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Új-Zéland és
Magyarország
között
10 óra
az időeltolódás!
„Csak akkor érthetjük meg a múltat, ha nem töröljük el. Épp ez különböztet meg minket a diktatúráktól,
ahol tényleg megpróbálnak mindent kiretusálni, ami kellemetlen számukra.”
Arthur Brand

A nyári időszámítás kezdete Új-Zélandon:
2020. szeptember 27-én vasárnap
hajnalban
2:00 órakor kell az órát előre állítani 3:00 órára.

A téli időszámítás kezdete majd Magyarországon:
2020. október 25. vasárnap
hajnalban
3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát.

Az óra átállítást, sokan ellenzik, sokan nem szeretik, én
bevallom engem nem zavar. (ÉK)
Kezdetben csupán azért javasolták, mert a napfényes
órák magasabb száma miatt energiát lehet vele
megtakarítani. Használata azonban más előnnyel is jár. Az
egy órával hosszabb természetes világítás előny
mindazoknak, akik iskolai, munkahelyi tevékenység után a
szabadban szerveznek programot, strandolnak, hétvégi
telkükön, családi házuk kertjében dolgoznak. Előny
(például az építőiparban), hogy hosszabb ideig végezhető
értékteremtő munka szabadtéri munkahelyeken. Az
előnyök közé sorolják, hogy a jobb látási viszonyok miatt
csökkenhet a közúti balesetek száma. Mivel az emberek
kevesebbet tartózkodnak az utcán sötétben, ezért a
bűncselekmények száma is csökkenhet.
A nyári időszámítás szabályait az Európai Unió 1996-ban
egységesítette, majd 2001-ben irányelvben rögzítette.

Európában a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján
kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart.
Ennek megfelelően minden évben más dátumra esik, de
az átállítás napja mindig vasárnap.
Az óraátállítás az UTC szerint hajnali 1 órakor történik,
vagyis Magyarországon márciusban helyi idő szerint 2
órakor előre (3-ra), októberben nyári idő szerint 3
órakor vissza (2-re) kell állítani az órákat.
Az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én elfogadott
javaslata szerint az óraátállítás 2019-ben megszűnt volna.
Az eredeti elképzelés szerint a tagállamoknak 2019
elejéig kellett volna jelezni, melyik időzónába szeretnének
tartozni, de ez a határidő szűkösnek bizonyult, 2019
márciusában 2021-re tették át a döntés évét, addig kell a
tagállamoknak eldönteniük, hogy melyik időzóna lenne
számukra az előnyösebb vagy elfogadottabb. (wikipedia)
Úgy tűnik a vírus erre is hatással volt, egyelőre nem
hallottam a változtatásról.
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
Elhunyt Rab (Rabovsky) István, a balett-táncos
Rab (Rabovsky) István 1930-ban született Szegeden.
Nagyon szegény családban nőtt fel, jórészt nagyszülei nevelték. Táncosi
tehetsége korán kiderült, így került a Magyar Állami Operaház
ballettiskolájába. Mestere Nádasi Ferenc volt, 1948-tól lett az Operaház
magántáncosa.
Mestere Nádasi Ferenc volt. 1948 és 1953 között az Operaház
magántáncosa. Technikája kiváló, nagy sikereket ért el a klasszikus és a
félkarakter alakításokban egyaránt. Galina Ulanova budapesti látogatásakor
Nádasi továbbképzésre ajánlotta őt, de Rab ragaszkodott hozzá, hogy
későbbi feleségével, Kováts Nórával együtt mehessen fél évre Moszkvába
és Leningrádba. Itt Pjotr Guszev és Agrippina Vaganova segítségével
„anyanyelvi szinten” sajátították el az orosz balettiskola hagyományait. A
tanfolyam végén felléphettek a Kirov Opera színpadán.
1951-ben a berlini VIT-en 2. helyet értek el, 1953. március 15-én
Kossuth-díjat kaptak.
Még ez év májusában egy Kelet-Berlini turné alkalmával
disszidáltak azzal az egyszerű módszerrel, hogy metróval
átutaztak Nyugat-Berlinbe.
A „szabad világ” sajtójában óriási szenzációt keltett távozásuk.
Sol Hurok sztármenedzser karolta fel őket.
Először Nyugat-Berlinben, a Royal Petit Ballet de Paris-ban
léptek föl, majd Londonban a Festival Balletben, s táncoltak a
Grand Balett du Marquis de Cuevas együttesével is.
Később az Amerikai Egyesült Államokba települtek át. Állandó szereplői voltak tévéműsoroknak, Hurok Bihari Együttes néven tánccsoportot
szervezett köréjük, amivel végigjárták az országot.
A Bolsoj Balett amerikai vendégszereplése után halványodni kezdett hírnevük, alulmaradtak az összehasonlításban.
Eztán többnyire szórakozóhelyeken vállalt fellépéseket, feleségével közösen megnyitották balettiskolájukat, bár Kovács Nórától elvált még 62ben évekig dolgoztak együtt.
New Yorkban jelenleg is a nevét viseli a Istvan Rabovsky Ballet Camp Alumni.
Jelenlegi felesége Candice Itow közölte a halálhírét, elmondta, férjét augusztus 17-én gyomorbántalmakkal szállították kórházba, ahol másnap a
művész 90 évesen halt meg Manhattanben.

(Forrás Wikipedia és Telegraph)
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
110 éve 1910. szeptember 22-én született Faludy György
„Faludy György életműve a magyar líra 20. századi megújulásának előfutára volt, és az egyetlen
költő, akinek versei – Villon-átköltései – több mint félszáz kiadásban jelentek meg még életében.
Az író Faludy visszaemlékezéseiben a 20. század kordokumentumát adta megkerülhetetlen,
felemelő, veretes csillogású remekmű formájában. Nem véletlenül az angol olvasók előbb
ismerhették meg, mint a magyarok.” (részlet: cultura.hu)

Faludy György
Jövendő napok
A történelmet nem tudni előre.
A leányok a múltnál sokkal szebbek,
a fiúk sportolók, vidámak,
és egyre műveletlenebbek.
Hét nemzet gyárt atombombákat,
mint régen gépfegyvert meg ágyút.
Ha kérdezed megvígasztalnak:
Azért gyártjuk, hogy ne használjuk.
Egymilliárdnál jóval többek
a kínaiak. Mi nem törődünk
velük. Dolgoznak s hallgatnak.
Mi lesz, ha egyszer kérnek tőlünk?
A sarki tenger roppant jégtáblája
kiolvad a jegesmedvék alatt.
Elég-e a növekvő tenger ellen
imákból szőni védfalat?
A Nagyalföld sivatag lesz,
porfelhő, szikkadt, piszkosszürke.
Csak az Úr hangja segíthetne,
de Isten sosem fú a kürtbe.

