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Az ősz a kedvenc évszakom.
Szeretem, amikor a levelek vörösbe
és narancsba fordulnak.
Gyönyörű látványt nyújtanak a
holdfényben, és elképesztő
változáson esnek át. A tavaszi és a
nyári zöldellés csak árnyéka a fák
igazi valójának, ez a buja színvilág
igazi csoda, és minden áldott évben
bekövetkezik, amikor az éjszakák
egyre hidegebbek lesznek. Mintha
ezekkel a tüzes színekkel
kárpótolnák, hogy eltűnik a meleg.
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2021. április 21.
Wellington St. Paul katedrális
állami megemlékezés és istentisztelet
Fülöp herceg emlékének

Az a megtiszteltetés ért, hogy én is kaptam meghívást erre az
eseményre, mely II. Erzsébet királynő férjének Fülöp herceg
emlékének rendeztek.
Szomorú egybeesés, hogy az esemény
a királynő 95. születésnapján volt.

A hatalmas katedrális 2 napig
készült erre a misére szigorú
biztonsági intézkedésekkel,
hogy a meghívottak méltón
emlékezhessenek az
elhunyt hercegre.
Itt voltak az
Új-Zélandra kirendelt nagykövetek
(közöttük természetesen ott volt
Dr Szabó László Zsolt
Magyarország képviseletében).

Dame Patsy Reddy kormányzó a
herceg életéről megemlékező
beszédet mondott,
Jacinda Ardern miniszterelnök
Joy Cowley: „Psalms for the
Road” („Zsoltárok az úton”)
írásából olvasott fel.

Szép, egyszerű, meghitt esemény
volt.

Prince Philip, Duke of
Edinburgh
Nyugodj békében
Legyen számodra könnyű a föld

Kaprinay Éva
fényképei a helyszínről
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A H nap verse
a magyarországi
tavaszhoz:
ADY ENDRE: KACAG A FÖLD
Nagyot kacag tavaszkor a Föld,
Ha kitelelt, földetlen gazdák,
Gazdagok gazdái, magyarok,

MAGYAROK ITT ÉS OTT
125 éves lett!
Az M1-es metróvonal (Millenniumi Földalatti Vasút
vagy a köznyelvben Kisföldalatti) Budapest első
metróvonala, amely a Vörösmarty tér és a Mexikói út
állomások között közlekedik, nagyrészt az Andrássy
út alatt halad. 1896-os megnyitásával ez volt a
kontinentális Európa első földalatti vasútvonala.

Ekéiket beleakasztják.
Nagyot kacag tavaszkor a Föld,
Nagyúrtól, paptól így tanulta:
Milyen jó bolond is a paraszt,
Új tavaszkor robotol újra.
Nagyot kacag tavaszkor a Föld:
Ezer úrnak kell a kincs télre
S ezer éve azért robotol
Sok-sok millió cseléd-féle.

Újabb miniszoborral
jelentkezett Budapesten
Kolodko Mihály
gerillaszobrász:

A 19. század utolsó évtizedei Budapest fejlődésének történelmi léptékben is meghatározó időszakát
jelentik. A városfejlesztés egyik kiemelkedő alkotása az Andrássy úti tengely kialakítása volt. Az 1870
nyarán megalakult Közmunkatanács első városrendezési elgondolásában a sugárút mint adottság már
szerepel és még abban az évben meghatározták a pontos vonalvezetését, három szakaszra történő
felosztását. Elkészült a vonatkozó rendezési terv és a költségvetés, majd az Országgyűlés 1870
decemberében jóváhagyta a megvalósítást. A Közmunkatanács kezdettől fogva ellenezte felszíni
kötöttpályás tömegközlekedés létesítését a sugárúton. Balázs Mór javaslata nyomán egyre inkább egy
földalatti vasút létesítésnek gondolata foglalkoztatta a Közmunkatanácsot. A földalatti vasútra kidolgozott
koncepcióra a Siemens és Halske cég 1894-ben készített tervet, melyet a Közmunkatanács elfogadott
azzal a feltétellel, hogy az építés csak akkor kezdhető meg, ha 1896-ra, a millenniumi ünnepségekre
elkészül.
A budapesti Millenniumi Földalatti Vasút a kontinentális Európa első földalatti vasútjaként 1896. május 2-án
került a nagyközönség használatába, és nagyobb fennakadások nélkül szolgál ma is. 1973-ig a vonal
hossza 3700 méter volt, 9 földalatti és 2 felszíni megállóval. A szerelvények 2 perces időközzel
közlekedtek, a legnagyobb mért napi utasszám 34 526 fő volt. A II. világháború végéig a további fejlődés
nem folytatódott. Az akkori szokások szerint a földalatti vasút bal oldali közlekedésű volt, amely 1973-ban
tért át jobb oldalira, miután a forgalomirányító és biztonsági rendszereket is átépítették a földalatti
korszerűsítése során.
A millenniumi földalatti az Andrássy úttal együtt 2002-ben a világörökség része lett.

A legújabb alkotása a Szabadság hídra
került, és Ferenc Józsefet ábrázolja, akiről
eredetileg elnevezték a hidat.
Ferenc József kalapját az ölébe engedve,
egy egy függőágyban pihen –
a friss szobor egyrészt arra utalhat,
hogy az 1896. október 4-én átadott hidat
Ferenc József jelenlétében az
Osztrák–Magyar Monarchia uralkodójáról
nevezték el, ráadásul maga Ferenc József
verte be az utolsó (ceremoniális) szeget a
hídba, jelezve, hogy az elkészült.
A hidat 1946. augusztus 20-án nevezték át
Szabadság híddá,
a függőágyas pihenés pedig alighanem
Szabihíd kezdeményezésre utal a
kompozícióban:
ez az a rendezvénysorozat, ami lehetőséget
ad arra, hogy a gyalogosok, piknikezők is
birtokukba vehessék a pesti Fővám teret és
a budai Gellért teret összekötő hidat.

