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MAGYAROK ITT ÉS OTT
Október 21-én, csütörtökön Rt Hon Dame Cindy Kiro
letette a hivatali esküt Új-Zéland főkormányzójaként.

Az ünnepségre a Parlament Törvényhozó Tanácsának
termében került sor, amelyen részt vett Jacinda Ardern
miniszterelnök és Helen Winkelmann főbíró. A Parlamentben
készült kép a Kormányzó nyilvános FB oldaláról.

A leendő kormányzó fogadása
a Parlament előtt

Dame Cindy már az eskü
letétele után

A

Hírmondó

Pilinszki János
100 éve született és már 40 éve, hogy elhunyt.
1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuthés József Attila-díjas költő, a XX. századi magyar
költészet egyik legnagyobb alakja.
Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.
(Négysoros)
Budapesten született 1921. november 27-én, ősei között lengyelek és
franciák is voltak. Egyik nagynénje a szervita rend főnöknője és egy
lánynevelő intézet igazgatója volt, így Pilinszky gyerekkora egyszerű
apácák és fiatalkorú prostituáltak között telt. Innen is eredeztethető
mély katolikus hite, valamint a bűn és a büntetés tematikája a
költészetében.
A piarista gimnáziumban már költőnek készült. Az egyetemen előbb
jogot, majd művészettörténetet hallgatott, de diplomát nem szerzett.
Első verseit a Napkelet, a Vigilia és az Élet közölte, ez utóbbinak
segédszerkesztője is volt. 1944-ben behívták katonának és
Németországba vitték, ahol közelről láthatta az ember legmélyebb
nyomorúságát, a koncentrációs táborok világát, és ez későbbi
költészetének egyik alapélménye lett.
1945 őszén hazatért, 1946-tól az Újhold című folyóirat társszerkesztője volt, de szoros szellemi és személyes kapcsolat fűzte a
Vigiliához és a Válaszhoz is. Első kötete, a Trapéz és korlát a Szent
István Társulat kiadásában jelent meg, és elnyerte érte a Baumgarten
-díjat. 1947–48-ban ösztöndíjasként Rómában tartózkodott.
Hazatérve „pesszimizmusa” miatt kiszorították az irodalmi életből,
kiadói korrektorként dolgozott éveken keresztül. Az irodalomba az
1957-es Aranymadár című kötetével tért vissza, és akkor lett az Új
Ember című katolikus hetilap belső munkatársa is. Haláláig nagyrészt
ott jelentek meg tárcái, művészetkritikai írásai, filozófiai mélységű
vallásos és bölcseleti elmélkedései, amelyeknek nagy része a Szög és
olaj című kötetben olvasható. 1959-ben jelent meg a háború, az
embertelenség, a holokauszt borzalmai inspirálta Harmadnapon című
kötete, amelyet számos kritikusa legjelentősebb gyűjteményének tart.
A hatvanas évektől kezdve egyre többet utazott külföldre, nemzetközi elismertségét kiváló fordítóknak köszönhette, franciára Pierre
Emmanuel, angolra Ted Hughes fordította, akinek meghívására
Londonba is eljutott.
A hetvenes évektől itthoni népszerűsége is nőtt, 1971-ben József
Attila, 1980-ban Kossuth-díjat kapott. Sorra jelentek meg kötetei, a
versek mellett írt forgatókönyvet Rekviem címmel. Drámái az 1974es Végkifejlet című kötetében szerepelnek először, Életképek című
színművét 1980-ban mutatták be az Egyetemi Színpadon.
1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a széppróza foglalkoztatta.
1977-ben adta közre Egy párbeszéd regénye alcímmel a Beszélgetések Sheryl Suttonnal című kötetét, és haláláig dolgozott az Önéletrajzaim munkacímet viselő regényén, amelynek csupán három
nagyobb fejezete készült el.
Önpusztító életet élt, láncdohányos volt, erősen ivott, gyógyszereket
szedett, mellé literszámra fogyasztotta a kávét. Kétszer nősült, évekig
tartott viharos kapcsolata Jutta Scherer német vallástörténésszel.
Pilinszkyt katolikus költőként szeretik definiálni, ám ő ezt a „költő
vagyok és katolikus” kijelentésével következetesen elhárította.
Világlátásában, verseiben és egyéb írásaiban is tetten érhető az isteni
megváltásba, a kegyelembe, a szeretetbe vetett hite, a bűnösök, az
elesettek iránt érzett részvéte, ugyanakkor a rideg létbe vetettség
szorongató élménye, az ember feloldhatatlan magányának érzése is.
Utolsó évei nagy részét Velem-ben és Székesfehérváron töltötte.
Halála váratlan volt, szívinfarktusban hunyt el Budapesten 1981. május
27-én.
Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve,
1998-ban a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja lett.

A külső fotók Éva Kaprinay fotói

Szöveg forrása Wikipedia
Kép forrása:
https://www.findagrave.com
Samuel Taylor Geer
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
Életének 89. évében elhunyt
Mádl Dalma,
Mádl Ferenc köztársasági elnök özvegye – tájékoztatta a
család 2021.október 22-én az MTI-t.

Venczel Vera 1946-2021
“Olyan szép
csendben ment el,
ahogyan élt.
Méltósággal suhant át a
túloldalra, se panasz, se
sirám, se
elégedetlenkedő szó
nem hagyta el a száját.
Magával vitte lágy,
simogató hangját, mély,
sokatmondó tekintetét.

Mádl Dalma - lánykori nevén Némethy Dalma - 1932. november 9
-én született Pécsett, értelmiségi család késői, harmadik
gyermekeként. Szülővárosában élt 1951-ig. 1955-ben kötött
házasságot Mádl Ferenccel, aki 2000 és 2005 között Magyarország
köztársasági elnöke volt, ezen túlmenően Széchenyi-díjas
jogtudós, korábban az Antall-kormány minisztere. 1964-től
egészen férje megválasztásának évéig, 2000-ig a Budapesti Műszaki
Egyetem egyik kutatócsoportjánál dolgozott. Egyetlen
fiúgyermekük 1961-ben született.
Mádl Ferenc köztársasági elnöksége idején, 2000 és 2005 között
számos jószolgálati és jótékonysági kezdeményezésben vett részt,
felkarolta a hátrányos helyzetű gyerekeket, munkásságával
segítette a határon túli magyarság megmaradását, kultúrájának
őrzését. Férje elnöki mandátumának lejárta, majd halála után is
folytatta karitatív munkásságát. Haláláig a Katolikus Karitász
jószolgálati nagyköveteként is tevékenykedett.
2005-ben ő kapta meg az első alkalommal adományozott Polgári
Magyarországért Díjat, az azzal járó egymillió forintból
megalapította az "Istenadta Tehetség" Kistelepülések Hátrányos
Helyzetű Tehetséges Gyerekeiért Alapítványt. A Nemzeti Együvé
Tartozás Alapítvány elnöki tisztét is ellátta.
2007-ben az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeinek
elismerésére alapított Szent Erzsébet rózsája díjjal ismerték el
tevékenységét, 2012-ben átvehette a Magyar Szabadságért díjat
munkásságáért, amellyel Magyarország demokratikus fejlődéséhez
való hozzájárulását ismerték el. 2015-ben Mindszenty-emlékérmet
kapott.
Mádl Dalma életét kiemelkedő közösségépítő tevékenység, az
egész magyar nemzetre kiterjedő, hittel, emberséggel és közvetlen
kedvességgel végzett karitatív jószolgálati és jótékonysági munka
jellemezte. Számtalan segélyosztásban vett részt vett, támogatott
idősotthonokat is. Sokat utazott az árvíz sújtotta keletmagyarországi területekre, különös figyelemmel fordult azokhoz a
gyerekekhez és fiatal felnőttekhez, akik család nélkül nőttek fel.