Budapesten született
zsidó polgári családban.
Édesapja Leimdörfer Jenő
(más forrás szerint
Leimdörfer Joachim
(Chájim)) vegyész,
édesanyja Biringer
Erzsébet Katalin volt.
1928-ban érettségizett a
fasori Evangélikus
Főgimnáziumban, ezután
a bécsi (1928–30), a
berlini (1930–31), a párizsi (1932) és a grazi
(1932–33) egyetemen tanult. 1933–34-ben
katonai szolgálatot teljesített zászlósi
rendfokozatban, amelytől később
megfosztották. 1937-ben jelentette meg a
Villon-átköltéseket, mely jó időre
meghatározta pályáját. 1938-ban elhagyta
Magyarországot. Erre többek között az
kényszerítette, hogy úgy érezte, hazájának az a
legrosszabb, ha a háborút a hitleri Németország nyeri meg, így a németek oldalán
semmiképp sem akart volna harcolni. Párizsig
menekült, itt találkozott többek között Arthur
Koestlerrel és az emigráns magyar művészek
közösségével. Később a német megszállás miatt
innen is távozni kényszerült. Havas Endrével és
Lorsy Ernővel együtt Franciaország német
megszállása után Marokkóba menekült, majd
áthajózott az Amerikai Egyesült Államokba,
ahol a Szabad Magyar Mozgalom titkáraként és
lapszerkesztőjeként tevékenykedett. Ezután
három évig, 1942 és 1945 között az amerikai
hadseregben szolgált tisztként, káplárként
szerelt le. Eközben húgát, aki itthon maradt, a
nyilasok meggyilkolták. 1946-ban tért haza, a
Népszavánál helyezkedett el. 1947-ben
megjelent az Őszi harmat után című
verseskötete, illetve a Villon balladák már a 14.
kiadásnál tartottak. A rasszizmust megvetette,
az ő vezetésével döntötték le 1947. április 26áról 27-ére virradó éjjel Prohászka Ottokár
Károlyi-kertbéli szobrát. A kommunista
hatalom mégis kezdettől fogva ellenségesen
viszonyult hozzá, további művei nem
jelenhettek meg. 1949-ben (több más forrás
szerint azonban nem 1949-ben, hanem 1950
közepén) hamis vádak alapján letartóztatták, s
Gábori Györggyel és Egri Györggyel
Kistarcsára internálták, majd a recski
kényszermunkatáborba zárták. Az ÁVH
börtöneiben, illetve a táborokban írt versei
1983-ban Münchenben jelenhettek meg először
Börtönversek 1950–1953 címmel.
Szabadulása után fordításokkal kereste
kenyerét, majd 1956-ban ismét elmenekült az
országból.
Faludy György önéletrajzi regényében (Pokolbéli

víg napjaim) az ávós őrnagy
beszéde jellemzi az 1953.
szeptemberi szabadon
bocsátások légkörét: „A
Magyar Népköztársaság
nevében bocsánatot kérek
öntől azért az
igazságtalanságért,
jogtalanságért és
méltatlanságért, melyet el
kellett szenvednie. …
figyelmeztetett, hogy a
törvény hatévi fegyházbüntetést ír elő, amennyiben
rabságunk körülményeiről, helyéről, okairól akár
bármit is elárultunk. Azzal a jó tanáccsal
szolgálhat, hogy a kérdezősködőket jelentsük fel,
közvetlen hozzátartozóinknak pedig mondjuk,
hogy tanulmányúton voltunk a Szovjetunióban.”
Londonban települt le, ahol 1957-től az Irodalmi
Újság szerkesztője volt. 1961–62-ben írta a
Pokolbéli víg napjaim című önéletrajzi
visszaemlékezéseit, eredetileg angolul (My
Happy Days in Hell, 1962). A könyv 1987-ben
jelent meg először magyarul az AB Független
Kiadónál – a kommunista cenzúrát megkerülve
szamizdat kötetként. 1963 és 1967 között
Firenzében és Máltán élt. 1967-ben költözött át
Torontóba. Kanadában és az Egyesült
Államokban különböző egyetemeken tartott
előadást, miközben a Ötágú Síp és a Magyarok
Világlapja című lapok munkatársaként
dolgozott. 1980-ban New Yorkban jelentek
meg összegyűjtött versei. Közben
Magyarországon betiltott költő volt, a
könyvtárakban még a katalógusból is kiszedték
azokat a cédulákat, amelyeken a neve
szerepelt. Megjegyzendő azonban, hogy a
pártállam idején kiadott A magyar irodalom
története több helyen említi, sőt bővebben is
tárgyalja és idéz tőle.
1988-ban hazatért, Budapesten telepedett le. A
rendszerváltás után korábban szamizdatban
terjedő műveit is ki lehetett adni. Új
verskötetei és fordításai is megjelentek. Faludy
1994-ben a Kossuth-díjat is megkapta. 1998ban alapító tagja volt a Digitális Irodalmi
Akadémiának. Személyét többnyire érdeklődés
övezte, bár 90 éves kora felett sem szűnt meg
polgárpukkasztónak, meghökkentőnek lenni.
Pokol tornácán című kötetének bemutatóját már
nem érhette meg, a Kossuth-díjas költőt 2006.
szeptember 1-jén otthonában érte a halál.
Tiszteletére 2006. október 3-án Torontóban a
közvetlenül az egykori ottani otthona melletti
parkot hivatalosan is George Faludy Place-re
keresztelték át. Bár az elnevezési procedúra
még életében elkezdődött, a névadási
ünnepséget már nem érhette meg.
( Forrás wikipedia)
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HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK
RUBIK ERNŐ: A MI KOCKÁNK
Tíz országban jelenik meg Rubik Ernő A mi kockánk című könyve.Tíz külföldi kiadó
vásárolta már meg a kiadási jogát Rubik Ernő Kossuth- és Széchenyi-díjas, világhírű
játéktervező A mi kockánk című könyvének, amely Magyarországon szeptember 4-én
jelent meg a Libri Kiadó gondozásában.
A Rubik-kocka sokkal több, mint pusztán egy lebilincselő rejtvény: igazi világjelenséggé
vált. Könyvek, színdarabok és hollywoodi szuperprodukciók állandó szereplője, egyetemi
kurzusok tárgya, világversenyek sporteszköze. Közel fél évszázados története során így
lett csaknem egymilliárd ember játéka.
A Kocka mára a gondolkodás örömének és a látszólag lehetetlen problémák
megoldásának közismert jelképévé vált. Erről a csodálatos tárgyról és alkotójáról több
ezer cikk és számtalan könyv jelent már meg világszerte, de Rubik Ernő - aki világéletében
kerülte a nyilvánosságot - még sohasem mesélte el, milyen volt számára végigkövetni e kis
tárgy minden várakozást felülmúló sikerét és különös kalandjait a nagyvilágban.
A mi kockánk - mely a világ számos pontján a magyar kiadással egy időben jelenik meg tanulságos utazásra invitálja az olvasót a matematika, a pszichológia, az oktatás, a
képzőművészet, a design, az építészet és a popkultúra területén. Elgondolkodtató, magával
ragadó, álomszerű kirándulás ez modern korunk egyik legkülönlegesebb kreatív elméjével.

