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MAGYAROK ITT ÉS OTT
Az 1956-os hősök és áldozatok emlékére
Október 23-án sok helyen megemlékeznek az 1956-os forradalmárokra, szabadságharcosokra, hősökre és a későbbi évek áldozataira.
Az 1956-os hősök példája igazolja azt, hogy az emberek számára
vannak a puszta életnél magasabb rendű értékek. Ritkán adódó
történelmi helyzetekben ezen értékek választása üdvösebb, mint
megalkuvóan eltűrni az elnyomatást.
A dicsőséges forradalmak és az – azokat követő – levert
szabadságharcok a bennük megnyilvánult személyes és közösségi
hőstettekkel egyértelművé teszik, hogy nemes ügyek érdekében mindig
érdemes vállalni az áldozatot, rendkívüli esetekben akár az
életáldozatot is.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy hőseinkre gondolva emlékezésünk az
elsődleges hőstettek felidézésére korlátozódik, például arra, hogy ők
milyen bátran vállalták a szenvedést és a halált az eszme szolgálatában.
Történelem távlatából kevésbé figyelünk az áldozatvállalásuk személyes
vonatkozásaira, például arra, hogy mit jelent tizenévesen meghalni vagy
megsebesülni, mit jelent gyermeket, szülőt, testvért, barátot elveszíteni
vagy szenvedve látni.
Az 1956-os magyar szabadságharc hősei és az azt követő megtorlás
áldozatai mindnyájan tragikus példái ennek.
Ma nekünk, a hétköznapi embereknek kell
óvni a mai világ minden népét a
diktatúráktól, az elnyomatástól, a háborútól
és minden más erőszaktól!
Nem szabad elhallgatni, nem szabad
hallgatni!
Emlékeztető : A nap krónikája - 1956
október 23.
Műegyetem, Bem tér, Parlament,
Magyar Rádió
A kora reggeli órákban hazaérkezik
Jugoszláviából a magyar párt- és kormányküldöttség (Gerő Ernő, Apró
Antal, Hegedűs András, Kádár János). Ülésezni kezd az MDP (Magyar
Dolgozók Pártja) kibővített Politikai Bizottsága.
A Szabad Nép vezércikke (Új, tavaszi seregszemle) üdvözli a diákság
követeléseit. A lap közli az Írószövetség felhívását: a szövetség egyetért
a lengyelországi változásokkal, ugyanakkor nem tartja helyesnek a
délutánra tervezett rokonszenvtüntetést. Az egyetemeken gyűléseken
készülnek a tüntetésre.
12 óra 53 perckor, adását megszakítva a Kossuth rádió ismerteti Piros
László belügyminiszter közleményét: "A közrend zavartalan biztosítása
érdekében a Belügyminisztérium nyilvános utcai gyűléseket,
felvonulásokat a további intézkedésig nem engedélyez."
14 órakor, a HM-ben Bata István honvédelmi miniszter engedélyezi a
katonák részvételét a tüntetésen. A Minisztertanács rendkívüli ülést
tart. Hegedűs András az MDP PB értékelése alapján tájékoztatást ad a
kialakult helyzetről.
14.23-kor a Rádió újabb közleményt ismertet: "Piros László
belügyminiszter a kihirdetett utcai gyülekezési tilalmat feloldja." Fél
három körül megjelenik a műegyetemen a belügyminiszter-helyettes,
Fekete Mihály, hogy ismertesse a diáksággal a tiltást feloldó határozatot.
A felvonulás jelszavai
Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!
Munkás-paraszt gyerekek, együtt megyünk veletek!

Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk!
Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon!
Szovjet sereg menjen haza, Sztálin-szobrot vigye haza!
Függetlenség, szabadság!Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba!
Ruszkik haza!
Az egyetemi hallgatók egy része a Petőfi-szoborhoz vonul, a
műegyetemisták többsége pedig egyenesen a Bem szoborhoz indul. A
Petőfi szobornál Sinkovits Imre, a Nemzeti Színház színésze tízezres
tömeg előtt elszavalja a Nemzeti dalt. Egy diák felolvassa a 16 pontot.
A műegyetemisták 16 pontja, mely 1956 október 23-án
hangzott el először:
1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a
békeszerződés határozatai alapján.
2. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé, titkos alapon új alap-, közép-, és
központi vezetők választását követeljük, ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a
pártkongresszust és válasszanak új Központi Vezetőséget.
3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi-korszak
minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le.
4. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi
Mátyást, aki első fokon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország
tönkretételéért, hozzák haza és állítsák a nép ítélőszéke elé.
5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt
részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság
sztrájkjogának biztosítását.
6. Követeljük a magyar-szovjet és
magyar-jugoszláv politikai, gazdasági és
szellemi kapcsolatok felülvizsgálatát és
új rendezését a politikai és gazdasági
teljes egyenrangúság és az egymás
belügyeibe való be nem avatkozás
alapján.
7. Követeljük az egész magyar
gazdasági élet átszervezését
szakembereink bevonásával. Vizsgálják
felül a tervgazdaságon alapuló egész
gazdasági rendszerünket, a hazai
adottságoknak és magyar népünk
létérdekeinek szem előtt tartásával.
8. Hozzuk nyilvánosságra
külkereskedelmi szerződéseinket és a
soha ki nem fizethető jóvátételek tényleges adatait. Nyílt és őszinte tájékoztatást
követelünk az ország uránérckészleteiről, kiaknázásáról, az orosz koncesszióról.
Követeljük, hogy az uránércet világpiaci áron, nemes valutáért Magyarország
szabadon értékesíthesse.
9. Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revízióját, a munkások és
értelmiség bérköveteléseinek sürgős és alapvető rendezését. Kérjük a munkások
létminimumának megállapítását.
10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fektetését és a termények
okszerű felhasználását. Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú
támogatását.
11. Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek független bíróságon való
felülvizsgálatát, az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását, rehabilitálását. Követeljük
a Szovjetunióba kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállítását,
beleértve a határon kívül elítélt foglyokat is.
12. Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk és a
MEFESZ-szervezet számára nagy példányszámú új napilapot. Követeljük a meglévő
káderanyag nyilvánosságra hozatalát és megsemmisítését.
13. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét, a Sztálinszobrot a leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848-49-es szabadságharc

hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek.
14. A meglévő, magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi magyar Kossuthcímer visszaállítását. A magyar honvédségnek a nemzeti hagyományokhoz méltó új
egyenruhát követelünk. Követeljük, hogy március 15. és október 6. nemzeti ünnep és
munkaszüneti nap legyen.
15. A Budapesti Műszaki Egyetem ifjúsága egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki
teljes szolidaritását a lengyel és varsói munkásság és fiatalság felé a lengyel nemzeti,
függetlenségi mozgalommal kapcsolatban.
16. Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsabban felállítja a MEFESZ helyi
szervezeteit és elhatározta, hogy folyó hó 28-ra (szombat) Budapesten Ifjúsági
Parlamentet hív össze, melyen küldöttségekkel részt vesz az ország egész ifjúsága.
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
Az
Örök tél című,
Szász Attila által
rendezett film
nyerte el
szeptember
végén az egyik
fődíjat az északlengyelországi
Gdynia
Filmfesztiválon.
Először volt
játékfilm kategória

A hónap verse:
Nagy István
Indul a pesti tüntetés
A Petőfi-szobor felől
Kossuth utcáján özönöl
Három szín oltalma alatt
Az ifjú, magyar áradat.
Szívekből kinyilatkozó
Egység ez itt, mindenható,
Felülről nem hazudható,
Nem oldható, nem rontható,
Októberi tavaszt hozó.
A Kossuth-nóta dallama
Szilajul-szebb, mint valaha.
Nyomul a háromszínü sor,
Egy ember-fürtös balkonon
Zászló merészkedik elő,
Könnyet ejt a járókelő.
Feltámadási körmenet
Vonul: hívő magyar sereg
Millió résből fényre jő
Egész országnyi tüntető.
Óh, forradalmi honfiság,
Ősz harmatán kinyílt virág,
Te félelem és csalatás
Alól kivillanó parázs,
Te csipkerózsa-álmu nő,
Ily virradásra serkenő,
Te földalatti szenvedély,
Így bujtogass:„Magyar, ne félj!”
Hírrel híreszteld szerteszét
A szabadság jövetelét!

- A második világháborús és antikommunista ellenállóknak szentelt Megtörhetetlenek –
Rendíthetetlenek – Kiátkozottak elnevezésű rendezvényen Szász Attila alkotása 12 külföldi és
lengyel művel versenyzett a játékfilm kategóriában. Ezt a kategóriát első alkalommal iktatták
be a mintegy 10 alkotást felvonultató fesztivál programjába. Eddig dokumentumfilmszemleként szervezték, írta az Index .
A zsűri elnöke, Lech Majewski neves lengyel filmrendező Szász Attila első díját azzal
indokolta, hogy a film arról a brutális világról beszél, amelyben a donyecki lágerbe 1944-ben
elhurcolt asszonyok találják magukat, de az ott születő érzelmek segítik őket a túlélésben.
Szajki Péter filmje, a “Most van most”
sikeresen szerepelt a kaliforniai Love
International Film Festivalon. A legjobb férfi
főszereplő lett Mohai Tamás Los
Angelesben. Partnere Tompos Kátya, őt
jelölték a fesztivál legjobb női főszereplője
díjára.