A szöveg és a kép forrása:
https://telex.hu/zacc/2021/05/09/szabadsag-hid-kolodkominiszorob-ferenc-jozsef

A Millenniumi Földalatti Vasút megnyitásának 125. évfordulója alkalmából 2000 forint névértékű színesfém
emlékérmét bocsátott ki május 3-án a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
A legjobb közép-kelet-európai
fimnek járó díjat nyerte el Horvát Lili
Felkészülés meghatározatlan ideig
tartó együttlétre című
romantikus drámája a
45. Clevelandi
Nemzetközi
Filmfesztiválon.
Az amerikai filmes
szakemberekből álló zsűri indoklása
szerint Horvát Lili filmje “üdítő keveréke Italo Calvino és Kieslowski szellemiségének, a vágy kuszaságainak
nagyratörő útmutatója és egy okos,
bájos, a szerelem első pillantásra
logikátlan keverékének szép talánya” .
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HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK
CSAK NAPOKAT TÖLTÖTT A BUDAI VÁRBAN IV. KÁROLY, AZ UTOLSÓ MAGYAR KIRÁLY
Forrás: 2021. április 27. Újságmúzeum

Károly már kiskorától mélyen vallásos volt és jólelkű. Feljegyezték például,
hogy gyerekként egy alkalommal megkereste a kastélyuk főkertészét, hogy
munkát vállaljon. Mint kiderült, azért tette, mert a pénzből szegénysorsú
gyerekeket akart támogatni.
Azt is tudni lehet, hogy Károly idővel magyarul is olvasott, és különösen Petőfi
Sándor műveit kedvelte, így kívülről tudta a Nemzeti Dalt is, ami azért igazán
sajátságos, mert a művet a Habsburgok elleni forradalom szülte 1848-ban.
Mellette rendszeresen forgatta az ifjúságnak szóló Zászlónk című magyar
nyelvű folyóiratot is.
Magyarországon 1901-ben tartott nagyobb körutazást és trónörökösként a
budai Várban is megfordult többször. A legtöbb időt egyhuzamban a
koronázása előtt töltött a Budavári Palotában, bár akkor is csupán öt napot.
Ferenc József novemberi halála után ugyanis ő lett az uralkodó, 1916
december 30-án a Mátyás-templomban került a fejére a Szent Korona.
Az újságok egy nappal korábban részletesen beszámoltak a Várban folyó
előkészületekről. Ekkor még serényen dolgoztak az ácsok a tribünökön, a
koronázási dombnál pedig kertészek sürgölődtek és gyeptéglával borították
be a domb oldalát. A Budavári Palota belső udvarra néző falait
babérgirlandokkal díszítették, a Dísz téren pedig három fehér oszlopot
állítottak fel, amelyek csúcsain a koronát tartó angyalokat helyezték el.
A koronázás főpróbáját is ekkor tartották, így az újságírók is bepillanthattak a
Mátyás-templomba, ahol az összes oszlopot piros bársonyba öltöztették.

Károly a családjával. 34 évesen halt meg
spanyolnáthában.
Fotó: Wikipedia

A koronázás után készült rajz, amely a Friss Újságban jelent meg.
Az utolsó magyar király, aki kétéves uralkodása alatt csak napokat
Fotó: Arcanum/Friss Újság
töltött a budai Várban. Sőt, 1917. augusztus 20-án az is megesett, hogy a
magyar államalapítás ünnepén IV. Károly a körmenet után inkább
A koronaékszereket is előkészítették, így a koronázást megelőző estét a
vadászni ment Gödöllőre.
Szent István teremben töltötte a Szent Korona, a jogar, az alma, a kard és
egy asztalon kiterítve Szent István palástja. Bíborpárnákra helyezték a
Még szóba sem került, hogy esetleg ő
koronaékszereket, az előcsarnokban pedig testőrök és koronaőrök vigyáztak
lehet Ferenc József halála után a
rájuk. A budai Vár tehát ünnepi köntöst kapott, de mivel a ceremóniára
magyar király, amikor már kiválóan
érkezők egy részét hajókon helyezték el, este azokat is kivilágították, így az
beszélt magyarul. Mindezt a véletlen
egész Duna part is fenséges látványt nyújtott.
hozta így, ugyanis az édesapja, Ottó
A koronázás után az udvarból azt az információt kapták a lapok, hogy IV.
főherceg 1894-től katonaként
Sopronban szolgált, a helyi huszárezred Károly magyar király sok időt tölt majd Magyarországon. Nem egészen így
történt. A koronázási ceremónia másnapján a királyi pár már el is utazott,
parancsnoka lett. A családja is vele
tartott, így a kis Károly is. Itt kezdetben legközelebb pedig következő tavasszal, 1917. március 8-án jött a budai Várba
Tormássy János tanította a fiút, később IV. Károly a feleségével, Zita királynéval. Ám csak egy napra érkeztek, és
este már vissza is mentek Bécsbe. Ezt követően a királyi pár egy-egy napra
pedig fia, Tormássy Artúr ismertette
látogatott a budai Várba áprilisban és júniusban. 1917. augusztus 20-án, a
meg a magyar nyelvvel Károly
magyar államalapítás ünnepén a körmenetben még ott volt a király, aztán
főherceget.
Az utolsó magyar király fiatal korában az édesanyjával. inkább vadászni ment Gödöllőre, ahol négy vaddisznót is lőtt. Este pedig
Fotó: Wikipedia
hazautazott Bécsbe…