Mudruczó Kornélnak a 77. velencei filmfesztivál hivatalos versenyprogramjában debütált az első külföldi gyártású, angol nyelvű alkotása a
Pieces of a Woman. A cselekmény középpontjában egy harmincas évei
közepén járó anya tragikus kimenetelű otthoni szülése és gyászának
rendhagyó feldolgozása áll... A film forgatókönyvét Wéber Kata,
Mundruczó alkotótársa, saját, többszörösen díjazott színdarabja alapján
írta. A vágó Jancsó Dávid, az operatőr a norvég Benjamin Loeb, a
látványtervező a kanadai Sylvain Lemaitre, a film zeneszerzője pedig az
Oscar-díjas Howard Shore volt. https://hvg.hu
**A versenyen a Legjobb Színésznőnek járó díjat főszerepét alakító
Vanessa Kirbynek ítélte oda a bíráló bizottság. Előtte a film megkapta a 30
fiatal diákból álló zsűri Legjobb Filmnek járó, Arca CinemaGiovani díját isírta a Deadline.com
HORVÁTH LILI magyar rendező második nagyjátékfilmjét a 77.
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Giornate degli Autori versenyprogramjába hívták meg. A szekció mindössze 10 filmből álló válogatásába kapott helyet Horvát Lili második nagyjátékfilmje. A Felkészülés
meghatározatlan ideig tartó együttlétre című alkotás. Horvát Lili 2015ben első mozifilmjével, a Szerdai gyerekkel meg-nyerte a Karlovy Vary
Nemzetközi Filmfesztivál East of the West programjának
fődíját, a kritikusokból álló FEDEORA zsűri díját, és számos
további rangos nemzetközi fesztiváldíjjal jutalmazták.
https://hvg.hu/kultura/
DOMBROVSKY LINDA a GOLDEN GLOBE DÍJÉRT—
a Pilátus című filmet beválogatták a legjobb idegennyelvű filmnek járó
Golden Globe-díjért versenybe szálló alkotások közé, a Foreign Language
Film Series 2021 elnevezésű programba. Szabó Magda azonos című
regényéből készült tévéfilm így jelölhető a legjobb idegen nyelvű filmnek
járó 2021-es Golden Globe-díjra. A magyar film zártkörű online vetítése
augusztus 22-én volt a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók
szervezetének (HFPA) tagjai számára, akik augusztus 29-én online
beszélgetésen kérdezhették a rendezőt.

A Pilátus januárban Milánóban, a MIFF Awards-on a legjobb film díját
nyerte el, emellett a legjobb rendező (Dombrovszky Linda), a legjobb női
főszereplő (Hámori Ildikó), a legjobb operatőr (Hartung Dávid) és a
legjobb vágó (Mezei Áron) díját is megkapta ugyanitt. A filmet jelölték a
legjobb forgatókönyv díjára (Somogyi György és Szélesi Sándor), Györgyi
Anna pedig a legjobb női főszereplő nomináltjai között volt. A Pilátus
operatőrét, Hartung Dávidot nemrég díjazták a South East European
Filmfesztiválon Los Angeles-ben.
Dombrovszky Linda filmje a napokban az Indianapolisi Nemzetközi
Filmfesztiválon is szerepelt, novemberben pedig Dallasban és a 44. Sao
Paolo-i Nemzetközi Filmfesztiválon versenyez.
A Pilátus a Cross Dot Film gyártásában készült Köves Ábel producer
vezetésével a Magyar Média Mecenatúra program támogatásával.
https://magyarnarancs.hu/mikrofilm/
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Híres magyarok—Magyar hírességek— A NEMZET SZINÉSZE

A Nemzet Színésze:
A címet legfeljebb tizenketten viselhetik egyszerre. Ha a cím egyik viselője elhalálozik, a megüresedett helyre a cím
többi birtokosa egyhangú szavazással tehet javaslatot.
A cím elhunyt birtokosai: Agárdy Gábor, Avar István, Berek Kati, Bessenyei Ferenc, Bitskey Tibor, Darvas Iván,Garas
Dezső, Gera Zoltán; Kállai Ferenc, Komlós Juci, Kóti Árpád, Lukács Margit, Psota Irén, Raksányi Gellért, Sinkovits Imre,
Szabó Gyula, Sztankay István, Zenthe Ferenc
A cím jelenlegi birtokosai: Almási Éva, Andorai Péter, Bodrogi Gyula, Cserhalmi György, Csomós Mari, Haumann Péter, Király
Levente,Máthé Erzsi, Molnár Piroska, Szacsvay László, Tordy Géza, Törőcsik Mari

“Amikor kollégái megválasztották a Nemzet Színészének,
egy interjúban – a magánvilág történéseire kitérve – úgy
fogalmazott: „A férjem külföldre ment, én is próbáltam ott
élni, nem ment. Hazajöttem, elváltunk. Később a fiam
kikerült az apjához, aztán elvesztettük őt. Talán azóta
adok mindent csak a pályának.
Mi más maradt?.”

Molnár Piroska

megbántam, de a pályám sok mindenért kárpótolt. Pedig
nekem is szükségem lenne valakire. És éppen erre az
emberre! De erre nem volt szabad gondolnom.
Goethe mondta: Nincs el nem rontott élet."
A színház hozott haza, de volt más ok is. Csak feleségként
borzalmas, házsártos, mindenbe beleavatkozó nő lett volna belőlem.
Elkezdtem volna a férjem életét élni, ami egyikünknek sem lett volna
jó. Annyira szerettük egymást, amennyi az elengedéshez is erőt
adott.

1945 október elsején
Ózdon született.

Photo Gáspár Stekovics

1968-ban végezte el a
Színház- és Filmművé-szeti
Főiskolát Pártos Géza
osztályában, majd a Szegedi
Nemzeti Színház tagja lett.
1971-től 1978-ig a kaposvári
Csiky Gergely Színházban
játszott, aztán 1978-tól két
évig a Nemzeti Színház
színpadán. 1980-ban lett a
Katona József Színház tagja,
1984-ban ismét Kaposvárra
szerződött, 2002-től újra a
Nemzeti Színház tagja volt,
2013 óta pedig a Thália

Színházban játszik.
Olyan neves filmekben szerepelt, mint az Indul a bakterház, a Sose
halunk meg, a Szamba, a Csinibaba, a Meseautó, az Állítsátok meg
Terézanyut!, a Sorstalanság, A nagy füzet és a Liza, a rókatündér.
Molnár Piroska a Klubrádión beszélt (2020) arról, nem érzi túl
nagy áldozatnak, hogy a férje helyett egy idő után végül a színházat
választotta, noha azt is bevallja, hogy a férje, Eötvös Péter
zeneszerző volt élete nagy szerelme.
1978-as interjúban már arról beszélt:
„Reggel nyolctól bent voltam a színházban, a fiam Pesten
élt az anyósommal. Egész héten nem láttam, csak hétfői
szabadnapomon, ha éppen nem tájolt a színház. Azért
bizakodtam: ha a fiam nagyobb lesz, minden könnyebbé
válik. Nem szerződtem Pestre kizárólag csak a gyerekem
miatt. A színészetért mindent vállaltam. Amikor
zeneszerző férjem külföldre szerződött, a hazai színészi
pálya mellett döntöttem és maradtam. Magánemberként

Számtalan díjjal, kitüntetésel ismerték el szinészi munkáját a pályája
során:
Jászai Mari-díj (1977); Rajz János-díj (1979); Érdemes művész (1981)
Kiváló művész (1990) ; Déryné-díj (1993); Színikritikusok díja a legjobb női
alakításért (1994); Kossuth-díj (1995); Örökös tag a Halhatatlanok Társulatában
(1999); A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2006); Hazám-díj
(2008); Amfiteátrum díj (2009); A Nemzet Színésze (2011); Színházi Kritikusok –
legjobb női főszereplő díja (2011); A kaposvári Csiky Gergely Színház örökös
tagja (2012); Prima Primissima díj (2013); Arany Medál-életműdíj (2013)
Cottbusi Nemzetközi Filmfesztivál – Legjobb női alakítás díja (2014);
Színikritikusok Céhének életműdíja (2015), Kaposvár díszpolgára (2020)

Molnár Piroska nem csupán az egyik legismertebb magyar színésznő,
számtalan felejthetetlen alakítással a háta mögött, ő egy valódi
intézmény. Jelenléte a színpadon, vagy feltűnése a filmvásznon
mindig új jelentéssel gazdagítja az alkotást. Jelenleg mindennap
próbál, majd fellép, van, amikor kétszer is.
De ezt mondta nemrégen egy interjuban:
„Ezt az évadot még végigcsinálom, utána abbahagyom. Sokat járok
majd színházba, de már csak nézőként.”
Források: Klubrádió, Magyar Hang, Port.hu; Origo, Wikipedia, )

6. oldal

W E L L I N G TO N I M a g y a r F é s z e k H Í R M O N D Ó

GYEREKEKNEK
Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája volt
hónapban:

„Mit tudok Új-Zélandról?”