Az M100 Sanssouci Colloquium nemzetközi
fórum a sajtószabadság és a független újságírás
támogatásáért ítélte az elismerést az Index
júliusban elbocsátott főszerkesztőjének Dull
Szabolcsnak, akinek távozása után a lap több
mint 80 munkatársa is felmondott.
A távozó indexesek formálódó új lapjának, a
Telex.hu-nak a Facebook-oldalán az olvasható,
Tóth Kingának ítélte meg 2020
hogy a díjat szeptember 17-én, Potsdamban
szeptemberében a Pompidou Központ és a
adta át Dunja Mijatovic, az Európa Tanács
Bonotto Alapítvány a Bernhard Heidsieck-díjat.
emberi jogi biztosa.
A díjjal a kísérletező költészetet, a hang-, képés filmverseket, performanszokat,
felolvasásokat, digitális alkotásokat ismerik el.
A Womex német cég által alapított idei
WOMEX Életműdíjat, Lakatos Mónika
nyerte el, mint második (Muzsikás együttes)
magyar és mint első roma kitüntetett. Egy
budapesti oláh cigány családban született. Az
oláh cigányság kisebbség közt is kisebbségként
él Magyarországon.
A húsz-harmincezer főt számláló közösségük
érzelmi életének origója a zene, a közös
zenélés.
Mónika a világhírű énekeseiről híres nagyecsedi
cigány közösségben nőtt fel, édesapjától és néni
-kéitől, autodidakta tanult énekelni. A
nagyecsedi énekesek közül is kiemeli
varázslatos énekhang-ja és lenyűgöző jelenléte,
a zene iránti végtelen alázatossága.
Romanimón szólólemeze felkerült a World
Music Charts Europe top 5 lemeze közé.
https://budapestritmo.hu/featwomex/#womexeletmudij

Wéber Kata
bekerült a világ 10 legígéretesebb
forgatókönyvírója közé

A Variety (a világ egyik legrangosabb filmes
magazinja) listáján azok szerepelnek,
akikre a filmes szakemberek szerint
érdemes odafigyelni a következő években.
A Berlinben élő Wéber Kata legutóbb
Mundroczó Kornél filmjének, a Pieces of
Woman-nek a forgatókönyvét írta, ami saját,
többszörösen díjazott színdarabjának filmes
adaptációja. A Kanadában forgatott film egy

