Placebe, a Begonia House-ba, és álljon meg egy
ételre vagy italra a Picnic Cafe-nél.
Szép napos időben vidám séta, de hűvösebb
napokon is élmény a wellingtoni Botanikus
kert!

Kapcsolatok — Hirdetések

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

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

A studió alapítói és alkotói:

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

Köszöntjük mindazokat,
akik a januári Hírmondó megjelenése után, de a
februári 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