22

alkotás érkezett!!!

A beérkezett képek száma alacsony volt, de annál nagyszerűbb
alkotásokat kaptunk. A választás sem volt egyszerű:

10 év alatti korosztályban első:

10 év felett korosztályában első:

Közönségdíjas 6 szavazattal

Kiemelt dicséret:

Kiemelt dicséret:

Kiemelt dicséret:

A beérkezett képek jutalma egy oklevél, melyet a beküldési e-mail címre postázok!
Az első helyezettek, kiemelt dicséretben részesülők egy másik oklevéllel lesznek elismerve!

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA: Az erdő kincsei

A beküldési tudnivalók:
A kép neve: gyerekneve_életkora_honnan.jpg

KovacsJozsef_9_Magyarorszag.jpg

(varosnev, iskolanev lehet, de ne legyen ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő: OKTÓBER

5.

Cím: rajzverseny0@gmail.com
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GYEREKEKNEK

Kálnay Adél
József Attila díjas írónő engedélyével 2016 januári kezdéssel új könyvének meséit közölhetjük! Köszönjük!
Az Embermesék, tündérmesék munkacímű meseregény egy egyre bővülő család meséje. Ebben a családban a gyerekek állandó
kapcsolatban vannak a tündéreikkel, akik beavatják őket titkaikba, segítenek, ha szükséges. A mindennapi történések bizonyítják, hogy
sokszor nem könnyű gyereknek lenni, s eligazodni a világban. Ilyenkor jó, ha van egy tündére az embernek. A gyerekek azonban nemcsak a
tündéreikkel tudnak beszélgetni, hanem Artúrral is, a fekete rigóval, s Csipkerózsikával, a bánatos szemű kutyával. Mi pedig együtt
izgulhatunk a szereplőkkel, hogy milyen lesz az új kistestvér, sikerül-e a tündérszüret, életben marad-e Artúr, lesz – e helye
Csipkerózsikának, felépül-e a régóta vágyott ház, jó földbe kerül-e a tündérfa magja. Ez afféle „együttolvasós” könyv, anyával, apával. Szinte
minden helyzet ismerős lesz gyermeknek, szülőnek egyaránt, ismerős és tanulságos. A tündérek pedig varázslatossá is teszik. Hatvanegy
történet titkokkal, izgalmakkal, humorral.

Csodaszép május köszöntött a világra. Virágok nyíltak, fák

- Én is, én is! – kiáltotta Veronika.

lombosodtak, ezerféle zöld mindenütt. Méhek

- No úgy látom – fordult apa anyához – hogy én is ott utazom.

döngicséltek, pillangók ébredeztek, madarak daloltak.

- Jobb is így – helyeselt anya – legalább a kocsi első ülésére is

Selymes fű zöldelt a réteken, friss illatát messzire vitte a

pakolhatunk. Menjetek elöl, én meg majd utánatok Csipkerózsikával!

szél.

Majd ő vigyáz rám.

Veronika úgy érezte, semmit nem aludt az éjjel. A

- Mmm! – helyeselt Csipkerózsika.

költözködés izgalma nem hagyta nyugodtan pihenni.

Mindenki elhelyezkedett. Veronikáék a hátsó teherautón a kanapén

- Jó reggelt Veronika – köszönt be a nyitott ablakon

foglaltak helyet.

Artúr – hogy hogy ilyen korán ébredtél?

- Hú, de izgalmas! Még sosem utaztam így! – ujjongott Veronika.

- Korán? A szememet le nem hunytam! – dicsekedett

Már nem gondolt szomorúan arra, mit hagy maga mögött. Élvezte a

Veronika, aztán eszébe jutottak a tündérei és helyesbített

különös utazást, várta az izgalmas megérkezést. Csupán Artúr miatt
fájt a szíve.

– vagyis úgy érzem, alig aludtam valamit.
- Megértem, megértem – bólogatott Artúr – nektek embereknek nem olyan könnyű az

-Igazán visszajöhetett volna elbúcsúzni, hiszen az is lehet, hogy már sosem látjuk egymást!

ilyesmi.

– mondta magában, amikor ismerős hangra lett figyelmes.

- Hát nem – szomorodott el Veronika – el kell búcsúznom mindentől, s mindenkitől.

Feje fölött, a magasban két fekete madár repült ide – oda cikázva. Veronika szíve nagyot

Tőled is.

dobbant.

Hallgattak. Artúr ide – oda fordítgatta a fejecskéjét, hol egyik, hol másik szemével

-De hiszen ez Artúr meg a felesége!

nézegette kis barátnőjét. Aztán hirtelen felrepült:

- Mi vagyunk! – integetett Artúr a szárnyával – megbeszéltem a feleségemmel, hogy jót

-Mindjárt jövök, csak valamit sürgősen meg kell beszélnem a feleségemmel!

tenne egy kis levegőváltozás. Idén úgyis elkéstünk egy kicsit a tojásrakással. Szóval arra

Veronika szomorúan nézett utána. Szerencsére azonban nem sokáig szomorkodhatott,

gondoltunk, biztos akad a kertetekben egy fa, ahol fészket rakhatnánk . . .

mert megérkeztek a szállítóautók, s elkezdődött a pakolás. Mindenki rohangált és kisebb

- Persze hogy akad, persze! – kiáltotta Veronika és nagyon, nagyon boldog volt.

nagyobb csomagokat cipelt. Nagyi már előző este elvitte magával Blankát, hiszen ő még

Nemsokára megérkeztek az új házhoz, ami ettől kezdve az otthonuk. Mindnyájuk otthona.

olyan kicsi, kifárasztaná a nagy nyüzsgés. Veronikát is hívta, de ő kikérte magának:

Itt fognak élni ők öten, anya, apa, Dani, Veronika és Blanka, no meg Csipkerózsika és

-Csak nem gondolod Nagyi, hogy kimaradok ebből?!