tragikus otthonszülés történetét meséli el.
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HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK
királyokat és szenteket ábrázoló piro-gránit képek is. A Nemzeti
Hauszmann Program keretében a legapróbb részletekig újjászületik a
második világháborúban megsemmisült Szent István-terem, amely
során Zsolnay tönkrement csodás alkotásait is újra elkészítik. A
Budavári Palota pompás termét 2021. augusztus 20-án adják át a
nagyközönségnek.
De visszatérve a nagy kísérletező életéhez. 1875-ben így írt Zsolnay
Vilmosról az Ellenőr című lap: „Zsolnay Vilmos izgékony, folyton új és
Igazi lángelme volt.
új gondolatokat főző, nyughatatlan, hogy ne mondjuk yankeeFestőművésznek készült, a
temperamentumoknak, minőket, vajha minél többet tudna
magyar bor felvirágoztatásán
Magyarország iparos osztálya felmutatni.”
dolgozott, s a saját termesztésű
sárgadinnyéinek külföldön is híre Ebben az évben még csak 36 munkatársa volt a pécsi gyárában, 1882ben már 460, 1891-ben pedig 650 ember dolgozott a Zsolnayment, ám végül az apja gyárát
tette világmárkává. Következzék gyárban.
1881-ben a Fővárosi Lapok is beszámolt róla, hogy Zsolnay Vilmos
Zsolnay Vilmos élete!
Zsolnay Vilmos Fotó: Wikipédia 1828 áprilisában született Pécsett. legkisebb leánya, Teréz megházasodott. „A násznép az esküvő után
gazdag lakomára gyűlt össze a Zsolnay-gyár parkjában, melyben ez
Saját bevallása szerint a tanulás
alkalomra nagy termet emeltek s virágokkal díszítették. Az egész park
untatta, a festőművészet sokkal jobban izgatta. Az édesapja viszont
lampionokkal volt ékítve.”
kereskedelmi pályára szánta a fiút. Többek között Bécsbe és
Münchenbe is kiküldte tanulmányútra, ám a fiatal Zsolnay Vilmos ott Zsolnay Vilmos mindhárom gyermekét odavette a gyárba, Teréz a
művészi terveken dolgozott, Júlia és Miklós pedig a kereskedelemben.
is a festészetről ábrándozott.
1891-ben, tíz év elteltével immár másodszor látogatta meg a ZsolnayAztán amikor hazatért, egy bazárt nyitott, ahol a porcelántól a
gyárat Ferenc József osztrák császár és magyar király. Zsolnay Vilmos
fegyverekig sok mindent árult. Habár kezdetben nem kedvelte,
vezette végig az uralkodót, aki hosszan nézegette a csodás művészi
vérében volt a kereskedelem, hiszen a boltjának is hamar híre ment.
1853-ban vette el feleségül Bell Terézt, s három gyermekük született, majolikákat. Egy csillár különösen megtetszett neki, el is mondta, hogy
Teréz, Júlia és Miklós.
ilyet még nem látott. Mielőtt fogatra szállt volna, Zsolnay felé fordulva
Zsolnay Vilmost ekkor még jobban érdekelte a borászat, a már
megjegyezte: „Örömmel tapasztaltam gyárában a nagy haladást, s
létező, kőedényeket előállító Zsolnay-gyárat az apja vitte, ő pedig a
mondhatom, szép emlékekkel távozom innét.”
háttérben maradt. Zseniális kereskedőhöz hűen azon gondolkozott,
Zsolnay Vilmos sikeres és gazdag ember lett. Imádta a művészeteket,
hogyan lehetne a magyar bort külföldön is vonzóvá tenni. A helyi
a festészetet, a szobrászatot és a zenét, jótékonykodott is és ő volt a
újságok is megírták, amikor kitalálta, az 1867-es, párizsi világkiállításra Pécsi Kerékpár Egyesület elnöke is, s ebben a minőségében
érdemes lenne kivinni a legjobb Pécs környéki borokat.
rendszeresen vendégül látta, az amúgy 17 szobás pompás lakásán a
Mint mondta, tisztában van vele, hogy a franciák nem fognak magyar
kerékpárosokat.
bort rendelni, ám azzal, hogy a magyar bor megjelenik a francia
1898-ben Pécs díszpolgára lett. Az ünnepségen mondott beszédében
ellenében, felkeltheti az érdeklődést más országokban:
az ars poeticáját is megfogalmazta:
„Mert bátorságunk van természetes és tiszta borainkkal a francziák
„Nem a tudományos élet, hanem a munka terén kerestem a
mesterkélt borai irányában fellépni, ezáltal fogjuk a nagyközönség, s
boldogulásomat. Keresztanyám volt az, aki megjósolta, hogy lesz
főleg az angolok figyelmét magunkra fordítani.”
belőlem valami: ha nem is akar a kis Vilmos tanulni, azért nem kell
Imádott kísérletezni, még a hatvanas évek elején például sárgadinnye- sorsa fölött kétségbe esni. Mikor elvesztettem a kedvemet a
termesztésbe fogott. Olyan sikerrel, hogy a csodás dinnyéi Erfurtban tanulástól, munkásember lettem, és ezen a téren elég szerencsés
oklevelet is nyertek. A lapok pedig nem győzték dicsérni:
voltam. Volt kis művészi érzékem, tehetségem, dolgoztam
„Zsolnay Vilmos úr a dinnyetenyésztést oly sikerre viszi, hogy még
lankadatlan, buzgalommal.”
most is a legszebb sárgadinnyékkel bővelkedik, sőt, még deczemKét évvel később, 1900 elején meghalt a lányunokája (Júlia gyermeke),
berben is lesznek dinnyéi.”
a kislány halála pedig olyannyira megviselte, hogy még Hetyey Sámuel
Negyvenegy éves volt, amikor 1868-ban meghalt az édesapja. Akkor
pécsi püspökhöz is elment vigaszért. Ott is elsírta magát, majd elkérte
vette át a gyár irányítását. Saját bevallása szerint a két lánya adta a
az asztalra kitett rózsacsokrot, hogy elvigye a gyermekét gyászoló
legtöbb művészi ötletet, ő pedig minden energiáját arra fordította,
lányának.
hogy új kerámiaanyagokat
Többé nem látták a gyárban. Szinte
fejlesszen. Így alkotta meg a
belebetegedett a fájdalomba,
porcelán-fajanszot, a fagyálló
szívburokgyulladást kapott és 1900.
pirogránitot, majd bátran nyúlt az
március 23-án, 71 éves korában aludt el
eozinos eljáráshoz is. Rövid idő
az a lángelme, aki világhírűvé tette a
alatt nem csak itthon, külföldön is
Zsolnay nevet.
csodájára jártak a Zsolnaytermékeknek. Nemcsak a bécsi
Nyugodj békében, Zsolnay Vilmos!
udvarból kapott megrendeléseket,
hanem Japánból, az Egyesült
Államokból, Angliából és a világ
számtalan pontjáról. A Zsolnay név
elismert márka lett.
Zsolnay Vilmos műhelyében készült a
A számtalan megrendelő között
Budavári Palota Szent István-termének
volt a Budavári Palota is, Zsolnay
csodás kandallója
Vilmos műhelyében készült például
Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény
a Szent István-terem csodás
kandallója és az Árpád-házi
Ismét írtam a Nemzeti
Hauszmann Program Facebook
oldalán- írta Sal Endre az
Újságmúzeum oldalára, így
most onnan következzék
Zsolnay Vilmos élete!
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Híres magyarok—Magyar hírességek— A NEMZET SZINÉSZE

A Nemzet Színésze/Színésznője címet a nemzeti színjátszás élő művészei közül azok kaphatják meg, akik a magyar nyelv ápolása, a nemzeti irodalom tolmácsolása, a magyar
színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, népszerűsítése során kimagasló érdemeket szereztek. A címet első ízben 2000. augusztus 22-én adták át.
A Nemzet Színésze cím annak adományozható, aki fő- vagy epizódszerepekben kimagasló teljesítményt nyújtott; betöltötte a 62. életévét; 40 évet a színészi pályán vagy legalább 20
évadot – évadonként legalább egy szerepben – a budapesti Nemzeti Színház színpadán töltött. Ezek mellett fontos kritérium, hogy legalább egy elismerése is legyen.
A címet legfeljebb tizenketten viselhetik egyszerre, és ők életük végéig havonta nettó 630 ezer forint[3] juttatásban részesülnek. 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