Törékeny, vékonyka
teste minden erejét, szépséges mosolyát és a földöntúli nyugalmat
árasztó gesztusrendszerét.
Leterítette a betegség, de nem törte meg.
Sőt, pár éve még ő ápolta akkor nála is betegebb férjét.
Jövőre lettek volna ötven éves házasok.
Idén volt ötvenöt éve, hogy először színpadra állt a Vígszínházban és
mindvégig hűséges maradt a társulathoz.
Ő minden volt, ami ma hiánycikk.
És semmit nem öltött magára, ami ma divat.
Időtlen értékrend, zavarba ejtően stabil tartás, semmi
magamutogatás, önmagát és a környezetét építő maximalizmus.
Tiszteletreméltó és szeretnivaló intellektus, az okos nők nagyvonalú
szerénysége. Tehetség, nyitottság abban, ami vitte előre,
zárkózottság abban, ami nem kapcsolódott szervesen a hivatásához.
Diszkréció, ugyanakkor kedvesség.
Perfekcionizmus, türelemmel átitatva.
Kíváncsiság, tapintattal fűszerezve.
És kiapadhatatlan szeretete a család, a barátok, a kollégák és az élet
irányába.
Talán nem véletlen, hogy egyik utolsó szerepében Szepes Mária
kultikus művét, A Vörös Oroszlánt vitte színpadra.
„Minden szenvedés, kötés, szerelem, rémület, nyomor, betegség és halál
csak képzet. Addig van ereje, míg hitünkkel, gondolaterőnkkel anyagot,
testet adunk létéhez” – hangzik a műből az egyik fontos gondolat.
Te már tudod, milyen átlépni a kapun, ott is vigyázz magadra,
Verácska. “
Forrás: Tamás Rita Újságíró

Forrás: portfolio.hu

Férjével közös álmuk volt egy olyan korban élni,
amikor az eszmei, politikai nézetkülönbségek nem
faragnak ellenséget a régi barátokból, nem szaggatnak
szét családokat, nemzeteket, hanem mindenki a maga
módján az ország előbbre jutásán munkálkodik.

Venczel Vera utolsó
szerepében a Vörös
Oroszlánban
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Októberi megemlékezés után jött: Egy karácsonyi emlék

Szeretnék Önökkel egy nekem fantasztikusnak tűnő
történetet megosztani!

Aztán jött a nagybetűs ÉLET, tanulmányok, az akkor kötelező
katonaság, sport és lányok, majd az első munkahely, nősülés,
gyerekek, papa elment az égieknek tanítani az autószerelés fortélyait,
költözések, és a KÖNYV valahol elkallódott az élet forgatagában.

1957 májusában, 11 évesen lehetőségem nyílt édesapámhoz utazni,
nővéremmel és édesanyámmal, Kínába.
Papa, több magyar autóipari szakemberrel együtt, ott dolgozott, mint Aztán egy nagy fordulat jött az életemben, és 2000-ben újra Kínában
találtam magamat, de most már mint saját szakmám tanítómestere!
autóvillamossági szakember. Az érkezés utáni időszakban természe2004-ben sikerült újból Pekingbe utaznom, és a teljesen megváltozott
tesen igyekeztem megismerni az új környezetet, és mivel az akkori
Wangfutien utcában sétálni, és nagy
város központjában laktunk, így
örömmel felfedeztem, hogy az Interelsősorban a környéket igyekeztem
national Bookstore megszépült és még
1957 — Pekingben
felderíteni. Peking akkori és mai
mindig a régi helyén áll, persze megegyik világszerte ismert utcáján –
változott külsővel és teljesen megújult
Wangfutien utcának hívják, ami
belsővel, sajnos magyar nyelvű könyvek
lényegében akkor is és most is egy
nélkül.
bevásárló utca –, gyerekként
Ezt az utazást a Kínában munkával
felfedeztem egy háromemeletes
töltött 20 év alatt többször meg
épületet, benne az International
tudtam ismételni, legutóbb 2018-ban,
Bookstore-t, azaz Nemzetközi
és a könyvesbolt még mindig ott volt,
Könyvesboltot.
ahol 1957-ben láttam meg először.
Sok időt töltöttem ott a különböző
Aztán 2019-ben hazautaztunk kínai
nyelvű könyvek társaságában, és
állam-polgár feleségemmel, és a
idővel, megismerve a kínai íráspandémiás időszak miatt egyelőre nem
jelekkel írt Magyarország feliratot,
tudunk vissza utazni, így most „itthon”
megtaláltam a magyar nyelvű
vagyunk, de szeretnénk „otthon” is
könyvek kijelölt helyét is. És ott
lenni.
egyetlen magyar nyelvű könyvet, Tatay Sándor Kinizsi Pál című
könyvét. Szaladtam haza mamához a hírrel, és kértem, vegyük meg a Böngésztem az interneten és nővérem révén eljutottam az
antikvárium.hu weboldalára, és eszembe ötlött a KÖNYV, a Kínában
könyvet!
Ez karácsony előtt történt, és mama megvásárolta a kötetet. Többek vásárolt Kinizsi Pál kötet!
Ott volt ajánlatukban és előjegyezhetőként különböző kiadásokban,
közt ez volt a karácsonyi ajándékom.
Aztán elérkezett a hazautazás ideje, 1959 év végével búcsút intettünk de engem csak az 1956 vagy 1957 évi kiadások érdekeltek. És láss
Kínának, Pekingnek, a család vonatra szállt, és a Transzszibériai vasút- csodát, jött az értesítés, hogy egy 1957 évi kiadás beérkezett, és csak
nekem, pár napig el van téve.
tal, Peking-Moszkva-Budapest útvonalon 10 napos utazás után
Amint tudtam, elküldtem a megrendelést. És pár nap múlva
hazaérkeztünk Budapestre.
kiváltottam! Hazaérve kibontottam a csomagot, és először a Kinizsi
Én büszkén hoztam magammal a „zsákmányok” közt a Kinizsi Pál
Pál kötetet nyitottam ki.
kötetet.
Az első belső lapon ott volt drága édesanyám keze írásával:
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánnak. Édesanya, Édesapa.

A könyv hazatért.
64 év után újra a kezemben gyerekkorom könyve!
Boldog Karácsonyt kívánok a Hírmondó olvasóinak:
Barna Sándor
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Híres magyarok—Magyar hírességek
Ismerjük meg Jungfer Gyula életét
Yorktól Párizsig rajongtak a kovácsolt-vasból készült virágmotívumaiért.
Nem véletlen, hogy Hauszmann Alajos, a Budavári Palota építtetője is
ragaszkodott hozzá, hogy a Várban is csodákat alkosson. Ő Jungfer Gyula, aki
nem mellesleg a Francia Becsületrendet is megkapta.
Tősgyökeres vasműves famíliában látta meg a
napvilágot 1841. január 9-én, Pesten. A Jungfer
családban minden a vas megmunkálásáról szólt.
Már a nagypapája, Jungfer András is ezt az ipart
űzte, a mesterlevelét 1785-ben állítot-ták ki
Szegeden. Jungfer Gyula nagy-bátyja és édesapja is
műlakatos lett, de ők már Pesten űzték a
mesterséget. A kis Gyula már háromévesen ott
totyogott az apja műhelyében és nézte a vörösen
izzó vasat, amellyel az édesapja dolgozott. Egy
pillanatig nem volt kérdés, hogy ő is tovább viszi a
családi hagyományt. Az iskolák elvégzése után
Nyugat-Európában járt tanulmányúton, majd 25
éves korában ő is megkapta az iparjogot, sőt, nem sokkal később, 1872-ben
Józsefvárosban a saját kis műhelyét is megnyitotta.
Ki gondolta volna ekkor, hogy néhány évvel később ő lesz az ország első
számú műlakatosa, ünnepelt művész, akinek műhelyébe még maga Ferenc
József osztrák császár és magyar király is ellátogat. Pedig így történt.
Kezdetben egy alkalmazottja volt, s utólag talán furcsa lehet, de az újságokba
első alkalommal nem is a művészetével került bele, hanem a balesetek hírei
között szerepelt a neve.
1872-ben történt ugyanis, hogy az akkor 31 éves
műlakatosmester felesége kikocsikázott bevásárlás végett a
heti pesti piacra. A lovaskocsit a 14 éves
Rácz Lajos nevű inas vezette, aki a Kígyó utcában egy
szembejövő kocsit akart elkerülni. A lovakat emiatt az inas
félrerántotta, a kocsijuk azonban felszáguldott a kövezetre,
ahol elütötte Klein Ignácz házalót, aki súlyosan megsérült. A
baleset után az inast letartóztatták.
Jungfer 1877-ben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy
„külső ablakon kívül elhelyezett, vágányban fölhúzható,
leereszthető, ezen kívül lazítható szerkezetet tervezett”,
amelyet szabadalmaztatni akar. A kacifántos leírásból is
kiolvasható: az ablakredőnyről van szó.
Egy évvel később a jótékony oldaláról is megismerhették a
vasművest, ugyanis az épülő ferencvárosi templomnak egy
csodás kovácsoltvas bejárati ajtót ajándékozott.
Az áttörést a következő esztendő hozta el számára. 1879-ben
a rangos párizsi kiállításon immár külföldön is híre ment a munkáinak, a