Artúrék. Még az is lehet, hogy a tündérek küldenek még egy kistestvért. Ebben a nagy

A felfordulás óriási volt. Nagyon erős bácsik jöttek, emelték, vitték a bútorokat, anya

házban már biztos elfér. Ezeket gondolta Veronika, miközben leugrott a teherautóról. Úgy

aggódva figyelte, nem lesz-e valaminek baja. Apa egy csavarhúzóval a kezében futkározott,

érezte, hogy most minden más lett, mint eddig. A kapu szívesebben tárult, a fák

s ha észrevett még egy ott felejtett tárgyat, nyomban leszerelte. Dani dobozokat cipelt,

kedvesebben integettek zöld karjaikkal.

ezekben voltak az ő legfontosabb játékai. Veronika egy nagy műanyagzsákkal küszködött.

-Ezután mindig így lesz – sóhajtott nagyot Veronika – hiszen ez az új otthonunk.

Teletömte a zsákot plüssállataival, s megpróbálta kivonszolni a teherautóhoz.

Felnézett a háztetőre és nagyot kacagott.

Rohant az idő, ürült a lakás. Mire dél lett, csupán az üres falak maradtak.

-Mit nevetsz kislányom? – kérdezte anya.

- Indulhatunk – ölelte át fáradtan anya Veronikát – itt már semmi nincs. Holnap

- Ezek a huncut tündérek – mutatta Veronika – ott

visszajövök, s kitakarítok. Tisztán kell átadni a lakást az új gazdájának. Mi az, miért nem

ülnek a ház tetején, látod?

jössz?

Anya felnézett, de szeme elé kapta a kezét.

- Megyek már – mondta Veronika kicsit kelletlenül – csak azt hittem, hogy Artúr még jön

- Jujj, de tűz a nap! Én semmit nem látok.

és elbúcsúzik. Olyan hirtelen repült el . . .

Veronika átölelte anya derekát:

- Biztos fontos dolga volt – mondta anya – a madaraknak ilyenkor már javában a tojásokkal

-Nem baj anya – mondta – én látok helyetted is!

kell törődni.

Integetett tündéreinek és vidáman befutott a házba.

Veronika csalódottan indult ki a házból, ám kint felderült, mert a sofőr bácsi azt mondta:
-Gyerekek! Ki akar a teherautón utazni?
-Én, én ! – kiáltotta Dani.
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TÓTH ALPÁR - MESÉLI

Ma már magyar állampolgár.
Kézdivásárhelyen született, Kolozsváron tanult, majd onnan került Prágába. Onnan Pestre indult, de Angliában „kötött” ki.
Aztán Pesten élt, de munkája gyakran röptette őt Európa különböző országába. Jelenleg London ad otthont neki.
Megismerkedésünk óta szorgalmasan küldi jegyzeteit.
Írásai mindennapi öröméről-bánatáról, sorsának alakulásáról, gondolatairól szólnak.

„Nyugaton a helyzet változatlan. Vagy nem....
tisztálkodás, ahol lehet valamilyen szintű távolságtartás, illetve némely
helyeken a maszk (vagy egyéb arcot betakaró eszköz) viselete.
Ezúttal egy híres író nemkülönben híres regényének címét gondoltam Itt megintcsak nagyon ellentétes elméletekkel találkozok, van aki
szerint a maszk teljes biztonságot nyújt, van aki szerint semmit sem
találónak.
ér. Az igazság, mint a legtöbb esetben, most is középen van.
A profi légszűrős maszk valóban hatékony védelmet biztosít viselőDe vegyük a dolgokat szépen sorjában. Bármennyire is szokatlan de
jének és annak környezetének is. Az egyszerhasználatos ún. "orvosi
itt az ősz! Rengetegszer hallottam már eddig, hogy "elrepült a nyár", maszk" pár órára passzívan véd - azaz nem a használóját, hanem
de az idén ezt magam is pontosan így éreztem. Egyik pillanatban még
annak környezetét.
beköszöntött a június aztán hirtelen már szeptember.
A mostani helyzetben a legtöbben elvesztették ezt a nyarat, sőt
ahogy egyik ismerősöm fogalmazott, az egész év tulajdonképpen egy Az unos-untalan használt vászon maszk, különösen, ha nincs
rendszeresen kimosva és fertőtlenítve, akkor nemcsak, hogy nem véd
elveszett év. Most persze nem akarok itt a járványügyi helyzetről
hanem
nagyon káros is, elsősorban a viselőjére. Számos esetben
beszélni, van éppen elég nagyokos, aki ezzel tölti a napjait (csak
okozott már komoly légúti fertőzéseket, sőt tüdőgyulladást is.
megjegyzem, hogy nagyon sokuknak fogalma sincs arról, hogy miről
Hasonló annak is az eredménye, ha az egyszerhasználatos maszkot
beszél), én pedig bevallom nem is értek hozzá. Véleményem persze
hetekig hordjuk.
van és nem is titkolom (pár gondolatot meg is osztok alább), de
Mit lehet akkor tenni, hogy valamilyen szinten biztonságban legyünk?
ugyanakkor senkit sem akarok meggyőzni, senkivel sem fogok
A már elmondottakon kívül nem sokat tudok erről mondani. Én
vitatkozni.
csak azt tudom megosztani, hogy én hogyan dolgoztam fel a helyzeMég az elején, március-áprilisban párszor vitába szálltam ebben a
témában, de nagyon gyorsan rá kellett jönnöm, hogy a világon semmi tet, legalábbis mostanság. Marad a szokásos kézmosás, kerülöm a
értelme, legtöbb esetben az ember a falaknak beszél.Túl sok az elmé- tömeget (nem esik nehezemre, mert sosem kedveltem különösebben) és ha zárt helyre megyek akkor legtöbbször felkerül a védőlet és egyre vadabbakat találnak ki. Tény, hogy még mindig sok minszerkezet
is.
dent nem tudunk erről a vírusról, honnan jött, miért, miért pont
De!
most, meddig fog tartani stb. Arról talán méginkább különböznek a
Nem zárkózok (már) be és el a világtól. Találkozom a barátokkal,
vélemények, hogy mit lehet tenni a kialakult helyzetben, vagy mi a
kijárok a városba, elmegyek étterembe, kocsmába, felülök a tömeghelyes reakció, az egyén, a társadalom, a kormányok részéről. Azt
közlekedésre, még nyaralni is elmentem. Ebből semmit sem bántam
mindenképp kijelenthetem, hogy univerzálisan jó és működő recept
nincs és egyelőre nem is lesz, minden országnak a maga adottságai és meg, esetleg azt, hogy nem kezdtem bele korábban. Mondhatni elfogadtam, hogy vannak bizonyos kockázatok, ezekre figyelek de egyéblehetőségei szerint kell rendeznie a helyzetet. Itt persze annak is
ként szeretném visszaszerezni az eredeti életemet. Mert hónapokra
szerepe van, hogy egy társadalom mennyire fegyelmezett illetve
karanténba zárkózni és rettegni nem megoldás, ebbe az ember lelkimilyen körülmények között él.
A körülményeket azért hangsúlyozom, mert ha mondjuk egy szegény leg belerokkan sőt beleőrül. Így néz ki most ez a világ, így kell elfoországban az emberek jórésze zsúfolt, koszos lakásokban lakik, ahol gadnunk és sosem felejtsük el, hogy az élet megy tovább.
Remélhetőleg hamarosan piacon lesz az oltás és akkor mindez egy
nincs folyóvíz és klozet, akkor hiába osztjuk itt az észt a tisztálrossz emlék marad majd.
kodásról és a távolságtartásról, mert azoknak az embereknek egyAddig is kívánok mindenkinek sok egészséget és, ha már a nyarat
szerűen nincs erre lehetősége.
elvesztettük akkor legalább legyen szép őszünk (illetve tavaszunk, ki
Ahol ezek a kondíciók adottak ott jön a képbe a fegyelem és a
hol lakik aszerint).
felelősségteljes viselkedés. Azaz alapvető dolgok, mint rendszeres
Tisztelt Olvasó,