Máthé Erzsi
Kossuth- és Jászai
Mari-díjas, Érdemes
és Kiváló művész, a
Nemzeti Színház
Örökös Tagja, a
Nemzet Színésze
Máthé Erzsi 1927.
május 16-án született
Budafokon.
Az Országos
Színészképző
Egyesület
színiiskolájának
elvégzése után, 1948ban a Vígszínház
szerződtette, majd a következő évadban Szendrő József –
későbbi férje – Pécsre hívta, ahol 1952-ig játszott.
Ekkor került a Gellért Endre-vezette Nemzeti Színházba, amelynek
három évtizedig maradt a tagja. Emlékezetes alakítása volt a
Nemzetiben – többek között – Az ember tragédiája Évája, a Bánk bán
Gertrudisa, a Lear király Gonerilje, a Liliomfi Kamillája, a Téli rege
Paulinája.

Csiky Gergely Színház, valamint a határon túli magyarnyelvű színházak
tagjainak, továbbá a Színház- és Film-művészeti Egyetem végzős
hallgatóinak segítése.
2000-ben elnyerte a Nemzet Színésze címet.
A Katonában saját vagyonából létrehozta a
Máthé Erzsi-díjat, amelyet minden évben egyegy fiatal színésznek ítél – titkos szavazással – a
társulat, a Színház- és Filmművészeti
Egyetemen pedig a Máthé Erzsi Alapítvánnyal
támogatja a kiváló eredménnyel végzett
hallgatókat.
Sokoldalú művésznő.
Alkati adottságai — királynői tartása és mély,
zengő orgánuma — tragikus szerepek
megformálására predesztinálják.
Különösen pályája kezdetén játszott több
klasszikus hősnőt.

Ugyanakkor humora,
karikírozó képessége
vígjátékokban, komédiákban
is nagyszerűen érvényesült.

1982-ben alapító tagként követte Zsámbéki Gábort és Székely Gábort
a Katona József Színházba, ahol szintén számtalan nagyszerű alakítás
fűződik a nevéhez – többek között Pirandello Ma este improvizálunk,
Koltés Roberto Zucco, Shakespeare Szeget szeggel, García Lorca
Bernarda Alba háza, Parti Nagy Lajos Mauzóleum, Spiró György Az
imposztor és Koccanás, Vinnai András
Motel, Goldoni Mirandolina és A karnevál
utolsó éjszakája című darabjaiban.
2003-ban díjat alapított, amelyet az
évadzáró társulati ülésen adnak át a
kiemelkedő teljesítményt nyújtó társulati
tagnak.
2006-ban alapítványt hozott létre, melynek
célja a Pécsi Nemzeti Színház, a Kaposvári

A színészettől csak 84 évesen vonult
vissza.
Elmondása szerint a színház volt a
családja, amelyhez a végsőkig
ragaszkodott.
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GYEREKEKNEK
Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája volt

Szeptember
hónapban:

„Az erdő kincsei”

58

alkotás érkezett!!!

Bizony nem volt könnyű a választás a zsűrinek!

10 év alatti korosztályban első:

10 éves korosztályában első:

Közönségdíjas 76 szavazattal:

Kiemelt dicséretet kaptak:
A havi versenyekre
beérkezett valamennyi
kép az interneten, a
’A Wellingtoni

Fészek Hírmondó
olvasói’
oldalon levő
albumokban
megtalálható!

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: ’Ha én lennék a Mikulás’

A beküldési tudnivalók:
A kép neve: gyerekneve_életkora_honnan.jpg

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

Beküldési határidő: november 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.

Az első egy - két hétben a leggyakoribb kérdés így hangzott:

- Türelmesnek kell lenned! Meg kell várnod, amíg minden a helyére kerül.

- Nem láttad a sárga blúzom?

Látod Csipkerózsika vagy Artúr milyen türelmes.

Vagy:

Valóban. Artúr és felesége már másodjára építették meg fészküket, mert az

- Hol van az autóskártyám?

elsőt tönkretette egy erős szélvihar. Nem látszott rajtuk semmi sietség, semmi

Sajnos azonban senki nem tudott rá felelni. Elképzelhetetlen rendetlenség

türelmetlenség. Csipkerózsika is türelmesen várta, hogy ráérjen valaki vele

uralkodott a szobákban, pedig anya biztos volt benne, hogy megtett minden

foglalkozni.

óvintézkedést a káosz elkerülésére.

- Lehet, hogy tanulnom kéne az állatoktól? - töprengett Veronika.

- Azt hittem, elég, ha minden dobozra ráírom, melyik szekrényből való -

- Bizony – felelték a tündérek – az ember nemcsak a másik embertől tanulhat.

mondta - de úgy látszik, ez nem elég.

Lehet tanulni az állatoktól, növényektől, de még a széltől vagy az esőtől is.

Aztán még ezt is mondta:

- Anya – mondta Veronika anyukájának – ne aggódj! Az is megvan valahol, ami

- Hiába az előrelátás, ha folyton előre nem látható akadályok tornyosulnak

most nincs sehol. Csak idő kérdése és előkerül.

előttünk.