IV. Károly a következő esztendőben sem járt sűrűn Budán. Januárban,
februárban, áprilisban és májusban is csak egy-egy napot töltött a Budavári
Palotában. IV. Károly 1918. október 23-án kezdte meg az utolsó látogatását
Magyarországon királyként, először Gödöllőre ment családjával, aztán a
Budavári Palotába, majd október 25-én elutazott. A többi ismert. IV. Károly
november 13-án elfogadta, hogy Magyarország köztársaság legyen, az I.
világháború eseményei pedig elsodorták őt. Habár később kétszer is
megpróbálta visszaszerezni a trónt, amelyről sosem mondott le, nem járt
sikerrel. Végül 1922. április 1-jén, mindössze 34 évesen vitte el a
spanyolnátha-járvány az utolsó magyar királyt, aki csak napokat töltött a
birodalma ékkövében, a Budavári Palotában.
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Érdekesség a világban—szeretsz túrázni? Elindulnál?
A leghosszabb út a világon, amin végig lehet menni
Fokvárostól (Dél Afrikai Köztársaság) Mágádánig (Oroszország) nincs szükség repülőkre vagy hajókra, mert vannak hidak.
Ez 22387 kilométer és az út ideje 4492 órát tesz ki.
Ez lehet 187 nap megállás nélkül vagy 561 nap gyaloglás napi 8 órában.
Az útvonalon végighaladva keresztül utazhatunk 17 országon, 6 időzónán és az összes évszakon.
Forrás: https://elmenyorszag.com

Igazán kiváncsi lennék rá, hogy volt-e már valaki aki ezt végigjárta!
Ha igen milyen volt, és meddig tartott és persze örömmel venném a beszámolóját képekkel-történetekkel...

Szóval várom a jelentkezőket !
ÉK
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GYEREKEKNEK
Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája

Közönségdíj

volt
április

A csekély számú

hónapban:

zavazatok miatt

„Én úgy szeretnék egy...”

a közönségdíjat

49 alkotás érkezett!!!

megszüntettük!

8 év alatti korosztályban elsők:

8-10 éves korosztályában elsők:

10 év fölötti korosztályban

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

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA:

„Én és a családom”

A beküldési tudnivalók:

A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg

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

Beküldési határidő: június 5.

Cím: rajzverseny0@gmail.com
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GYEREKEKNEK

Második fejezet, amelyben Gergő elhatározza magát.
De hogyan váljon alkalmassá?

Kálnay Adél
1952. február 5-én született
Ózdon.
A középiskolát az ózdi József
Attila Gimnáziumban végezte,
majd Sárospatakon szerzett
tanítói oklevelet a Comenius
Tanítóképző Intézetben, 1974ben. Egy évig a budapesti
Pattogós utcai Általános
Iskolában tanított, majd
Dunaújvárosba költözött, s a
Petőfi Sándor Általános
Iskolában tanított.
Számtalan könyve jelent meg
kicsiknek és felnőtteknek
egyránt, a prózák mellett
verseskötetek is.
A József Attila díjas
írónő engedélyével
2021 április havi
kezdéssel a
Szivárványország
című könyvét
részletekben
közölhetjük!
Köszönjük!