kovácsoltvas rácsai és fali gyertyatartói láttán hangosan tapsolt a párizsi
közönség és a szakma is.
1880-ban az egyik hazai újság már az olasz késői reneszánsz neves
szobrászához, ötvöséhez, Benvenuto Cellinihez hasonlította Jungfert. „Nem is
szabad már lakatosnak nevezni, mert ő a vasnak a Cellinije” - dicsérte az újság.
Egyre népszerűbb lett, a művei is kapósak voltak, nem csoda, hogy 1882-ben a
bűnügyi krónikákba is bekerült a Jungfer név. Feltűnt neki ugyanis, hogy a
raktárából időről időre nyomtalanul eltűnnek alkotásai. Utánajárt, s hamar
kiderült, hogy a könyvelője, Weisz Demeter állt a lopások mögött, aki a
gyertyatartókat és más csodás kovácsoltvas tárgyakat egy házalónak adta el.
Mindez úgy derült ki, hogy a vasműves az egyik pesti vásártéren rálelt saját
tárgyaira. A könyvelő mindent beismert, s még aznap letartóztatták.
1885-re olyannyira sikeres lett Jungfer vállalkozása, hogy 120 munkást
foglalkoztatott, a művészi iparcikkekből pedig külföldre is szállított –
Londonban, Párizsban és New Yorkban is volt kiállítóterme. Nála vásárolt
rendszeresen a szerb királyi pár és visszatérő vendége volt a walesi herceg is,
akit lenyűgöztek Jungfer kovácsoltvasból készült rózsái, azokból vásárolta a
legtöbbet. Azt is megírták a lapok, hogy Erzsébet királyné is rendszeresen vett
nála tárgyakat a budai Várba.
Ferenc József osztrák császár és magyar király is rajongott a munkáiért. 1885ben, a nagy pesti kiállításon Jungfer munkáit is megnézte és több kérdést is
feltett a műlakatosmesternek azzal kapcsolatban, hogyan készülnek a csodás
kovácsoltvas motívumai. Szenvedélye volt a lágy vas megmunkálása, amivel
korszakot teremtett.
Olyannyira szerette volna, hogy a híres budapesti épületeket az ő munkái
díszítsék, hogy amikor a Várkert Bazár vasrácsainak elkészítésére lehetett
pályázni, a legkevesebbért vállalta el a munkát. Kevesebbért, mint a nagy
gyárak, amelyek nem kétkezi munkával, hanem öntött
vasrácsokkal pályáztak.
Jungfer Gyula dúsgazdag ember lett. 1891-ben már azt is
megengedhette magának, hogy nyaralót építtessen magának a
Városligeti fasorban, ahol sűrűn megfordult a családjával.
Feleségével három gyermeket neveltek. A fiai közül kezdetben
Ferenc vonzódott leginkább a műlakatos mesterséghez, ám
később mindhárom gyermeke tovább vitte apja munkáját.
Jungfer Gyula készíthette el az Országház lakatosmunkáit, az
1896-os millenniumi kiállításon pedig állva tapsolták meg a
tehetséges mestert. A király ki is tüntette a Ferenc József rend
lovagkeresztjével, majd Jungfer megkapta az udvari műlakatos
címet, később pedig a Francia Becsületrendet is.
Nem véletlen az sem, hogy a Budavári Palota kovácsoltvas
kapuit, a kandelábereket és a műlakatos munkákat is ő alkotta meg.
Hauszmann Alajos, a Budavári Palota építtetője ugyanis ragaszkodott hozzá,
hogy Jungfer alkotásai díszítsék a palota épületét. Ferenc József 1900-ban a
műhelyébe is ellátogatott, ahol több mint száz ember dolgozott akkor.
A mester arra is figyelt, hogy a legjobb szakembereket vegye fel és ő tanította,
képezte a fiatal munkásait.
Hauszmann tervei alapján Jungfer Gyula készítette el 1902-ben a Budavári
Palota Szent György tér felőli épülete mellé a díszes kovácsoltvas Habsburg
kaput és a míves kerítést is. A második világháborúban a kapu is megsérült,
majd az azt követő időszakban tovább pusztult – díszeit ugyanis lefűrészelték
és letördelték.
A ma látható kaput 1981-re állították helyre, amelyhez Hauszmann Alajos
fennmaradt terveit is felhasználták. Az azóta leromlott állapotú Habsburg
kaput a Nemzeti Hauszmann Program keretében hamarosan felújítják. Jungfer
Gyula készítette a Budavári Palota 2021. augusztus 20-ra újjászülető Szent
István-termének bronzdíszítéseit is.
A második világháborúban megsemmisült termet a Nemzeti Hauszmann
Programban most a legapróbb részletekig újra megalkotják, ezzel is emléket
állítva a századforduló kiemelkedő művészei és mesterei előtt.
Jungfer Gyula végül 1908 novemberében halt meg, némileg váratlanul, csupán
67 esztendősen. A műhelyét és az életművét a fiai vitték tovább. Ők ápolták az
emlékét, ám a vas világhírű magyar varázslóját ideje nekünk is újra
megismernünk!

Hauszmann tervei alapján Jungfer Gyula készítette el 1902-ben a Budavári
Palota Szent György tér felőli épülete mellé a díszes kovácsoltvas
Habsburg kaput és a míves kerítést is.

Forrás: Újságmúzeum
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Alkotó (rajzoló-festő) verseny
témája volt október hónapban:
„Mikulásra várva”
alkotás érkezett!!!

Valamennyi gyereknek azt kívánjuk, hogy teljesüljön az álma, vágya!
Érkezzen hozzá a
Télapó, a Mikulás vagy a Santa.
9-10 éves

6-9 év korosztályban első:

korosztályában első:

10 év
fölötti korosztályban

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

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA:

Az én anyukám / VAGY!!!!/ apukám dolgozik.
A beküldési tudnivalók:

A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg

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

Beküldési határidő: szeptember 5.

Cím: rajzverseny0@gmail.com

15. évfolyam 191. szám NOVEMBER
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Hetedik fejezet, amelyben feltűnik valaki, aki gyanús,
egyébként az Őrzők ismét megjelennek, sőt kiderül, hogy
mindig is itt voltak.

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
egyaránt, a prózák mellett
verseskötetek is.
A József Attila díjas
írónő engedélyével
2021 április havi
kezdéssel a
Szivárványország
című könyvét
részletekben közöljük!
Köszönjük!