- Nagyon okos kislányunk van – mondta apa bosszúsan – ezek szerint a szürke

A zűrzavart meglepő módon a legjobban Blanka viselte.

zoknim egyik fele is szép türelmesen várakozik valahol.

- Kejessük meg, hóvan? - mondogatta, s egyáltalán nem érdekelte a

- Igen – bólogatott Veronika – a zoknitól is lehet tanulni, érted?

végeredmény.

Apa elnevette magát.

Aki pedig a legnehezebben tűrte, az apa volt.

- Jól van, zokni tanító néni, mondd, mire tanítasz?

- A szürke zoknimnak nincs meg a párja! - jajdult fel kétségbeesve. Máskor meg - Türelemre! – nevetett Veronika.
azt mondta:

Így aztán az egész család tanulta a türelmet Artúrtól, Csipkerózsikától, no és a

- Az rettenetes, hogy júniusban az őszi meg a téli holmik kerülnek elő. A

szürke zoknitól, míg végül eljött a nap, amikor minden előkerült, s a helyére

tavaszit és a nyárit ki látta?

került.

- Kilátta, kilátta, hóvan? - ismételgette Blanka és meghúzogatta apa haját.

- Nini, a sárga blúzom! – örült meg anya.

Veronika igyekezett kivenni a részét a rendcsinálásból, de hiába haladt jól,

- Hurrá, az autóskártyám! – ujjongott Dani.

gyakran voltak megtorpanások. Például a plüssállatok már éppen a helyükre

- Megvannak a koaláim! – ölelte meg Veronika az

kerültek, amikor kiderült, hogy hiányzik a koala anyuka a kis koalababával.

elveszett plüssöket.

Veronika tűvé tette az egész házat, de sehol nem találta. Magába roskadva

- Na végre! – mondta elégedetten apa – végre

üldögélt a parkettán, mikor a tündérei megsajnálták.- Miért vagy ilyen szomorú

felvehetem a szürke zoknimat.

Veronika? – röppentek oda hozzá.

- Milyen jó is a rend! – sóhajtott fel anya és

- Olyan nehezen megy a rendcsinálás – panaszkodott – mindig
eltűnik valami, most például a koalák.
- Ne szomorkodj! – vigasztalták a tündérek – ami nincs meg, az
is megvan valahol. A koalák is megvannak, talán éppen egy
ruháskosár alján kucorognak, s azon töprengnek, mikor
találkozhattok végre.
- Hát pontosan ez az – jajdult fel Veronika – tudom, hogy
hiányzom nekik, s ettől még rosszabb.

kimerülten hátradőlt a hintaszékben.
Kejessük meg! – biztatta anyát Blanka olyan aranyosan, hogy anya
elnevette magát,Veronika pedig egy nagy puszit nyomott kishuga
pufók arcára.
(A koalák illusztrációk a internetről)
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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

nagymamámnak, hogy menjen át a kamrába (onnan vezetett fel a

Valóság vagy álom?

lépcső a padlásra), majd kezembe vettem a fejszét, és kimentem az
előszobába. A medve már betörte az ajtó alsó részét és félig bedugta

Tisztelt Olvasó, ezúttal egy nagyon aktuális és személyes vallomás

a fejét. Hatalmas, izmos fej volt és éreztem az életveszélyt. Erősen

következik, ami teljességében az elmúlt nap szüleménye. Már tegnap

megmarkoltam a fejszét és teljes erővel rácsaptam a medve fejére.

elkezdtem írni a szokásos havi irományt, de valahogy nem jött össze.

Semmi hatás, gyengének éreztem magam, erőtlennek, a medve fel

Voltak mindenféle érdekes gondolatok és ötletek, de mégsem állt

sem vette az egészet és kezdte betörni az egész ajtót.Teljesen

össze a dolog, mint amikor az ember eldönti, hogy tortát süt és nem elkapott a pánik, eldobtam a fejszét és átrohantam a konyhán,
becsaptam a kamra ajtaját és nagyon gyorsan felszaladtam a létrán a
áll össze a tészta, vagy kicsapódik a krém.
Az egész a jelenlegi helyzetről szólt - szól, azaz hozzászoktunk a
koronavírushoz és próbálunk védekezni. Erről írtam már a múlt
hónapban is és nem sok változott a hozzáállásomat tekintve.
Vagy mégis? Akkor hadd meséljem el az egész történetet.
Pár napja nagyon elkeseredett, sőt dühös voltam, mivel beköszöntött
az ősz. Úgy igaziból - hideg lett, szürke volt az ég napokon át, minden
nyári, sőt őszi hangulat elszállt, amolyan világvége hangulat volt.
Gondoltam egy merészet és nagyot és úgy döntöttem, hogy hagyom
a fenébe az egészet, és átröppenek valami kellemes helyre, Görögországba vagy Szicíliába, kibérelek egy házat és majd onnan dolgozok
a következő hónapokban, szemberöhögök az ősszel és a vírussal.
Mindezt a lehető legkomolyabban gondoltam, annyira, hogy kinéztem
magamnak egy szigetet és egy repülőjegyet is. Aztán jó magyar