Reggel Anyu nem engedte iskolába. Mielőtt dolgozni indult, ellátta csupa jó tanáccsal, lelkére kötötte, hogy ne
bújjon ki az ágyból. Megígérte, hogy nagyon siet haza, s majd elmennek az orvoshoz.
Már nem vagy lázas - tapogatta meg a homlokát - de azért sosem lehet tudni.
Gergő egyedül maradt. Máskor ilyenkor rohant a tévéhez vagy a számítógéphez, most azonban nem volt hozzá
kedve. Csak üldögélt az ágyban és százszor lejátszotta magában a tegnapi napot. Hogyan is volt? Neki kell segítenie, ez tényleg így lenne? Segített ő már sokszor, nem is erről van szó. De elmenni a boltba, mosogatni, takarítani, vagy a leckét elvinni egy beteg osztálytársának az egy dolog. Eddig ezt nevezte segítésnek. Most viszont nem
ilyen egyszerű. Most valamit igazán tenni kell, olyat, amit még sosem, amiről nem is tud semmit, csak azt, hogy
igen nehéz. Vajon miért pont egy gyerektől várnak segítséget? Hisz annyi ember van! Lehet az is, hogy veszélyes.
Ezt ugyan nem mondták, de úgy sejtette, valakit vagy valamit le kell győzni. És ha nem elég erős? Verekedni éppen
tudott, de vajon verekedni kell - e, vagy egészen mást? Aztán mi az, hogy alkalmassá kell válnia? Edzenie kell, futni, birkózni, vagy netán tanulni? S ha nem vállalná? Mit is mondtak az Őrzők? Ha nem vállalja, nem hívják többé, s
úgy elfelejti majd őket, mintha sosem találkoztak volna. Egyet biztosan érzett, hogy ezt végképp nem akarja. Ezt a
felejtést. Valamiért nagyon vonzódott hozzájuk. Már most is hiányoztak, ezernyi kérdést tudott volna feltenni. Olyan
különös lények voltak, melegséget, biztonságot sugároztak. Aztán meg az a szép, titokzatos világ! Úgy szerette
volna megismerni! Kicsi gyerekszívének igen nehéz volt most. Hirtelen egy olyan döntést kellett hozni, amire nem
lehetett felkészülve. Végül elhatározta magát. Felállt, a fürdőszobába ment és a tükörbe nézett.
- Hát jól van - mondta hangosan - elvállalom!
Ünnepélyes, komoly arccal egy kisfiú nézett vissza rá hosszan és beleegyezően bólintott. Amikor hosszú, hosszú
évek múlva felidézte ezt a pillanatot, mindig ez a kép jelent meg előtte, ez a kép a tükörben.
- Vajon mikor fognak keresni ismét? - gondolta és szerette volna, ha minél hamarabb, noha tudta, hogy az Őrzők
hallják őt, s már tudják, hogyan döntött. Izgatott várakozásban telt el a délelőtt, de semmi nem történt.
Aztán megérkezett Anyu, elmentek az orvoshoz. A doktor néni azt mondta, semmi komoly bajt nem lát, talán egy
kicsit pirosabb a torka, de nem is kell rá gyógyszer. Szedjen be pár C vitamint, de még jobb lenne, ha inna jó sok
csipketeát, az erősíti is. Útközben hazafelé Anyu megkérdezte:
- Valami más baj van kisfiam? Érzem nem olyan vagy, mint máskor. Tudod, ezt egy anya megérzi.
- Nincs semmi - szorította meg Gergő Anyu kezét.
El akarta pedig mondani, de nem tudta, hogyan. Talán nem is hinné el, s csak megijedne. Hogyan is magyarázhatná meg azt, ami alig hihető, amit talán ő sem hinne el, ha nem tapasztalja. Persze egyszer majd elmondja, de
nem most. Életében most szégyellte magát először, hogy elhallgat valamit Anyu elől. Elalvás előtt sokkal több puszit nyomott Anyu arcára, mint máskor. Már félálomban volt, s mégis azon töprengett, hogyan változzon meg, hogy
alkalmas legyen. Másnap verőfényes reggel köszöntötte. Arra ébredt, hogy az ablak előtti villanydróton izgatottan
csivitelnek a fecskék. Kinézett és meglepetten kiáltott fel:
- Nézzétek fiúk, ennyi fecskét még nem is láttam együtt!
- Biztosan a nagy utazást beszélik meg - mondta Apu - itt az ideje, hogy elinduljanak. Mindig így szokták. Elutazás
előtt egyre többször gyűlnek össze, tanácskoznak, hirtelen felrepülnek, tesznek néhány nagy kört, aztán visszatelepednek, és folytatják tovább nagy hanggal. Mintha azt gyakorolnák, milyen is legyen az igazi indulás.
A fiúk néhány perc múlva kint álltak pizsamában az erkélyen. Megpróbálták megszámolni a madarakat, de mindig
összezavarodtak.
Lehet, hogy most fognak elindulni - súgta Gergő, s megszorította testvére karját.
( a 11. oldalon folytatjuk!)
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ALPÁR - MES LI
Újra itthon!
Bizony, kedves Olvasó, jól látja amit írtam. Nagyon hosszú idő után újra
Erdélyből jelentkezem. A nagyon hosszú (és bevallom, néha már-már
reménytelennek tűnő) várakozás ideje végetért. Ezen sorokat a vonatról
írom, valahol Nagyenyed és Segesvár közt. Miután tavaly augusztus óta
még Londonból sem mozdultam ki, most minden szinte újnak és
érdekesnek tűnik! A zöld rétek, a legelésző lovak, tehenek, kecskék, a
kertben gyomláló nénik akik a vonat hallatán a kapára támaszkodva
hosszasan nézik az arra járó vonatot...mind-mind régóta át nem élt
érzések és látványok. Most talán még az sem zavar, hogy a vonat
valósággal araszol, mert így legalább alaposabban szemügyre tudom

Tóth Alpár

venni a tájat.

Magyar állampolgár —
világpolgár.
Kézdivásárhelyen született,

sokat is számítanak! Amint tehát írtam, ezúttal mindennek örülni fogok és

Kolozsváron tanult,
majd onnan került Prágába.
Csehországból Pestre indult,
de Angliában „kötött” ki.
Onnan visszatért ugyan,
Budapesten élt, de munkája
gyakran röptette őt Európa
különböző országába.
Néhány éve ismét London
ad otthont neki.
Megismerkedésünk óta
szorgalmasan küldi
jegyzeteit.

mindent értékelni fogok. A teljes képhez még az is hozzátartozik, hogy
végre-valahára én is meg fogom kapni az oltásokat.
Angliában ugyanis – miután 4 hónapon át nagyon keményen nyomták a
Igaz ugyan, hogy rengetegszer utaztam erre, főleg egyetmista koromban

kampányt,most hirtelen rájöttek, az az első „oltottakat” kell elővenni a

(és jó párszor utána is) de aztán úgy alakult, hogy amikor hazalátogattam

második oltással. Így aztán egyelőre esély sem lenne arra, hogy megkap-

vagy másik vonalon utaztam vagy autóval mentem, szó ami szó vonattal

jam én is.

utoljára 2016-ban jártam erre.

Jobb híján hát itthon intézem el – sajnos ugyanis Romániában az

Sok minden nem változott, vagy ha igen akkor nem biztos, hogy a jó

emberek nagyon nagy aránya vagy a járványban vagy a vakcinában nem

irányba, mégis jólesik itthon lenni. De kezdjük a történetet az elején.

hisz, éppen ezért nincs se várólista se az életkor vagy egészségügyi

Karácsony óta (akkor ugye az utolsó pillanatban meghiusult a haza-

állapot nem számít – mindegy ki és mikor, csak menjen!

látogatás) folyamatosan készültem arra, hogy előbb – utóbb csak haza-

Az igazat megvallva volt, aki engem is furán nézegetett sőt letámadt

látogatok. Mindenféle tényezőket figyelembe kellett venni azonban.

amikor mondtam, hogy egyik célom az itthoni tartózkodás alatt pont az

Elsősorban is ugye maga a járványhelyzet. Az ebből adódó szabályok

oltás lesz. Magamban csak arra gondoltam, hogy a birkanyájból is

illetve főleg a korlátozások – egy ideig egyszerűen nem voltak járatok,

leghangosabban a szamár ordít.