Teltek, múltak a napok, hetek, majd hónapok, s Gergő egyre türelmetlenebbé vált. Úgy érezte, már annyit
változott, hogy többet már nem is lehet. Akkora áldozatot hozott, hogy visszanézve saját magának is
hihetetlen volt. Ám az Út nem volt sehol. Sőt! Néha már az is megfordult a fejében, hogy nincs is. Az
Őrzők is olyan régóta nem jelentkeztek, még az is lehet, hogy képzelte őket. Anyu szokta mondani, hogy
ebben a korban mindenféléket kitalálhat az ember, olyan élénk a fantáziája. Hát igen, csakhogy a fénykép
ott volt, azt nem lehetett kitalálni!
Így tépelődött Gergő, de nem jutott egyről a kettőre. Egy borongós, esőre hajló napon éppen hazafelé
tartott, köveket rugdosott és egyáltalán nem gondolt semmire. A Duna-parti felső sétányon poroszkált.
Szerette ezt az utat, mert csendes volt, de sok kutyás emberrel lehetett találkozni és Gergő szerette a
kutyákat. Most azonban senki sem járt arra, csend és pára ülte meg a környező fákat.
Egyszerre furcsa hangra lett figyelmes. Mintha madár hangja lett volna, de emberi szavakat mondott, aztán
sokféle csicsergés lett a válasz. Körülnézett és néhány méterrel odébb, a fák között megpillantott egy
különös alakot. Úgy állt kicsit előre hajolva, egyik kezét tenyérrel fölfelé maga előtt tartva, másik kezével
botjára támaszkodva, mint egy szobor. Illetve nem is szobor, jutott eszébe Gergőnek, hanem mint mikor a
mesében kővé változtatnak valakit. Hosszú, fekete köpeny volt az alakon, fején nagy karimájú, ódivatú
kalap. A kővé vált alak azonban beszélt. Vékony, madarakat meghazudtoló hangján szólt valakihez, illetve
valakikhez, akit vagy akiket Gergő nem látott akárhogy meresztgette a szemét. A hangfoszlányokat elvitte a
lassan feltámadó szél, így nem tudta kivenni, mit is mondhat az ismeretlen. Már éppen indulni akart,
amikor a látványtól földbe gyökerezett a lába. Az addig egyedül álló alakot minden oldalról madarak lepték
el, kalapjára, vállára karjára telepedtek nagy zajjal. Néhányan rögtön enni kezdtek a tenyeréből, a többiek
nyugodtan vártak a sorukra. Gergő soha nem tudta elfelejteni ezt a pillanatot, minden mozzanata élesen az
emlékezetébe vésődött. Valahányszor eszébe jutott, mindig megcsapta az orrát az a párás levegő, érezte a
zöldellő fű és a virágzó fák illatát, látta a súlyos, egyre lejjebb ereszkedő felhőket, hallotta a Duna felől
ébredő szelet. Minden olyan valószerűtlen volt, hogy azon se csodálkozott volna, ha most hirtelen
felemelkedik, s ő is odarepül a furcsa idegen vállára. És a madarak! Az ismertek és az ismeretlenek! Mert
nemcsak verebecskék és rigók, fecskék és pintyek, hanem soha nem látott, csodálatos színekben pompázó
madarak gyűltek össze óriási számban.
Csak állt ott és nézte ezt a színjátékot, s közben arra gondolt, hogy ilyen nincs is. A madarak lassan jól
laktak, mert egyre halkult a lárma, aztán amilyen hirtelen érkeztek, olyan hirtelen rebbentek szét, s egy
pillanat alatt eltűntek Gergő szeme elől. A madaras ember ekkor végre lehajolt, felvette földön heverő
hátizsákját és néhány félig üres zacskót tett bele. Aztán öregesen fölegyenesedett, s a még mindig
mozdulatlanul álló Gergőre nézett. Sokáig nézték egymást, míg végül a madaras ember csupa ránc arcán
mosoly suhant át. Halvány, csupán önmagának szóló mosoly, de Gergő észrevette, s megint olyan érzése
támadt, mint mikor a fényképet meglátta. Úgy érezte ismeri ezt az embert, de képtelen volt rájönni,
honnan.
- Régóta itt vagy? - kérdezte a madaras.
- Nem, vagyis igen, szóval nem is tudom - vallotta be - nem figyeltem az időt.
- Láttad a madárkákat? - kérdezte az öreg és mellélépett.
Gergő bólintott.
- És elmeséled majd?
- Ne meséljem el - kérdezett vissza - talán titok?
- Nem, nem titok - nevetett a madaras - csak tudod, nem hiszem, hogy elhinnék neked.
- Az lehet - hagyta rá Gergő - az emberek nem nagyon szoktak elhinni ilyesmit.
- Még a gyerekek se - tette hozzá az öreg.
- Még ők se - bólintott erre is, s közben már ballagtak tovább a sétányon.
- Bizony, bizony, pedig mesélhetnénk nekik - folytatta a madaras, s cinkosan kacsintva hozzátette - neked is
lenne mit mesélned, nem igaz?
Gergő meglepődött. Honnan sejti ez a furcsa ember, hogy neki is lenne miről mesélni?
- Én még kicsi vagyok - mondta elhárítva a kérdést.
- Kicsi, öreg, egyre megy - legyintett az öreg - tudjuk mi azt jól - beszélt most már többes számban, ami
kissé zavarta Gergőt. Szeretett volna már elválni ettől a titokzatos embertől. Nem félt tőle, de mégis
valamiért kényelmetlenül érezte magát mellette.
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átmeneti időszakká változott a
napsugaras nyár és a karácsonyi
vásárokat, forralt bort és beiglit hozó
A magyar ember általában
tél közt. Holott az ősznek igenis
nem szereti ezt a kifejezést és
megvannak a maga szépségei és
persze amit ez takar. Miért is?
persze az értékei. Aki már látott őszi
Mert az "átmeneti időszak" a
erdőt az egyből megérti mire
múltbeli tapasztalatok alapján
gondolok. Másrészt pedig az ősz
a legtöbb esetben nem jól sül
mindig a betakarítás, a szüret, a
el. Nem is akarok most a
pálinkafőzés és a télire való
távolabbi múltba visszamenni,
Illusztráció:
eltevések ideje volt. Egy mozgalmas
mert akkor ez a cikk átalakul
Ősz — Máriássi Ágnes fotója—Debrecenből
és termékeny időszak, ami
történelmi példák felsoroláösszehozott kicsit és nagyot, hiszen
sává és most nem ez a cél.
mindenki együtt dolgozott a földeSzóval, elég csak a rendszerken, a kertekben, a konyhákban.
váltásra és az azt követő
Gyermekkoromból még nagyon jól emlékszem a
évekre gondolni, amikor minden átmeneti volt.
Vagy a nagy cégátalakítások amelyeknek általában az krumpliszedésre, káposztavágásra és a nagy
lett a vége, hogy a dolgozók jó részét elküldték. A savanyúság, kompót és lekvár eltevésekre. Na meg
nálunk mindig is ott volt a zakuszka és padlizsán is
tanügy és az egészségügy reformjaiba már ne is
menjünk bele, mert az valóságos szitokszó lett sok (most már Magyarországon is egyre népszerűbb
mind a kettő). Az egyik nagy kedvencem, az
helyen. Szerencsére az az átmeneti időszak,
almaszedés volt. Mindig kiválasztottam pár
amelyről most írnék sokkal kellemesebb az előbbi
példáknál. Itt ugyanis egyszerűen az őszről van szó. gyönyörű almát amit aztán fényesre törülgettem és
Idén mind a vénasszonyok, mind pedig az indiánok napokig gyönyörködtem bennük. Viszont a ma
embere a legtöbb esetben már nem ismeri ezeket a
kiélvezhették a langyos, enyhe, sokáig tartó
éghajlatot. Igaz ugyan, hogy a nyár sem volt különö- szerény, de nagyonis igazi örömöket. Ez pedig
szerintem nagyon nagy kár. Ami engem illet már
sebben meleg (legalábbis Londonban nem), de ezt
kétszer is kivettem a kóstolómat az őszből, ugyanis
kárpótolta szeptember, ami egyáltalán nem volt
hidegebb augusztusnál és október, ami inkább más októberben amint azt már említettem, Dániában és
Lengyelországban jártam - mindkét országban jóval
évek szeptemberéhez hasonlított. Jó példa erre,
hidegebb idő fogadott, mint a londoni langyos,
hogy csak tegnapelőtt (azaz már novemberben!)
kellemes ősz.
szedtem le az utolsó nagyobb adag paradicsomot.
Így legalább volt időm felkészülni és amikor
Ez a pár kis bokor az idén majdnem 14 kilóval
november 5-én este ropogott a tűzijáték
hálálta meg a gondoskodást. Jó gondolat volt
megjegyeztem magamban: most kezdődik az
szüretelni, ugyanis két nap alatt valóban
beköszöntött az ősz a maga csípős szeleivel, a
átmeneti időszak át a télbe.
bágyadt gyenge napsütéssel és az
egyévszakos növények hirtelen pusztulásával.
Átmeneti időszak

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

Három nap alatt tényleg ősz lett! Mindehhez azt is
hozzátéve, hogy a boltokban már kezdtek
megjelenni a karácsonyi áruk és dekorációk, az
ember tényleg teljesen összezavarodik. Tegnap még
paradicsomot szedtem, holnap pedig már
szaloncukrot vásárolok?
Ez a két fogalom nem fér össze. Úgy gondolom, ez
a mai "modern" városi életforma egyik rákfenéje is.
Az ősz elvesztette értékeit, egy gyűlölt kellemetlen
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Akinek humora van mindent tud.