padlásra. Alig értem fel és máris hallottam, hogy a medve nekifeszül a
kamra ajtajának és lassan betöri. Ekkor elrúgtam a létrát a
padlásfeljárótól és ráültem a záróajtóra: nincs, ahogy ide feljöjjön és
bejusson. Alig pár másodperc, és éreztem, hogy egy hatalmas erő
elkezdi nyomni felfelé a csapóajtót, amin álltam és amit teljen erővel
próbáltam tartani. Tudtam, hogy még pár másodperc és vége, feljön
és végünk van. Ekkor nagyanyám kinyitotta a padlás első ablakát,
kinézett a térre - amely tele volt emberrel - és elkiáltotta magát
teljes erőből: segítség! Itt vagyunk, élünk még, segítsetek! Olyan
intenzitással kiáltott, hogy felébredtem.
Csuromvizesen, nagyon gyors szívveréssel. Hirtelen megütött a
valóság. Nagyanyám sok éve meghalt, a medve minden álomfejtő
szerint a halált jelenti, én viszont élek. Kinyitottam a híreket az

szokás szerint azt mondtam

interneten, és az első dolog, amit láttam: újabb
utazási korlátozások a vírus terjedése miatt.

magamnak: alszom rá egyet!

Szinte kirázott a hideg. Nagy álmaim egyszerre -

Általában nem hiszek az álmokban de

egy rémálom után - semmivé váltak. Persze

ezúttal másképp alakult. Fáradtan

sehová sem utazom már... De szinte babonásan

lefeküdtem a kényelmes ágyba,

csak arra gondoltam és gondolok, hogy a medve

nemsokára el is aludtam. Hamarosan

mégsem fért hozzám. Sok veszély van manapság,

az volt az érzésem, hogy megint ébren

mégis, ha vigyázunk magunkra, akkor talán

vagyok, pedig csak álmodtam. De

megússzuk az egészet. Senkit sem biztatok arra,

nagyon intenzíven.

hogy babonás legyen. Engem minden esetre

Hosszú évek után megint otthon

megfogott a dolog és úgy döntöttem, hogy

voltam nagyszüleim házában, ahol

fokozottan óvatos leszek.

felnőttem és hallottam nagyanyám

Mert.... a medve nem játék. Ahogyan a vírus sem.

hangját ahogy mondta: zárd be jól az
ajtót, mert éjjel sosem lehet tudni ki,

Lehet kicsit hihetetlen a dolog de tényleg ez történt,

vagy mi jön. Úgy is tettem, majd a

felriadtam fél ötkor és nagyon keservesen aludtam

nappaliban tovább beszélgettünk aztán
hirtelen hallottam, ahogy szimatol a
medve a bejárati ajtó előtt. Mondtam

A kép illusztráció, a forrása google

vissza újra. Ezért gondoltam, hogy megosztom a
dolgot veled és az olvasókkal. Alpár
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Akinek humora van mindent tud.

HUMOR

Akinek nincs, mindenre képes!
Hemi
rajzok

A macska, és az egér bemennek a
kávéházba. A pincér kimegy és
kérdezi:
- Mit hozhatok Önnek uram?


Jean vidítsa fel a macskát!
- Igenis Uram!
Jean kiviszi a macskát megfogja a
farkát, és elkezdi pörgetni a feje
fölött.
A nagy nyávogásra kijön a gazda.
- Nem azt kértem, hogy pörgesse
a feje fölött a macskát, hanem azt
hogy, vidítsa fel!
- Tudom uram, de hogy fog örülni
ha elengedem!

Egér:
- Mondjuk egy kis sajttortát, és 3dl kólát.
Odafordul a pincér a macskához:
- És Önnek uram?
Macska:
- Á, nekem csak egy kis tejszínhabot az
A macska naplója:
egérre!
53. nap
A fogvatartóm állandóan bizarr kis
fityegő tárgyakat lógat az orrom elé, amik
friss húsdarabokra hasonlítanak. Enni
viszont száraz fűrészporra emlékeztető
Két macska ül a háztetőn.
kaját ad. Az egyetlen dolog, ami még
Megszólal az egyik:
éltet, a szökés reménye. No meg az
- Te mit kérsz karácsonyra?
öröm, hogy naponta tönkreteszek egyMire a másik:
egy bútordarabot. Megyek, szétrágom az
- Jó sok kismacskát.
egyik szobanövényt...
Megszólal a másik:
- És te?
60. nap
- Én is sok kis macskát.
A mai kísérletem, hogy megöljem a
Megszólal hátul a kandúr:
fogvatartómat azzal, hogy a lába köré
- Hahó, megjött a Mikulás!
csavarodok, majdnem sikerült. Meg kell
próbálnom ugyanezt, amikor a lépcső
tetején áll. Hogy elrettentsem és
- Mi van a macska fején?
megfélemlítsem hitvány elnyomómat,
- ???
megint sikerült a kedvenc székére
- Cirmos cica haj!
hánynom. Legközelebb az ágyába
fogok.
Két rendőr megy az utcán. Az egyik talál
valamit a földön.
62. nap
Kérdi a másikat:
Egész nap aludtam, hogy
- Te mi ez?
éjszaka legyen majd elég
- Nem tudom.
erőm órákon át hangos
Lehajol és beleharap.
nyávogással kaját követelni.
- Te, ez macskaszar!
- Add ide! - mondja a másik rendőr, és ő
67. nap
is beleharap.
Elfogtam egy egeret, és
- Te! Ez tényleg macskaszar!
lefejezve odavittem a
- Hú, még jó, hogy nem
fogvatartómnak, hogy lássa,
léptünk bele!
mi mindenre vagyok képes,
hátha beijed. Ehelyett