majd csak nagyon jó okból kifolyólag szabadott utazni. Édesanyámat sem
akartam egy látogatással veszélyeztetni egészen addig, amíg nincs

No de mindez nem számít, itt a május, a tavasz, én pedig mindezt újra

beoltva. Utóbbi most már megtörtént, sőt mindkét oltást megkapta. A

itthon fogom élvezni!

háttérben pedig sok egyéb is történt.
A volt munkahelyem (ahol március végéig dolgoztam) nem adta engedélyét ahhoz, hogy külföldről dolgozzak. Ez fontos adalék, tudniillik én most
nem vagyok szabadságon (illetve csak talán 1-2 nap erejéig leszek). Az új
munkahelyem nem támaszt akadályokat ilyen értelemben, viszont itt meg
kellett várnom, amíg valamennyi rendszer és felszerelés olajozottan
működik, nem mertem addig nekivágni az utazásnak amíg nem volt
biztos, hogy gond nélkül fogok tudni otthonról dolgozni. Mindezek után
még az is hátra volt, hogy megszervezzem magát az utazást. Viszonylag
egyszerű abból a szempontból, hogy az Angliából Romániába utazóknak
nem kell semmilyen tesztet felmutatni és karanténba sem kell vonulni

Írásai mindennapi öröméről-

idehaza. Szóval pont, mint ahogy régen volt!
Ami már bonyolultabb az járatot találni elfogadható áron! Illetve megfelelő

bánatáról, sorsának

időben. No de végül ezt is sikerült megszervezni és május 7-én, pénteken

alakulásáról, gondolatairól

lásig! Ritkán örültem még egyszerű dolgoknak annyira, mint most, sétálni

szólnak.

újra felszálltam a levegőbe és élvezettel számoltam a perceket a leszála régi kedves helyeken, megcsodálni a tavaszi ruhájukban pompázó
parkokat, virágokat, több, mint egy év után étteremben enni és persze
nem utolsó sorban találkozni szeretteimmel, kedves barátokkal és
ismerősökkel. Bár ez utóbbi még mindig folyamatban van! Tény, hogy
ezeket a napokat nagyon fogom szeretni és azon leszek, hogy minden
pillanatot kiélvezzek. Az elmúlt másfél év fényében egyértelmű, hogy
bizony néha a legegyszerűbbnek tűnő dolgok sem maguktól adódnak –
ezek azok az „apróságok” amit megszoktunk és természetesnek veszszük őket, aztán ha már elvesztettük őket akkor döbbenünk rá, milyen
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„A legjobb módszer önmagunk felvidítására,
ha felvidítunk valaki mást.”
Mark Twain

HUMOR

A lélekelemzés atyjának tartott Freud
egy meleg tavaszi napon beugrott a
taxiba, s felső kabátját a hátsó ülésre
dobva, elvitette magát egy hivatalba, ahol
sürgős elintéznivalója volt. Mire dolga
végeztével visszatért a kapu előtt hagyott
kocsihoz, az autó körül valóságos kis
csődület kerekedett. Mint kiderült azért,
mert miközben a sofőr utasára várakozva
újságot olvasott, az átmeneti kabátot
valaki kilopta az ülésről.

Beteg a kannibál törzsfőnök. Tam-tam dobon
megy a hír faluról falura, egészen a gyarmati
helytartó házáig.
- Beteg a főnök, tam-tam, segítség.
Megy a hír:
- Küldünk orvost, tam-tam.
Egy hét múlva újra tam-tam dobon száll a hír:
Orvost bevettem, nem használt. Kérek más
gyógyszert.

− Saját magának köszönheti a dolgot,

uram! – förmedt Freudra a tömegből az
egyik bámészkodó. – Az ember egy jó
átmeneti kabátot nem hagy
őrizetlenül az autóülésen.

Demokrácia az, amikor két farkas és egy bárány
szavaz arról, mi legyen az ebéd.

− Miért lett volna őrizetlen az a kabát –
avatkozott közbe egy másik ismeretlen. –
Elvégre ott ült a kocsiban a sofőr, neki
kellett volna vigyáznia az autóban hagyott
holmira. Szerintem a sofőr a hibás.

Hogy hívják azt a napot, amikor reggel
nem esik az eső, süt a nap, illatos a
levegő, és csiripelnek a madarak?
MUNKANAPNAK, a fene egye meg!

− Dehogy a sofőr! – vélte egy harmadik.
– A hivatal portása a felelős. Kint állt a
kapuban, ha látta, hogy valaki benyúl a
kabátért, miért nem kapta el az illetőt?
Freud megértően bólogatott :

− Igazuk van,
uraim!
Valamennyien
hibások vagyunk,
csak a tolvaj
ártatlan. Hisz ő nem
tett mást, mint
választott mesterségét gyakorolta.

Vannak, akik reggelente úgy ugranak ki az ágyból,
mint a kenyerek a pirítóból. Én meg úgy, mint a
félbevágott zsemle, ami leesik a vajas felére, és
úgy is marad.
A festő magából kikelve mondja a kritikusnak, Miért van a méheknek királynőjük? Mert ha
kormányuk lenne, nem lenne méz.
aki a képeit becsmérli:
- Hogy mondhatja ön egy képre azt, hogy
rossz? Próbált már ön valaha is festeni?
A kritikus nyugodtan feleli:
Nézze, én egy tojásról is meg
tudom mondani, hogy rossz-e,
pedig még sosem tojtam.

Északi –Déli félteke kínálta viccek ebben a hónapban.