HUMOR

Akinek nincs, mindenre képes!
Vánszorog a sün az erdőben. Egy nagydarab
kenyeret húz maga után. Találkozik a medvével:
- Hát te süni, hova mész ilyen elkeseredve? kérdi.
- Á, ne is mondd medve. Elegem van az életből!
Megyek, felakasztom magam. - válaszolja a sün.
- Te, és minek neked az a nagydarab kenyér? kérdi a medve.
- A fene tudja, meddig leszek felakasztva!*
A nyuszika, a róka és a medve beleesnek egy
verembe. Pár nap múlva már nagyon éhesek.
Megszólal a róka és azt mondja:
- Együk meg azt, aki legkisebb!
Erre a nyuszika felpattan, és fenyegetően a
rókára néz:
- Ha valaki bántani meri a medvét, annak velem
gyűlik meg a baja!
*
Medvééknél vendégség van.
Medvemama így szól a medvegyerekhez:
- Nem szégyelled magad? Mutatkozz be a
vendégeknek!
Mire a medvegyerek:
- Bocs.
*
A tigris egyik reggel nagyszerűen érezte magát,
és elindult az erdőbe. Találkozott
egy
kis majommal, és ráordított:
- "Na ki a legfélelmetesebb állat a
dzsungelben?"
A kis majom nagyon félt a
tigristől, és reszkető hangon így felelt neki:
- Hát persze, hogy te vagy a legfélel-metesebb
állat mind közül.
Kis idő múlva a tigris találkozott egy medvével
és ráordított:
- "Na ki a legerősebb állat itt a dzsungelben?"
A medve nagyon megrettent, egész testében
remegett, és így szólt:
- Hatalmas tigris, te vagy a legerősebb állat a
dzsungelben mind közül.
A tigris már rettentő elégedett volt magával,
amikor szembetalálkozott az elefánttal. Az
elefánt éppen valami növényt rágcsált, amikor a
tigris ráordított:
- "Na ki a legerősebb állat a
dzsungelben?"
Az elefánt megragadta a tigrist az
ormányával, felemelte, majd odavágta
a földhöz, újra felvette, és addig rázta,
amíg a tigrisből csak narancssárga és
fekete foltokat lehetett látni, majd
végül egy közeli fához vágta nagy
mérgesen.
A tigris, miután összeszedte magát,
így szólt az elefánthoz:
- Csak azért, mert nem tudod a
választ, még nem kell ilyen dühösnek
lenned!
*
Egy éve vettem egy kaméleont.
Csak tudnám, hogy hol a csodában
lehet!

Két jegesmedve sétál a sivatagban, az egyik
megszólal:
- Te itt rettentően zord tél lehet!
- Miből gondolod?
- Nem látod, hogy mennyi homokot szórtak a
jégre?
*
- Miért van olyan magasan a zsiráf feje?
- Mert büdös a lába!
*
Egy nő talál újsághirdetést: "Fajtiszta
németjuhász rendőrkutya eladó, ára: 1000 Ft."
Az asszony megörül a jó vételnek, azonnal
felhívja a megadott számot, és
megrendeli a kutyát. Hamarosan
kiszállítanak neki egy koszos,
ápolatlan kis korcsot. A nő
felháborodva telefonál:
- Hogy merték ezt a ronda korcsot fajtiszta
rendőrkutyának nevezni?
- Asszonyom, ne tévessze meg az állat külseje,
a Titkosszolgálatnál szolgált.
*
Piroska odaér a nagymama házához és bemegy.
- Nagymama! Miért olyan nagy a füled?
- Azért, hogy jobban halljalak.
- Nagymama! Miért olyan nagy a szemed?
- Azért, hogy jobban lássalak.
- Nagymama! Miért olyan nagy az orrod?
- Azért, hogy jobban érezzem a sütemény
illatát.
- De nagymama! Miért olyan nagyok a fogaid?
- Azért, hogy jobban meg tudjam rágni a répát,
amit nekem hoztál.
- De nagymama! Én nem is
szoktam répát hozni neked!
- Hát ez nem jött össze mondta a nyúl és kimászott a
nagymama ágyából.
*
Egy repülőgép lezuhan a sivatagban, csak egy
ember éli túl. Már 3 napja bolyong a sivatagban,
mikor oroszlánok jönnek és körbeveszik.
Gondol egyet az ember, előveszi a
szájharmonikáját, mivel most úgy is meghal,

eljátszik egy utolsó dalt. Csodák csodájára,
mikor elkezdett játszani, az oroszlánok mind
leültek köré és ámulva hallgatták a zenét. Kicsit
később arra jött egy másik oroszlán, és egy
pillanat alatt felfalta az embert. Erre megszólal
az egyik oroszlán:
- Látjátok, nem megmondtam, hogyha megjön a
süketnéma, akkor vége lesz az előadásnak?
*
Bonyolult állat a tehén... De én mégis
megfejtem!
*
Két teknős megy a sivatagban, de
megszomjaznak, így megállnak egy bárnál
sörözni. Isznak, iszogatnak, közben eltelik 1 év,
2 év, 3 év, 4 év, ... 10 év.
Az egyik teknős megszólal:
- Van még pénzed?
- Nincs. És neked?
- Nincs. De otthon van a pénztárcámban.
- Elmész érte?
- Persze! Mindjárt jövök!
Elindul a teknős hazafele. Eltelik 1 év, 2 év, 3
év...
Gondolja a teknős aki ottmaradt: "Hát, ez már
lehet, hogy nem is jön vissza, legalább
megiszom a sörét!" Nyúl a sörért, amikor
hirtelen előugrik egy bokorból a másik teknős:
- Hé, ha csalsz, akkor el sem indulok!
Viccek óvodásoknak
Három denevér ül az ereszen. Egyikük megunja
a beszélgetést és elrepül. 10 perc múlva
véresen jön vissza.
- Hát veled mi történt?
- Látjátok a völgyben a birkákat?
- Igen.
- Kiszívtam a vérüket.
Elmegy a másik is. 20 perc múlva véresen jön
vissza.
- Mi történt veled?
- Látjátok a völgyben a marhákat?
- Igen.
- Kiszívtam mindnek a vérét.
Na a harmadik is kedvet kap,
elrepül ő is. Öt perc múlva
véresen jön vissza, de nem
csak a szája széle, hanem
mindene csupa vér.
- Veled mi történt?
- Látjátok azt a bazi nagy
tornyot?
- Igen.
- Na, én meg nem láttam.
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Hírmondó

Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?
Új-Zélandon nagyon szeretik a
sütőtököt, sokféle formában
fogyasztják, sütve-főzve, hidegenmelegen, vagy krémnek.
Akkor egy kis tökölés a főzéssel
is! !
Kedvencünk a TÖKleves
Hozzávalók:
1 közepes sütőtök (kb. 1½ kg)
1 evőkanál étolaj
1 nagy hagyma, apróra vágva
2 gerezd fokhagyma, összetörve

½ csokor koriander,
apróra vágva
1 lime/citrom héja és leve
Vegeta vagy só, bors, chili
A tököt előbb megsütheted,
de finom csak főzve is.
Melegítsük fel az olajat
pirítsuk meg a hagymát 5
percig, amíg megpuhul, de nem aranybarna.
Adjuk hozzá a fokhagymát, pirítsuk még egy
percig, majd beletesszük a kockára vágott
tököt öntsük fel vízzel (éppen csak ellepje),