Néhány vicces maszk
Képek
illusztráció
a
szerkesztő
válogatása az
internetről
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Akinek humora van mindent tud.
Akinek nincs, mindenre képes!
Itt a vírus második hulláma
sajnos szerte a világban, de a
viccek hulláma is kifogyhatatlan!
* Aki teheti, még most vegyen
karácsonyfát is, sosem lehet
tudni…
* Szobabiciklit keresek,
munkába járáshoz kell…
* A szülők számára most
kiderül, minden igaz volt, amit a
szülőin hallottak…
* Nem világos, az óvoda a gyerekek leadása
után vagy előtt zár be öt hétre…

HUMOR

izgulok… Azt sem tudom mit vegyek fel…
* Most, hogy ilyen csend van az utcákon,
lehetne aszfaltozni telibe…
* Mióta narancslevet iszom reggel kávé
helyett, sokkal jobban érzem magam. Az
orvosom azt mondja a C-vitamin, de
szerintem a vodka…
* Vigyázzunk, hogy milyen halat eszünk!
Győrfi Pál azt mondta, hogy a vírus az ország
bármely pontyán jelen lehet!
Panna néni
* Régen: Jó ebédhez szól a nóta.
Ma: Delet ütött már az óra, gyere gyorsan,
fuss a boltba!

Minden este a hírek után beteszek
* Ősi karantén közmondás: könnyű annak, aki egy horrorfilmet, hogy
megnyugodjak.
a saját feleségét szereti!
* Bolt előtt állva: Hány éves vagy Mariskám?
Attól függ hány óra van…

Hallottam, hogy drágul az alkohol. Nincs mit
tenni, kevesebbet fogunk zabálni!

* Szerencsénk, hogy nem 15 évvel ezelőtt
történt mindez, mert akkor egy Nokia 3310zel lennénk bezárva a lakásba.

* Egy perc néma csend azokért, akik
vásároltak 2020-as határidőnaplót…

* Mai jó tanácsom ebben a vérzivataros
helyzetben. Soha ne hagyjátok ki a reggelit! A
napi 17 étkezés közül ez a legfontosabb
* Itthoni életkép.
Tanulási idő alatt. Hang a szobából.
– Anya! Kaphatok egy szendvicset?
Apa: Óra alatt nem zabálunk!
* Amióta megváltoztattam a csengőhangomat
„Kedves vásárlók, kinyitott a 2-es pénztár”ra, azóta kész buli a vásárlás!

* A legújabb kormányrendelet szerint minden * Nem vagyok sorozatfüggő, de már nagyon
* Épp elkezdtem volna napi szinten futni, erre olyan háztartás, amelyben 20 tekercsnél több vártam az Operatív törzs évadzáró epizódját.
wc-papír van, nyilvános wc-nek számít.
jön ez a karantén dolog…
* A férfiaknak teljesen felesleges lázat mérni
* Akkor most a gyerekek a tavaszi szünetben az üzletek előtt. Láttatok már férfit, aki 37,5
* HALLOTTAD, hogy a
fokos lázzal vásárolni ment?
a tanárnál lesznek???
100 leggazdagabb magyar
több milliárd Ft-ot ajánlott
* Letépni a maszkot bevásárlás után olyan,
* Csak szólok, kedves autós társak. Ti akik
fel az egészségügynek?
egyedül utaztok és mégis rajtatok a szájmaszk. mint amikor hazaérve megszabadulok a
ÉN SEM!
melltartótól… Freedom
Fing ellen nem véd… kipróbáltam!
* Tudja-e valaki, hogy mikortól lehet fürdeni
Egy kis járvány körképpel, pontosabban nemzet
* Nyugi… Nem fogtok beleőrülni, ha 2-3
vagy még mindig csak kezet lehet mosni??
karakterisztikával. Már csak azért is, mert ilyenkor
hétig nem mentek ki a házból!! Ezt beszéltük
rajzolódnak ki igazán a jellemző vonások. Szóval, lássuk
ma a mosógéppel és a hűtővel…
* Kedves Szülők!
akkor karikírozva, hogyan is viselkedik egy-egy nemzet
az éles helyzetben. Legalábbis miként képzeljük el ezt a
A magatartás és szorgalom jegyeket
róluk bennünk élő sztereotípiák alapján.
* Ma a lakás minden helyiségébe tettem egy
legkésőbb keddig szíveskedjetek leadni az
pohár italt. Este csinálok egy
ofőnek!
A németek nyugodtan otthon maradnak.
Az olaszok elmennek bulizni.
kocsmatúrát.
Az oroszok rejtélyes módon eltüntetik a vírust.
* Mától kezdve a déli harangszó azt jelenti,
A szlovákoknál a vírust lassítja, hogy több település nevét
* Nagyon szeretek utazni, most épp
lehet menni bótba!
nem tudja kimondani, így tovább halad.
a konyhában voltam, a ház fővárosában…
A lengyelekhez hasonló okból be sem teszi a lábát, inkább
visszafordul Szlovákiába.
* Tudjátok, hogy
* Új probléma jelent meg a nőknél: Van mit
hamarosan sok
„A magyarok azon vitatkoznak, hogy erről
felvenni, de nincsen hová…
gyerek fog születni?
most a kormány, az ellenzék, Trianon, a DonŐk lesznek a Karankanyar, a holokauszt, Kádár Soros Gyurcsány,
Orbán vagy éppen Horthy tehet”
* Ma beszélgettem az ablakom előtti faággal…
tinik.
A britek, mint mindig, kilépnek a járványból.
Nagyon le van törve…
A franciák megadják magukat.
* Elraktam a "Welcome” feliratú lábtörlőt.
A hollandoknál mindenki felvásárolja az összes könnyű
* A hétvégi gyónást otthon végeztem el a
Minek hazudjak?
drogot még a karantén előtt.
A belgák segítenek vásárolni a hollandoknak.
feleségemmel. Nem olyan megbocsátó, mint
A románok átállnak a vírus oldalára.
* Kezdek bekattanni, kijövök a zuhany alól és Isten…
kezet mosok…
Remélem, senkit sem sérte e karantén humor. Ha
* Kérem az apukákat, hogy
meg igen, akkor azt javaslom, az illető nézzen
önmagába, és tanuljon meg nevetni önmagán.
tanítás alatt ne lófráljanak
* Eddig a gyerekek várták a tavaszi
boxergatyában és sörrel a
szünetet most meg a szülők…
COVID – 19 ; 2020. ápr. 11.
kezükben a tanuló háta
Stier Gábor külpolitikai újságíró, elemző, publicista
mögött
* Ma le kell vinnem a szemetet! Úgy
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?
Lencseleves gazdagon
Hozzávalók:
Ízlés szerint füstölt húsos csont
25 dkg lencse
3 sárgarépa
3 burgonya
zellerszár, kis csokor petrezselyem
1 kis fej vöröshagyma
vegeta, leves kocka
piros paprika, bors, olaj
1 ek liszt
1 szál füstölt kolbász (elhagyható)
fél paradicsom, fél paprika

paradicsomot, paprikát, zellerszárat és a kis csokor petrezselymet.
Ekkor fűszerezzük, vegata, bors és 2 leveskocka. Amikor már
majdnem kész, beletesszük a kockára vágott burgonyát. Közben
olajból, lisztből rántást készítünk. Beleszórjuk a piros paprikát, és
felöntjók vele a levest.