Itt az ősz...
Ott a tavasz...
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Ki főzte? DARU MÁRIA ! Hol főzte? Az USA-ban ! Mit főzött?
fűszerekkel, só, bors, tárkony. Ízlés
szerint!
Ezután felöntjük vízzel (kb. 2-3 liter),
ki mennyi levest szeretne késziteni.
Beletesszük a leveskockát, amikor
minden hozzávaló majdnem puha
benne, hozzáadjuk a tésztát, majd a
zöldborsót is.

Tárkonyos csirkeragu leves
Hozzávalók:
2-3 db csirkemellfilé
1fej vöröshagyma,
1 cikk fokhagyma
3 sárgarépa
1 feherrépa
1 zellerszár
2 db krumpli
20-25 dkg zöldborsó
olaj, só, bors, tárkony,
3 húsleves kocka
2 dl főzőtejszín
1 ek liszt,
2-3 evőkanálnyi apró száraz
tészta vagy csipetke

Egy nagyobb tálkába tesszük a
lisztet és a tejszinnel jól elkeverjük,
majd a leves levéből 2-3
szedőkanálnyit hozzamerünk,
hőkiegyenlítést végzünk. Így ezt is jó
simára kikeverjuk, majd a forrásban
levő leveshez adjuk, folytonosan
kevergetve. Mikor rottyan egyet, már
kész a levesünk.

Elkészítése:
A csirkemellfilét kockákra
vágjuk. A vöröshagymát
felaprítjuk, a zöldségeket karikára vagjuk, és a
krumplit is felkockázzuk. Egy lábasban felhevítjük
az olajat, megdinszteljük a vöröshagymát.

Citrom karikával diszitve tálaljuk.
Hozzáadjuk a húst, és fehéredésig pirítjuk.
Hozzáadjuk a fehér és a sárgarépát, a zeller
szárat, kb. 5 percig dinszteljük. Majd ízesitjük a

Szomorú megemlékezés a nagyvilágba,
szép hazámból a kis Magyarországból!

Jó étvagyat !

Csoóri Sándor
Anyám fekete rózsa

Nálunk május elsején volt anyák napja.
Ilyenkor kinyílt sokak szívében egy- egy szál virág, valami különös
melegséget árasztva bennünk.
Nagyon szeretném, ha most is így lenne!!??
Környezetemtől és még magamtól is idegen hangulatú verset találtam
egy verses kötetben. Mire harmadszor is elolvastam, akkor határoztam
el, hogy ezt küldöm a Hírmondó májusi számába.
Előző években is sokaknak nem jutott az anyák-napi boldogságból, de
idén egy nagy fekete hangulatú lepel alól kiáltjuk ki fájdalmunkat az
anyákért, a Covid miatt.
Hány fekete rózsa kerül a sírokra a nagyvilágon? Megszámlálhatatlan!
Én sem tudok kibújni a „lepel” alól, Magyarországon egy közepes
nagyságú város lélekszámának megfelelő honfitársunk hagyott itt
bennünket.
Vajon hány édesanyát siratunk, nem tudhatjuk, de nem számít, hogy
ismerős volt-e vagy rokon, tiszteletükre vettem elő ezt a szomorú
hangulatú verset és gyászolunk!

Anyámnak fáj a feje –
nem iszik feketét.
Anyámnak fáj a feje –
nem szed be porokat:
szótlanabb sápadtsággal
feji meg tehenét,
szótlanabb sápadtsággal
söpröget, mosogat.
Anyámra durván szólnak
jött-ment idegenek?
Anyám az ijedtségtől
dadog és bereked.
Sötét kendőjét vonván,
magányát húzná össze:
ne bántsa többé senki,
félelmét ne tetőzze.
Anyám utakon lépdel,
s nem jut el sehova.
Szegénység csillagától
sebes a homloka.

Vállára még az orgonavirág is úgy szakad,
mintha csak teher lenne,
jószagú kárhozat.
Nyár van égen és földön,
zene szól, muzsika,
anyám csönd-sivatagján
el kell pusztulnia.
Gépek, gyártmányok zengnek
csodáktól szélütötten,
de egy se futna hozzá:
„segítek, azért jöttem.”
Anyámnak fáj a feje –
anyámnak fáj a Semmi.
Anyám fekete rózsa,
nem tud kiszínesedni.
Egy éjjel földre roskad,
megtört lesz majd, kicsi –
Bejön egy madár érte,
s csőrében elviszi.