A minap, megragadott az a kép amit, kukoricahéjból, szalmából, de
leginkább tökből ügyes kezek bábukat készítenek, körül rakják a terméssel
és kiteszik a földjük végébe, hogy lássák az arra járók és egy pillanatra
felejtsék el gondjaikat és mosolyogjanak. Ime az egyik kép, melynek címe:
Ők itt Töké: Tök úr és Tökné Tótkomlóson tökörésznek.

majd főzzük meg.
A tűzről levéve, botmixerrel simára
turmixoljuk, majd ha kell felöntjük vízzel/
alaplével, tőled függ milyen sűrűre hagyod. A
levest enyhén forraljuk, majd jól fűszerezzük,
só, bors, apróra vágott koriander, ha
szereted úgy a lime/citrom levét.
Tálaláskor tehetsz rá — csípős paprikát,
tejfölt vagy főzőtejszínt, de akár még pirított
mandulát is.

nemcsak ittak, ehettek is Tökölön, a most már
kiskocsmának nevezett helyen. Tök gazda sem
akart lemaradni asszonya mellett, ne mondják rá,
hogy ő egy tökfilkó, a már beérett tökök
bemutatására Tökfesztivál rendezését javasolta
Tökölön, a hó utolsó vasárnapjára. Sokan beneveztek a legnagyobb tök
Facebook fotó/Kovács Erika
versenyre, valamint főleg a gyerekek kedvéért kiírt legötletesebb töklámpás
vetélkedőre. Elérkezett a nagy nap, három bográcsban főtt a tökpörkölt.
Mosolyogjunk, mert a
A felnőttek pálinkával koccintottak, amiről az a hír járta, hogy az is tökből
mosoly megerősít, lelki
készült, de tök mindegy, az a lényeg, hogy ártson. A harmadik feles után
energiát ad. Ez a célom
úgyis mindenki kissé tökkelütött lett. Hiteles mérleggel készültek a tökök
ezzel a szokatlan írásommérlegeléséhez. A legsúlyosabb tök 24 kg-ot nyomott, a Tök faluból jött
mal.
Szűcs Pali bácsi töke volt. A második helyezettnek összesen két töke volt, a
KöszönTÖK mindenkit,
kertje végében, de azokat is benevezte, a második helyezést el is érte 21 és
akit nem riasztott el a kép
20 kg-os tökeivel. Tök Béla csak a harmadik helyezett lett, az ő töke 18 kglátványa. Nekem tetszik a
mot nyomott. Messze voltak a 2021-es év rekordjától a 126 kg-tól, de jól
vidám ötlet, a kivitelezés
szórakoztak legalább. A mérlegelés után, vígan falatoztak a tökpörköltből,
is, ezért eltökéltem, hogy
ami hamar el is fogyott, mert újdonság volt, mindenkinek ízlett. Közben
ezzel a kis tökmesével
felnőttek, és gyerekek faragták a töklámpásnak szánt tököket, ki-ki saját
beköszönTÖK hozzátok, talán sikerül a fent említett energiát egy mosollyal
fantáziája szerint. A tökmagokat összegyűjtötték, megszárították, lett belőle
előcsalni. A Tök házaspár Tököl faluban üzemelteti a Tökásznak elnevezett
tökmagolaj, de pirítva köpködős csemegének árusították, amit főleg foci
italboltot. Ide járnak a tököli és a töki lakosok, beszélgetni, kártyázni,
meccseken ropogtattak. A jó hangulatú nap fénypontja volt, amikor a
tapasztalatot cserélni. Van ugyan töktermelő törzsközönség, de sajnos a
kiüresített tökökbe elhelyezték a gyertyákat és láthatóvá váltak az
bevétel csekély volta csupán szegényes életmódot biztosított Tökéknek.
alkotások, melyek közül volt ijesztő is, de a legtöbb fantáziadús, ügyes
Pedig tökéletes munkával tök jó bevételt reméltek, hisz folyamatosan
kezek munkáit jelezte.
tökéletesítettek valamit, de a helyzet nem változott. Kacérkodtak ők
korábban is a töktermesztés gondolatával, de mint a nagy kuruc vezér
Thököly Imre leszármazottjai, lealacsonyítónak vélték a mezőgazdasági
munkát. Mind a töki, mind a tököliek tudni vélték, hogy Tökék üknagyapja
nemes volt ugyan, de elkártyázta a nemességét, elvesztette nevéből a „h-t”,
az „Y-t”, megmaradt ő egyszerűen Tök-nek. Az viszont valószínűsíthető,
hogy Tököl falu Thököly Imréről kapta a nevét. Egy Tök Béla akkor sem
lehet egy tökörésző, tökkelütött - dicsérte meg saját magát Tök úr -,
töktermesztő leszek én is, punktum. Megrendelték a tökmagot és egy szép
reggelen Tök úrból töktermesztő gazda lett, azt mondta magában:
Tökfödőt csapok a tök fejemre és elindulok a bérelt földemre, elvetem a
tökmagokat Isten segítségével. A Tökász vendéglőt az asszonyra hagyom, de
alkalmakként majd besegítek neki is. Jó idők jöttek, a tavaszi napsugár
előcsalogatta a tökvirágokat, amik a gyorsan növő száraikon, indáikon
Ügyes tökfeleségek, meglepetésre tökös-mákos rétest készítettek, illata
nyíltak. Ezek a tökindák olyan gyorsan terjeszkedtek, gyakran átnyúltak a
messzire szállt, amíg volt belőle, mert a finomra sikerült tökpörköltre jól
szomszéd földjére is. Van is erről egy magyar nóta, így hangzik: „Haragszom
esett ez az újdonság, melynek receptjét minden asszony elkérte, aki
a töködre, rámászott a kukorica földemre. ”Szokás szerint az így termett
megfordult a TÖKÁSZ kiskocsmában.
tök azé lett, akinek a földjén beérett. Gyakran még jól is jött, ha a kukorica
Így lett Tök úrból gazda,Töknéből gazdasszony, Thökölyről meg ezután csak
táblába nem vetettek tököt, nem lett töketlen a szomszéd sem, akire nem
az iskolában esett szó. Tök és Tököl faluk pedig az évenkénti tökfesztiválmondanám, hogy tökéletlen, de furcsa elméletei voltak. Szerinte a tök szó a
jukról lettek híresek, melyet minden évben meghirdetnek és nagy sikerrel
csütörTÖK-ből származik, ezért csak csütörtökön lehet tököt enni. Rajta
rendeznek meg. Idén Varga Józsi bácsi kapta a TÖKKIRÁLY rangot és
kívül mindenki tudta, hogy a tök szó szláv eredetű, évszázadok óta ismert,
jelvényt egy évre, mellyel együtt járt többek között az ingyen fogyasztás
tök ciki lenne újra meg újra elmagyarázni neki. Ebben az évben nagyon sok
lehetősége Tökék kiskocsmájában, a TÖKÁSZBAN. EzutánTökölre viszik az
tökéletesre beérett szép nagy tökök teremtek. Tökné, akit egyébként
érdekeltek minden évben, az ország minden részéből, szorgos munkájuk
Piroskának hívtak, rendkívüli kézügyességgel és főző tudománnyal rendeleredményének legjavát, azaz közszemlére teszik méretes tökeiket.
kezett. Egy este tökpörkölttel és egy nagy elhatározással várta haza az urát.
Holnaptól a Tökász italboltban is készít tökpörköltet. Nem is tököltek rajta
sokat, soha nem látott sikere lett Töknének a tökpörkölttel. A vendégek
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Szivárványország, ötödik fejezet folytatása
- Mondjuk azért jó, hogy még kicsi vagy, mert van még bőven időd. Látod, én se így képzeltem, de nekem már nincs sok hátra. Tele voltam