A kész levesbe visszatesszük a füstölt húst
csont nélkül.
Jó étvágyat!

Elkészítés:
A csontoshúst vízben megfőzzük. Ha megfőtt, kivesszük a húst és a
lébe beletesszük az előzőleg beáztatott lencsét, a felaprított répát,
felkarikázott füstölt kolbászt, egészben a vöröshagymát, a fél

A recept és a fotó beküldője
Daru Mária USA

Mit tesz a Sors, meg a vírus, kis hősünk
utolsó véleménye az iskolába járásról
valósággá válhat. Itt is, és máshol a
Augusztus vége felé mindig eszembe jut Janikovszky Éva aranyos kis
nagyvilágban...más-más körülmények között
novellája, ebből idézek egy rövid részletet és a végén hozzá fűzöm az én
indult az új tanév. Az online
gondolataimat.
foglalkoztatásról, azt hinné az ember, a
diákok örülnek, mert - hát normális
„Érdekes, de amióta iskolába járok, a felnőtteket egyetlen dolog
körülmények között ki szeret iskolába járni?
érdekli. Mindenki megkérdezi tőlem:
Ám a mostani nem normális helyzet, a gyerekeknek is hiányzik mindaz
- Aztán szeretsz-e iskolába járni?
amit az iskola ad.
Én először azt válaszoltam, hogy nem tudom.
Akinek ezt válaszoltam, az összecsapta a kezét és egészen odavolt. Hiányzik a pontos érkezés, a váltakozó órák, a tanár és a diák élő kapcsolata, nem utolsó sorban a diákok egymásnak hiányoznak és ezt
Hogy miért nem szeretek iskolába járni? Talán nem szeretem a
tanító nénit? Pedig nem azt mondtam, hogy nem szeretek iskolába maguk mondják el, nem a felnőttek véleménye.
járni, csak azt, hogy nem tudom. Mert ez az igazság.
„A tanító csak az ajtót nyitja ki, bemenned neked kell rajta.”- mondja
Van, amikor szeretek iskolába járni, és van, amikor nem.
egy bölcs kínai mondás.
Amikor reggel kijövök a kapun és végigmegyek az utcán az
iskolatáskával, és mindenki látja rajtam, hogy én már iskolás
A mai nagy kérdés az, hogy az internet világában, a tanító megtalálja-e
vagyok, akkor szeretek iskolába járni.
azt az „ajtót”, ami elérhetővé, érthetővé és vonzóvá teszi belépni rajta
Amikor Klári néni olyat kérdez, amire senki sem tud felelni, csak
diákjainknak?
én, akkor szeretek iskolába járni.
Amikor Panni néni engem kér meg, hogy énekeljem el a
Sajnos lapzártakor már sor került néhány óvoda, iskola bezárására,
többieknek a Bújj, bújj zöldág-ot, akkor szeretek iskolába járni.
ezért így foglalható össze a helyzet:
Ha én hajítom legmesszebbre a kislabdát, és a Magdi néni azt
mondja, ejha!, akkor szeretek iskolába járni.
És akkor is jó, amikor a folyosón találkozunk az Attilával, akivel
sajnos nem egy osztályba járunk, és ilyenkor
odakiabálunk egymásnak, hogy szia kifli, szia
bödön, és ezen csak mi ketten nevetünk, mert
a többiek nem értik, akkor is jó iskolába járni.
Persze Pöszke, ha itt volna, értené, mert az
"Számíts a legjobbra,
óvodában nekem a kifli volt a jelem, az Attiláé
tervezz a legrosszabbra,
meg a bögre, de ő mindig összetévesztette a
és
bödönnel.
készülj a meglepődésre!"
És akkor is szeretek iskolába járni, mikor a
Klári néni felemeli a füzetemet és megmutatja
többieknek, hogy nézzétek, így kell ezt
ügyesen megcsinálni!
Szóval sokszor szeretek iskolába járni, de van,
amikor nem szeretek”
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EGYÉB TÖRTÉNÉSEK — a hír és képek Nyáry Krisztián facebook oldaláról
„Ma (2020. szeptember 8.) teret neveztek el Józsefvárosban
Hugonnai Vilmáról, az első magyar orvosnőről, akiről Igazi hősök
című könyvemben írtam. Ocskay László után ő a második a könyv
szereplői közül, akinek nevét végre közterület viselhe .”

Ez a tábla szövege:

.

Hugonnai Vilma (1847 - 1922)
Az első magyar orvosnő. 1872-től lett a Zürichi egyetem
hallgatója, ahol 1879-ben orvossá avatták. Hazatérése után kérte
orvosi oklevelének elismertetését, melyet a fennálló törvényekre
hivatkozva az illetékes miniszter elutasított. Ezért elvégezte a
bábaképzőt, de oklevele megszerzését követően csak
szülésznőként tevékenykedett, közben harcolt érte, hogy az
egyetemek a nők előtt is megnyissák kapuikat.
Ezt végül 1895-ben királyi rendelet tette lehetővé, így Hugonnai
Vilmát 1897. május 14-én Budapesten orvosdoktorrá avatták.
Ő lett az első magyar diplomás nő. Ezután már hivatalosan is
végezhetett magángyakorlatot, elsősorban női és szegény
betegekkel foglalkozott.
Egyik alapítója volt az Országos Nőképző Egyesületnek, és egy
ideig az ő vezetésével működött a Magyar Bábaegyesület.

(Forrás: Nyáry Krisztián Igazi Hősök, Corvina 2014)
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A wellingtoni Magyar Nagykövetség
Magyarország Nagykövetsége jelenlegi munkatársai:
Szabó László Zsolt — nagykövet

Legal House, 6. emelet
Lambton Quay 101.
Postacím PO Box 697

Molnár András — konzul
Gyorsok Enikő Tünde — gazdasági vezető
Márton Brody-Popp — kereskedelmi tisztviselő helyettes
Szuravecz Erik — asszisztens
A nagykövetség rendkívüli ügyeleti vonala
munkaidőn túl: 027 43 49 652

Az augusztus 20-i megemlékezésről:
Sajnálatosan a Magyar Millennium Park tröszt által eredetileg
meghirdetett időpont megváltoztatásra került a koronavírus újabb
megjelenése okán.

A módosított időpontban a koszorúzásra sajnos nem tudtam elmenni.
Az augusztus 20-i koszorúzás ebédidőben így kevés résztvevővel zajlott.
Ez a képet egy kedves
wellingtoni ismerősöm
Fotó : Liz Dutton Wellington
készítette, melyen a magyar
nagykövetség és a Tröszt koszorúi is láthatók.

Magyarország Nagykövetsége
szeretettel meghívja Önt
Gabriel Heimler és Anna Proc
A SÖVÉNY
című kiállításának megnyitójára
szeptember 17-én, csütörtökön 17.30-kor
a magyar nagykövetség épületébe.
Legal House, 6. emelet, Lambton Quay 101.