15. évfolyam 185. szám Május
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Szivárványország, a második rész folytatása
Ebben a pillanatban a hangos csivitelés megszűnt, de olyan hirtelen és egyszerre, mintha egy karmester intett volna a pálcájával. Néhány másodpercig tartott
csak, de az előbbi hangzavar után ez óráknak tűnt. Így voltak ott a három pizsamás fiú és a seregnyi madárka a kora reggeli csendességben.
Majd hirtelen sejtelmes surrogás támadt, a fecskék egyszerre fölrepültek, tettek egy - két kört a ház fölött, a fák fölött, és nekiindultak a messzeségnek. A fiúk
tátott szájjal bámultak utánuk, egészen addig, amíg el nem tűntek a szemük elől.
- Gyertek már reggelizni! - kiáltott Anyu.
- Elrepültek, most repültek el, mit szólsz? - kiáltott vissza Gergő.
Éles hangja belehasított a reggeli csendbe, a járókelők ijedten kapták föl a fejüket.
- Jaj, a hangod Gergő, megrepeszti a falakat - bosszankodott Apu - nem tudnál csendesebben?
- Nem tud, sajnos - mondták a testvérei - ő visít a suliban is a legszörnyűbben. Jóska bácsi mondta is, hogy őt fogja használni sípnak a tesi órán.
- Na, egyetek már, aztán repüljetek ti is az iskolába! - sürgette őket Anyu - mit mondtok majd, ha elkéstek? Hogy feltartottak a fecskék?
- Úgy látszik, végképp itt az ősz - ezt már Apu mondta lefelé a lépcsőn - figyeljétek meg, nemsokára jön a rossz idő, a madarak megérzik.
Az iskolában néha jó lenni, néha rossz. Jó, amikor nincs felelés, könnyű órák vannak és lehet sokat hülyéskedni. Rossz akkor, ha dolgozat van, ha folyton
rászólnak, ha nem rohangálhat kedvére a szünetben. Ez a nap rossz nap volt, ugyanis kettőből írtak dolgozatot, egyet viszont kikaptak, három szörnyű
jeggyel, állandóan figyelmeztették, hogy ne mocorogjon, a szünetben pedig veszekedett vele a takarító néni, mert a mosdóban nyitva maradt a csap, s ő
minél erősebben bizonygatta, hogy nem ő hagyta úgy, annál gyanúsabbnak és szemtelenebbnek tűnt, úgyhogy a takarító néni már az igazgatói szoba elé
akarta vinni.
Ezeket a dolgokat Gergő sosem értette. Mitől van az, hogy egyes gyerekek nem kerülnek bele bizonyos helyzetekbe, más gyerekek viszont, s ő is ezek közé
tartozott, folyton bizonyos helyzetekben vannak, akaratuk ellenére, s alig tudnak kikeveredni belőlük. Eddig ez az egész nem zavarta különösebben, eszébe
is csak akkor jutott, ha éppen esedékes büntetését töltötte. Most azonban erősen aggódott. Vajon az Őrzők mit szólnak ehhez, a változásnak vajon itt is meg
kell történni? Nagy volt a gyanúja, hogy bizony mindenen változtatni kéne, s ez megijesztette. Nem volt ez éppen új dolog számára, hisz minden adódó
alkalommal azzal fejeződtek be megpróbáltatásai, hogy ünnepélyesen megígérte:
Soha többé nem csinálok ilyet!
Ezt nemcsak másoknak, hanem saját magának is mindig megfogadta, s percekig, órákig szentül hitte, ez így is lesz. Mi sem látszott könnyebbnek ennél,
látta, mi az, amit nem kell tenni, s tudta, mi az, amit kell és kész, innen már gyerekjátéknak tűnt. Ám talán éppen ez volt a baj, ez az elhamarkodott magabiztosság, vagy mert aztán mindig közbejött valami, nem tudta pontosan. A lényeg, hogy amíg az ígérgetéseket végtelenül komolyan gondolta, a végrehajtásukkal már végképp nem törődött.
Az persze eléggé bosszantotta, ha Anyu vagy Apu, pláne ha a tanárok figyelmeztették rég elfeledett ígéreteire.
" Már megint csak a szád járt" így a tanárok, s mérgesen legyintettek.
" Legalább egyszer képes lennél megtartani, amit ígértél" így Apu, és ingerülten fordult el.
" Kisfiam, olyan boldog lennék, tudod . . ." így Anyu, és a hangja elcsuklott, s nagyon szomorúan nézett valahová a messzeségbe.
Nagyon sajnálta ilyenkor Anyut, de nem teljesen értette. No, így voltak ezek a dolgok eddig, de most egészen más lett a helyzet. Az Őrzők bizonyára mindezt
tudják, elvárják tőle, hogy tényleg megváltozzon, ezt akarja is, de fogalma sincs hogy fogjon hozzá.
Vajon miért nem jelentkeznek, töprengett, csak nem csináltam valamit máris rosszul? Ezt már zeneórára menet gondolta. Csalódott volt, mert bár tudta, az
Őrzők mindenütt ott vannak, mégis abban reménykedett, biztos ugyanott szólítják meg őt, a lámpánál. Ám akárhogy várta, szíve akárhogy kalimpált, semmi
nem történt.
Az órát figyelmetlenül kezdte, többször tévesztett, mint rendesen. Legszívesebben odavágta volna a hangszert a falhoz. Mindenkire dühös lett, s már éppen
valami gorombaságot akart összeszorított szájjal kipréselni a fogai között, amikor alig hallhatóan a nevét mondta valaki.
- Gergő - súgta, lehelte a hang - Gergő, mi jut eszedbe?
A hang nem dorgáló volt, inkább szelíd, türelmes, Gergő mégis nagyon elszégyellte magát. Az óra végéig aztán minden tőle telhetőt megtett, hogy helyrehozza, amit lehet.Végül még meg is dicsérték, s a dicsérettől, meg attól, hogy az Őrzők mégsem hagyták magára, egészen megvidámodott.
Vacsoránál sokat nevettek, s szerencsére senki sem kérdezte meg, mi volt az iskolában. Így egyszerűen nem jutott eszébe, hogy valamit el kellene
mondania. Elalvás előtt ugyan támadt egy kis lelkiismeretfurdalása, de aztán álomba nyugtatta magát. Utolsó gondolata az Őrzőkhöz szólt:
- Segíteni akarok nektek, eldöntöttem, csak gyertek, mondjátok meg mit kell tennem! - jelentette ki ünnepélyesen, még egy pillanatra fel is ült az ágyán.
- Mi bajod? - kérdezte az egyik testvére, de erre már nem válaszolt.
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A vámpírok köztünk járnak! De aggodalomra semmi
ok: a kémelhárítás tagjai már a nyomukban vannak,
és a szokásos eszközökön kívül akár fokhagymát is
bevetnek.
70-es évek, Magyarország. A kubai forradalmat is
megjárt Fábián elvtárs (Nagy Zsolt) hazalátogat, hogy
megnyisson egy nagyszabású véradó mozgalmat, de
valami nagyon nem stimmel vele. Az öreg harcos úgy
néz ki, mint ha 30 éves lenne, laza stílusa meg egy
vérvörös Mustangja van, és a nők döglenek az
ágyban fáradhatatlan fenevad után.
A kémelhárítás azonban felkészült a küzdelemre, és
legjobb embereit állítja az ügyre. Mária (Walters Lili) kísérőként próbál a gyanús alak bizalmába férkőzni, és
ahogy az álrandevúk egyre komolyabbra fordulnak, a törékeny kis nő úgy lesz egyre magabiztosabb:
nemsokára elhiszi magáról, hogy több esze és nagyobb ereje van, mint az őt dróton rángató férfiaknak.
Eközben a pasija, Laci (Nagy Ervin), a megfigyelés, lehallgatás és közelharc mestere a háttérből figyel, és
amikor épp nem a féltékenységtől őrjöng, akkor olyat csinál, ami pont nem az erőssége: gondolkodik.
Vajon mi lehet az örökifjú elvtárs titka, aki csatos üvegből sűrű piros levet szopogat, és sóvárogva méregeti
az elvtársnők finoman ívelt nyakát? A kémek, titkos ügynökök, besúgók, szélhámosok, régi és új
harcostársak mindenre fel voltak készülve, de erre nincs kiképzés…
Az Isteni műszak író-rendezőjének őrült ötletből, amely szerint egy vámpír látogat a 70-es évek
Magyarországára, a titkosszolgálat pedig megpróbálja leleplezni, éjfekete humorú vígjáték született, amely
rendkívül erős szereplőgárdával, emlékezetes látvánnyal és fordulatos történettel egy vérpezsdítő
moziélményre invitálja a nézőket. Nyakra támad az unalom ellen.