tervekkel - fogta suttogóra hangját - fontos feladataim voltak, azám! Végül ennyit sikerült megcsinálnom - mutatott a zsákjára és a madarak után.
Széttárta karját. aztán odahajolt Gergőhöz és azt súgta neki:
- Persze vannak akik azt mondják, hogy ez éppen elég! - emelte fel az ujját - s nekik el kell hinnem. Jobban tudják. Az ember nem tudhatja meg
önmagáról soha, hogy sokat tett - e vagy keveset.
Gergő szeretett volna már elszaladni.
- Kik azok, akik jobban tudják? - nyöszörögte, közben arra gondolt, hogy ennél a madarasnál valami nincs rendben.
- Neked ismerned kell őket - egyenesedett fel az öreg, s elengedte Gergő karját - vagy tévednék?
Zavar és kétkedés jelent meg az arcán.
- Pedig azt hittem, azt hittem megismertelek.
Sokáig nézte Gergőt, aztán mintha egy legyet akarna elhessenteni, intett a kezével.
- Na mindegy, képzelődtem, megesik az ilyen öregemberrel, nem igaz - és már nevetett. Isten veled, én erre megyek - mutatott a Duna felé, s
elmenőben még visszaszólt.
- Mindenkinek megvan a maga útja, ugye? - nevetgélve ment, lépteit és szaggatott nevetését még akkor is hozta a szél, amikor alakját már rég
elnyelte a párás homály.
- Most mit csodálkozol Gergő - hallotta hirtelen a régen hallott hangot - miért vagy úgy megdöbbenve?
S már ott is voltak az Őrzők.
- Végre - kiáltotta Gergő - már azt hittem teljesen elmentetek, magamra hagytatok!
- Mi sosem megyünk el, mondtuk már - kicsi szemrehányás érződött válaszukban és Gergő elszégyellte magát ettől - ránk mindig számíthatsz,
tudod!
- Tudom - hajtotta le a fejét Gergő - de ha sokáig nem jelentkeztek az olyan rossz. Bizonytalanná tesz.
- Márpedig ebben a világban nélkülünk kell élned. Mi nem lehetünk úgy itt, ahogy itt van a többi ember, ezt megértheted. Nem ez a feladatunk.
Dehát nem értünk téged. Nem elég neked, hogy tudod, mi vagyunk és veled vagyunk láthatatlanul?
- Majd megszokom - mondta Gergő, és másra terelte a szót, mert kicsit elszomorodott ettől a beszélgetéstől, maga sem tudta miért.
- Szóval akkor láttátok ti is ezt a furcsa madaras embert?
- Láttuk bizony - mosolyogtak az Őrzők - s úgy tűnt nekünk, mintha kicsit megijedtél volna tőle, igaz?
- Hát igen - vallotta be olyan nem is tudom én, milyen volt, kísérteties.
- Ugyan - nevettek most már az Őrzők - miket nem mondasz! Egyszerű kis öregember volt. Ő felismert téged, de hiába, megijedtél tőle, hát
inkább elment. Kár, nem valószínű, hogy látod még egyszer.
- Miért nem látom és ki volt ő? - firtatta és rosszat sejtett.
- Segítő volt, mint te és azért nem fogod látni, mert már igen öreg, s lehet, hogy hamarosan el kell mennie.
- Meg fog halni? - szomorodott el Gergő, mert ezt a szót, s amit jelentett nagyon nem szerette.
- Elmegy - mondták az Őrzők, s jelentőségteljesen nyomták meg a hangsúlyt - innen elmegy, ahogy mindenki egyszer.
- Tényleg! Beszélt a feladatról, de buta vagyok, és rólatok is beszélt, hogy nem vettem észre!
- Majd legközelebb - vigasztalták, mert látták, mennyire el van keseredve - legközelebb már könnyebb dolgod lesz, ne félj!
- Neki is az volt a feladata, ami az enyém?
- Igen, mindenkinek ez a feladata, csak nem mindenki tudja, s aki tudja, azok közül sem mindenki teszi.
- Furcsákat beszélt a madaras és nem is értettem mindent. Mi az, hogy ő csak annyit tudott megtenni, hogy etette a madarakat? Mi az, hogy az
ember nem tudhatja, sokat tett - e vagy keveset?
- Ez az igazság! Az ember ezt nem tudhatja, ebbe bele kell törődni. Ne képzelj hatalmas dolgokat, a kicsik sokkal nehezebbek! Van, akinek nagy,
nagy tettet kell véghez vinni egy pillanat alatt, s van akinek egész életében sok aprót szorgalmasan, soha nem csüggedve. Mondd csak, melyik a
nehezebb?
Gergő nem tudott válaszolni.
- Nem csoda, ha nem tudsz dönteni, mert nincs is erre helyes válasz. Kinek, kinek ereje szerint van kiszabva a feladat, s csak annyit kell elbírnia,
amennyihez ereje van. Ilyen egyszerű ez.
Gergő egyáltalán nem találta egyszerűnek, de nem akart vitatkozni, késő volt már. Az Őrzők még azt mondták:
- A madaras ember eteti a madarakat, beszélget velük, te megváltozol, hogy vigyázhass a kislányra, más meg mást csinál. Érted?
- Értem - mondta Gergő és egy kicsit tényleg értette - és most mi a teendőm? Keressem tovább az Utat?
- Ó, hát persze, ezt nem hagyhatod abba, keresd, s ha megtaláltad, már csak járnod kell rajta. Ne aggódj, nem leszel egyedül. Csak ne
türelmetlenkedj! Már eddig is sokat segítettél, s egyre többet fogsz. Az öregapó azt üzeni, ne feledd, amit ott tanultál! Emlékszel még?
- Persze - húzta ki magát Gergő, s mondta, mint egy leckét - mindennek következménye van, odafigyelni mindenre és vigyázni a kislányra, ennyi!
- Nahát - nevettek elismerően az Őrzők - ez bizony nem kevés, büszke lehetsz, hogy ennyi feladattal bíztak meg, pedig még kicsi vagy. Ez azt
jelenti, hogy neked nagyon sok erőd van. S az is lehet, hogy hamarosan vár még rád egy egészen különös feladat, ami nagy változással is jár. Na
gyere, hazaviszünk.
Jóval később, vacsora után is csak ezekre a szavakra tudott gondolni, s nagyon büszke volt.
- Min mosolyogsz olyan huncutul? - kérdezte Anyu - örülsz valaminek?
-Igen - bújt oda hozzá Gergő, s egy nagy puszit nyomott Anyu arcára - csak nem tudom megmondani minek!
- Megváltozott ez a gyerek - hallotta Aput - mintha sokkal rendesebben viselkedne.
- Én már régóta látom ezt, csak féltem, hogy elmúlik - így Anyu - de most, hogy te is észrevetted . . .
Gergő repesett a boldogságtól. Elalvás előtt elővette a képet. A kislány nevetett és tapsikolt.
- Lehet, hogy szerelmes - mondták kint testvérei Anyuéknak - most is valamilyen fényképet nézeget.
- Nocsak, akkor rám ütött - mondta Apu - engem is milyen jótékonyan elvarázsolt a szerelem, ugye? - fordult Anyuhoz és megölelte.
Mindnyájan nevettek ott kint és Gergő meg arra gondolt, vajon mi lehet az a hamarosan érkező új feladat, változás, amit az Őrzők említettek.
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Magyarország Nagykövetsége

Október 21 Fogadás a 65. évforduló tiszteletére

Wellingtonban

Dr Hetessy Zsolt
invitálta az itt élő
magyarokat október 21re, az 1956-os
forradalom
megemlékezésére,
a fogadással egybekötött
kiállítás megnyitójára és
egyúttal az első
személyes
bemutatkozására.

Legal House, 6. emelet

A képen feleségével
Katalinnal és lányukkal
Dórával.