Wellington 6140
E-mail cím:
mission.wlg@mfa.gov.hu
00 64 4 260 31 75
Félfogadás munkanapokon: 9-15
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Wellingtoni látnivalók — Emlékművek Wellingtonban sorozat

Massey Memorial

Fotó az internetről— (szerző ismeretlen)

A Massey Memorial egy gyönyörű építmény
a hegyek felett Miramarban - egy gyors 5
perces sétára az útról, és lenyűgöző kilátással
rendelkezik Wellington, a Hutt-völgy és a
kikötő felé.

A Massey-emlékmű az új-zélandi
miniszterelnök William Massey
mauzoleuma,
Halswell-nél, a Miramarfélszigeten, Wellington,
Új-Zéland.

Massey volt miniszterelnök 1912
és 1925 között, amikor
hivatalában meghalt.

Massey halála után a parlament elfogadta az új
temetkezési törvényt, amelyben 0,8 hektár
földet osztott el a temetkezési hely számára
neki és özvegyére, Christinaira.
A területet az I. világháború alatt védelmi
célokra használták. Az
erődöt kriptává alakították át
és márványos bélelt fegyvercsészét boltozatként
használtak. Az emlékmű
fennmaradó részét 1930-ban
fejezték be 15 000 font
költséggel, amelynek nagy
részét nyilvános adakozás
fedezte.
Az emlékművet Samuel
Hurst Seager tervezte, aucklandi építészek,
Gummer és Ford közreműködésével. Kairuru
márványból készül, Coromandel gránit

alappal.
A fő jellemző egy hét márványoszlopból álló
félkör, amelynek márványos séta a kripta
bejáratához vezet.
Az emlékmű nyomon követi az eredeti erőd
tervét a helyszínen úgy, hogy az emlékmű
közepén lévő kupola jelzi a fegyver helyzetét.
1984-ben az
Új-Zéland
Történelmi
Helyek
Bizottsága
I. kategóriájú
történelmi
helynek
nyilvántartotta.
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FÉSZEK hírek
Island Bay Community Centre
ISLAND BAY— The Parade

Fészek volt augusztus 16-án
Sajnos mivel a vírus újra felbukkant az országban (igaz Wellingtonban nem) a kormány
szigorította a találkozás szabályait. Ettől néhányan kicsit megijedtek, visszaléptek.
Sajnos néhányan betegek is lettek ( szerencsére nem a vírus okozta !),
így aztán nagyon kevesen jelentkeztek a Fészekbe.
Ez arra az elhatározásra késztetett minket, hogy nem fizetünk terembérletet ezért!
A néhány ember az étkezőnkben is elfér, nem kell cuccolni, átpakolni-kipakolni-elpakolni
a Community Centerbe oda és vissza.
Tehát itt : Az asztal megterítve várta a fészkelődőket.
A meleg leves, mely tejszínes-gombás csirke leves volt, a krumplis tészta uborkával, ez
volt a kivánsága néhányunknak.
Finom süteménnyel Irénke lepett meg
minket, mely nagy sikert arat mindig!
Itt voltunk 7-en de nem gonoszkodtunk,
beszélgettünk, képeket nézegettünk és
jól éreztük magunkat egymás
társaságában.
Reméljük a vírus visszavonul, a kedv
megváltozik és a megszokott
mindannyian találkozunk
szeptemberben!

FÉSZEK LESZ :

Szeptember 20-án majd október 18-án
Ha előre jelentkezel, egy ebéddel várunk. $ 10)
Ha váratlanul jössz, kávéval/teával,
süteménnyel megkínálunk $5
Gyerekeknek 5 éves korig ingyen –
5-10 év között $5
2-3-ig ebéd majd egy kis kultúra: versek, zene és
kötetlen beszélgetés 4-ig
FONTOS !!! Ebédre bejelentkezés a Fészek előtti szerda estig (4) 383-5395 telefonszámon
vagy e-mailben: kaprinayeva@gmail.com
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15-től 15-ig

Hírmondótól-Hírmondóig
Programok, egyéb érdekességek a következő Hírmondó megjelenéséig
Wellingtonban és környékén. Többsége ingyenes!
PARLAMENTI VÁLASZTÁS ÚJ-ZÉLANDON!
A kormány egy hónappal elhalasztotta a parlamenti választásokat a koronavírus-járvány második
hullámának váratlan felbukkanása miatt.
Az eredetileg szeptember 19-ére hirdetett dátum helyett október 17 lett a
2020-as választás időpontja!

Jacinda Ardern a bejelentéskor tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy figyelembe vette a várható
részvételi arányt és a választókkal szembeni igazságosságot is.
Bár a mindenkori kormányfő joga meghatározni egy időintervallumon belül, hogy mikor is legyen a voksolás
Ardern a döntés előtt konzultált a többi pártvezetővel is! Megjegyezte az új időpont végleges és
többször nem fogják elhalasztani a választást.
A közvélemény-kutatási eredmények alapján Ardernt várhatóan újraválasztják.
A parlamenti választással egyidejűleg népszavazást is tartanak az országban két témában:
az eutanázia és a marihuána legalizálásáról.

A Te Papa Tongarewa számtalan érdekes és
ingyenes kiállítással várja folyamatosan a
látogatókat.
A Van Gogh (fizetős), de érdekes élményt
nyújt az esti látogatóknak!

Koncertek ebédidőben a 2 szintű lezárás
alatt is minden szerdán 12:15-től a
St Andrew’s
templomban a Terrace-on.
A koncertre 100 hallgatót engednek be a
távolságtartás szabályainak megfelelően,
ezért ha igazán érdekel a koncert,
ha a klasszikus zenét kedveled,
akkor
érdemes
hamar érkezni!

Fazekas Béla és
Fazekas Ágnes két
kedves ember, akiket
itt Wellingtonban
ismerhettünk meg.
Béla mint első beosztott diplomata, Ágnes pedig a
titkárság vezetőjeként dolgozott négy évig a
magyar nagykövetségen. Júniusban elköszöntünk
tőlük, ők Magyarországra utaztak, hogy felkészüljenek az új feladatra.
Mint a napokban megtudtam, már megvették a
repülőjegyet és nem kis izgalommal várják az
utazást szeptember 23-án, hogy aztán az új
feladatukat átvegyék Islamabadban, Pakisztán
fővárosában!
Gratulálunk Fazekas Bélának a leendő
pakisztáni magyar nagykövetnek
és kívánjuk, hogy munkájukat békében és
egészségben, biztonságban végezhessék!

Kapcsolatok - hirdetések
2004-től él a
Wellingtoni Magyar Fészek
Új-Zéland fővárosában.

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

A megalakulástól eltelt időszakban sok magyar
látogatta. Voltak vendégeik az Ó-hazából,
Ausztráliából, Amerikából és természetesen
Új-Zéland más városából is.
Jártak nálunk Wellington főpolgármesterei, a
városrész országgyűlési képviselői, nagykövetek és
egy új-zélandi írónő is.
Mióta wellingtoni nagykövetség is van, alkalmanként
tőlük is érkezik vendég.
Havonta egy alkalommal találkozunk és fogadunk
itt vendégeket is.
Kis újságunk magyarul íródik,
magyaroknak - magyarokról
és ma már a világ számos pontján olvassák, mert az
interneten keresztül ingyenesen hozzájutnak!