13. oldal
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Wellingtoni látnivalók — állatok és a természetÁllatkert

Zealandia

Kedves állatok, bemutatók-

A bemutató termek és a

etetési lehetőségek, gyönyörű

csodás park

kilátás a városra

Otari Wilton’s Bush

Botanikus kert—
Lady Norwood Rose Garden
—Begonia Ház

A bejárat
és
Wellington
legöregebb
fája a 800
éves rimu

Red Rocks reserve

Beaches– Miramar—Seatown

Wellington legdélebbi
csücskénél gyönyörű a
séta útvonala a part
mentén és

a természetben élő fókák
telepén mindig tartoganak
meglepetéseket.

Beaches—Lyall Bay

Beaches and Island Bay - and the Tapu Te Ranga Reserve

A séta kedvelőknek, a fotózást
kedvelőknek és a vizis sportok
szerelmeseinek nagyszerű terep!
A kis ház a parton pedig itt a természetvédelmi területen talált élő
tengeri állatkák kagylók, csigák, halak, sünök és egyéb apró jószágok
bemutató helye — remek kikapcsolódási lehetőség kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. Nyitva vasárnaponként 10-3-ig (nem ingyenes)

14. oldal

A

A

Hírmondó

FÉSZkelődők társaságának hírei

Fészkelődünk, de lassan elfogyunk, de a baráti társaság megmarad, összejön és összetart.

AZ érkezőket megterített
asztal várta a fazékban jóféle
tavaszias (az őszben)levessel.

Majd megérkeztek a rendelt
pizzák és egy egészet kapott
mindenki, amit aztán csereberélhetett az asztalszomszédokkal és így a választék
palettája teljes lett.
Aki nem bírta megenni
vihette haza vacsorára és/vagy
reggelire.

Teljes figyelemmel a szemben ülőkre Valika és Christina. Christina mellett
még az utolsó adag leves, melyet elmentett hazára.
Már a kávé-tea is elfogyott, az Irénke féle nagyon finom süteménye után is
üres a tányér...

S ahogy a költő mondta „..véget vetnek a zenének s hazamentek a
legények”.
Szép napsütésben indultak haza Irénke és Éva.
Mi mindig jól érezzük magunkat együtt.

Ha te is szeretnél 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 és kávét-teát, kis süteményt is kaphat.
Aki csak kis Magyar beszédre vágyik, azt is örömmel látjuk!
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Hírmondótól-Hírmondóig milyen lehetőségek vannak Wellingtonban és környékén

15. oldal
15-től 15-ig

Többsége ingyenes!

A Wellington Múzeum földszintjén most nagy átalakítás kezdődött, de az emeleti
részeken számtalan érdekes látnivaló és kiállítás van. Lift működik!
A múzeum közelében található a NZ Academy of Fine Arts épülete és a földszintjén
rendszeresen érdekes szép kiállítások a térben, elegánsan...
Nem messze innen van a NZ Portrait Gallery is, melyben szintén rendszeres
kiállításokkal várják a látogatókat! Belépés mindegyikbe ingyenes.
Érdekes látnivalót igér továbbsétálva a Parlament épülete, óránként lehetőség van
ingyenes tárlatvezetésre is.(előre jelentkezni érdemes!)
A Parlament szomszédságában van a Reserve Bank épülete a földszinten pedig a Múzeuma, mely szintén tartogat meglepetéseket az ide ellátogatóknak!

Belépés ide is ingyenes!

St. Andrew’s a
The Terrce-on!
Koncert ebédidőben
MINDEN

A St. Paul

SZERDÁN

Katedrálisban Wellingtonban

és
néha
csütörtökön
is!
12:15– 1-ig!

Péntekenként
12-30-tól szokott koncert lenni

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 havonta

Kaprinay Éva

egy alkalommal találkozunk., minden hónap

112. Clyde St.
Island Bay

utolsó vasárnapján.
******

Wellington
New Zealand
Telefonszám: 64 4 383 5395
www.hirmondo.org
E-mail: szerkeszto@hirmondo.org

Kis újságunk magyarul íródik, magyaroknak magyarokról.
A világ számos pontján olvassák, az interneten
keresztül.
INGYENES

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