Lambton Quay 101.
Jelenlegi munkatársai:

dr. Tóth Ferenc

Mintegy 60 ember gyűlt össze a nagykövetségen és
ismerkedett meg a nagykövet úrral, szemlélte meg a
lengyel nagykövetség által felajánlott képeket, és
hallhatta a magyarokat köszöntő Grzegorz Kowal lengyel nagykövetet.

elsőbeosztott diplomata
Molnár András
konzul

Tóth Tünde
titkárságvezető

Márton Brody-Popp

külgazdasági 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

Hírmondó

Október 23-án a Millenniumi Traszt rendezésében a
a MMP-ben, a Magyar Kertben találkozhattunk ismét.
Szép tavaszi napsütésben emlékeztünk az 1956-os
őszi eseményekre.
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Wellingtonban történt — 2005. november 13-án

Photo: Anthony Phelps/NZPA

A hajót eredetileg 1969 -ben helyezték üzembe a brit királyi
haditengerészetben HMS Bacchante néven, majd 1981 -ben Új Zéland vette meg.
Az egykori HMNZS Wellington, ma F69 néven, Devonportban volt
eddig és pótalkatrészként szolgált testvérhajója, a Canterbury
számára. Csak 1 dollárért adták el a Wellington's Sink F69 Trust nak, és ingyen vontatták le Wellingtonba.

ÉK

A tröszt meglehetősen többet - 1,5 millió dollárt - költött a hajó
lecsupaszítására és a süllyesztés finanszírozására.
A tűzijáték megkezdése előtt a 36 éves hajót Bob Peters katonai
lelkész áldotta meg.
- Viszlát, hű szolgám - intette le Peters.

Tízezrek gyűltek össze a Island Bay és a Houghton Bay öblökben
november 13-án, hogy megnézzék, ahogy a 113 méteres fregatt
merülő attrakcióvá válik. Több százan figyeltek 236 hajóról, amelyek
biztonságos távolságban voltak a pirotechnikától. Ez volt az
életemben egyszeri látvány!
Azt hittem, egyáltalán nem fogunk sokat látni. Amikor megláttam, és
éreztem a robbanásokat és a lökéshullámot, meghatározó élmény
volt, bár sem akkor sem és azóta sem terveztem merülést a hideg
vízben!
A haditengerészeti fregattot felrobbantva létrehozták az Island Bay
merülési helyet. Az egykori HMNZS Wellington 2005 -ben
elsüllyedt az Island Bay öböl mellett, és élő zátony lett a búvárok
számára. A tenger élete időközben az elsüllyedt hajóra talált, ami azt
jelenti, hogy a wellingtoni búvároknak már nem kell átkelniük a Cook
-szoroson, hogy az elsüllyedt szovjet hajón, a Mihail Lermontovnál
merüljenek. Így ez lett a világon a leginkább hozzáférhető erre a
célra tervezett hajóroncs! Világszínvonalú roncs van itt!
Csak egy perc és 50 másodperc telt el, mire a fregatt 20 méter
mélyre a parttól 800 méterre fekvő kemény homokra süllyedt, orra
a Cook -szoros felé mutat.
Az első, aki a rendőrök egyértelmű tájékoztatása után a fregatthoz
merült, Kerry Prendergast, Wellington akkori polgármestere volt.

14. oldal

A

A

Hírmondó

FÉSZkelődők társaságának hírei

Fészkelődtünk

A hosszú című: „ A felkészülés
meghatározatlan ideig tartó együttlétre”

Az elmúlt hónap végén és ennek a hónapnak

filmben valóság és képzelet csúszik össze

az elején több alkalommal is.

egy szerelmes nő fejében. Márta, a

A legutolsó Hírmondó megjelenése után ott

negyvenéves idegsebész szerelmes lesz.

voltunk a nagykövetségen október 21-én,

Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva

majd együtt voltunk 23-án is a Magyar

visszatér Budapestre, hogy új életet

Kertben ami után kellemes korai vacsorát is

kezdjen a férfival. Ám Márta hiába vár a

eltöltöttünk együtt kihasználva az Old Bayley

Szabadság-híd pesti hídfőjénél: a férfi

étterem hétvégi ajánlatát, 2 stake csupán 30

nem jelenik meg a randevún. Márta

dollárért. Ezt már nem először választottuk

kétségbeesetten a keresésére indul, de

együtt, és most sem csalódtunk tisztes

amikor rátalál, élete szerelme azt állítja:

méretű stake, hasábburgonyával és friss

sohasem látta őt azelőtt.

salátával pompás vacsora volt!

A következő filmre (nov. 14-re) is

Aztán fészkelődtünk a hónap utolsó

megvan a jegyünk— A természetes fény

vasárnapján. Összejöttük ismét, az ebéd most

című filmet nézzük meg, mely Nagy

rakott krumpli volt kétféle módon, a

Dénes első nagyjátékfilmje, de erre már

hagyományos kolbászos mellett készült

lapzárta után kerül sor, így arról majd a

húsmentesen is a szezonjában levő friss

következő lapszámban mesélek.

zsenge spárgával!

ÉK

EZ a nap is igazán jó hangulatban!
November 5-én pedig moziba mentünk
együtt! A wellingtoni nemzetközi

MOZI ESTEK

Filmfesztiválon bemutatott egyik magyar

a nagykövetségen!

filmet néztük meg.

A képen még csak összeállítva, sütés előtt , de
már így is ínycsiklandozó volt a látvány.
A kiadós mennyiség ellenére egyikből sem
maradt végül a sütő-edényekben!

ZÁRÓJELENTÉS / FINAL REPORT
magyarul, angol feliratozással 2021 november 18-án 5:30-tól a
nagykövetségen! Az Oscar díjas rendező Szabó István filmje
2020-ba készült el. Témája: Egy fővárosi kórház bezárásakor
nyugdíjazzák a neves kardiológus professzort, Stephanus doktort.
Az egyik napról a másikra dologtalanná váló orvos megtudja, hogy
szülőfalujában több mint egy éve nincs háziorvos,
így elvállalja a praxist. Csakhogy a községben uralkodó áldatlan
állapotok, a kisstílű politikai csatározások hamar rádöbbentik: a
múlt kísérteteivel csak akkor számolhat le,
ha szembenéz a jelennel...

A múltban mindig velünk lévő S. Sándor
lányát, aki Ausztráliában él, meglepetés

A

videóüzenettel köszöntöttük szülinapján!

nagykövetségen még egy ﬁlmet ve tenek idén,
december 9‐én, csütörtökön 17:30‐kor,
Goda Krisz na 2018‐ban rendeze BÚÉK
című vígjátékát.

Ha te is szeretnél velünk lenni és “fészkelődni”, tudd, hogy mi minden
hónap utolsó vasárnapján találkozunk a megbeszélt helyen.
Aki bejelentkezik előtte szerdán a kaprinayeva@gmail.com,
vagy a 04 383 5395 telefonon, az ebédet is kap.
Aki a vasárnapi ebédje után szeretne betoppani, jó ha előre jelzi és
kávét, vagy teát, kis süteményt is kap.
Aki csak kis magyar beszédre vágyik, azt is örömmel látjuk!

15. évfolyam 191. szám NOVEMBER
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Hírmondótól-Hírmondóig milyen lehetőségek vannak Wellingtonban és környékén

15-től 15-ig

Többsége ingyenes!

Very Welly Christmas November 27 és 28
Jön a Télapó a tündéreivel!
Karácsonyi parádé!

EPER FESZTIVÁL
November 17-én a Midland Parkban!
EPER minden mennyiségben!
Tejszínnel, vagy fagyival, csak magában...
Mindenképpen finom és a szezonja elkezdődik!

Kapcsolatok - hirdetések

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

Köszöntjük
mindazokat, akik a novemberi Hírmondó megjelenése után, a decemberi lapszám
megjelenése előtt ünneplik név-, vagy születésnapjukat, vagy bármilyen személyes,
vagy családi évfordulójuk erre az időpontra esik!
2004-től él a Wellingtoni Magyar Fészek
Új-Zéland fővárosában. A megalakulástól eltelt

Kis újságunk

magyarul íródik,

időszakban sok magyar látogatta. Fészkelődünk továbbra

magyaroknak - magyarokról.

is, 2021-ben is havonta egy alkalommal találkozun.,

A világ számos pontján olvassák, az interneten keresztül.

minden hónap utolsó vasárnapján.

INGYENESen olvasható, letölthető bárhol ezen a Földön!