megsimogatott és azt mondta:
-"Jó cica!"
Hát ez nem jött be!
75. nap
Szerintem a többi fogoly talpnyaló vagy
besúgó. A kutyát gyakran szabadon engedik, és mindig boldogan visszatér.
Biztos, hogy félkegyelmű. A madár
viszont tuti, hogy köpni szokott. Valahogy
kiképezték, hogy beszéljen a nyelvükön,
és rendszeresen beszél velük. Biztos
vagyok benne, hogy minden lépésemet
jelenteni szokta. Mostani helyén, a
fémszobában, egyelőre biztonságban van,
de én tudok várni. Minden csak idő
kérdése.

Egy férfi nagyon utálja a felesége
macskáját és elhatározza, hogy
megszabadul tőle. Beteszi a kocsijába, és
elhajt vele 10 utcával messzebb, ott
kiteszi a parkban és hazahajt. Épp hogy
hazaér látja, hogy a macska kényelmesen
ballag fel a lakásuk lépcsőjén.
Másnap elviszi 30 utcával messzebbre, de
mire hazaér a macska is otthon van.
Következő nap elvezet 30 km-el
messzebbre, lefordul egy országútra,
majd egy mellékúton is megy még összevissza vagy 10 km-t. Itt bemegy egy
erdőbe és kiszedi a macskát.
Néhány óra múlva cseng a feleség
telefonja:
- Marcsi, otthon van a macska?
- Igen, itthon.
- Add neki a telefont, teljesen
eltévedtem, és meg akarom kérdezni tőle
a hazafelé vezető utat!
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?
Baconos töltött fasírt
Hozzávalók:
10 db főtt + 3 db tojás
2 db zsemle
50 dkg darált sertéshús,
10 szelet bacon szalonna
1 db vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
Só, bors piros paprika izlés szerint
Elkészítés:
A 10 darab tojást keményre főzzük.
A zsemléket (vagy fél szikkadt francia kenyér) beáztatjuk,
majd jól kinyomkodjuk és a darálthúshoz keverjük.
A hagymát belereszeljük, hozzáadjuk a 3 db nyers tojást, a
reszelt fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, majd megszórjuk a
fűszerpaprikával.
5 db keményre főtt tojást felaprítunk, ezt is hozzátesszük,
majd jól osszedolgozzuk.
Az őzgerincformát kivajazzuk, majd a fasírthús kevesebb,
mint a felét beletesszük, középre sorba rendezzük a
megtisztított főtt tojásokat (5db.) Jöhet a hús másik fele, egyenletesen betakarjuk a tojásokat. Szép sorban lefedjük a bacon szalonnával, majd
fóliaval lezárjuk, 180 fokon kb.60 percig sütjük.
Az 1 óra elteltével levesszük a fóliat és még kb. 30 percig sütjük, míg szépen megbarnul a bacon szalonna a tetején. Köretként krumplipüré,
petrezselymes burgonya, rizi-bizi adható hozzá.
A képen láthatóan most a rizi-bizit készítettem.
Jó étvágyat kívánok! A receptet és a képet küldte: Daru Mária USA - köszönjük!

„ Lennél-e kedvemért felhő, kapkodó szél?
lennél-e kedvemért széllel szálló levél?
Lennél-e értem pitypangbóbita,
ha én lennék az ősz hűvös sóhaja? ”
/Szabolcsi Erzsébet/
OKTÓBER KÖZEPÉN
Nekünk magyaroknak mi jutna eszünkbe elsőként az őszről, mint a Petőfi
vers:” Itt van az ősz, itt van újra”. Az évszak szépségét, színeit, elhomályosítja a
télre való felkészülés, a korai esték és a sok teendő, amit annak beállta előtt el
kell végezni. Önkéntelenül is eszembe jutnak Krúdy szavai:”Falun kell a
sötétség, mert csak a sötétben mer forrni a bor, érni a tök, nőni a gyerek,
álmodni a lány, ölelkezni a gazda. A sötétben pihennek jóízűt a kertek, fák,
állatok és az emberek”. Mint lakótelepi lakos, elmerengve gondolok vissza
gyermekéveimre, a kertes családi házunkra, a gyümölcsös kertre. Akkor ez
természetes volt, hogy van nekünk. De nekem ez kevés volt, én mindig soksok fára,a titokzatos erdőre gondoltam, erdőről szóló meséket olvastam és
nagyokat ábrándoztam abban a kb.20 akácfából álló „kiserdőben”, ami az
utcánk végében volt.Csodálatosképp, amikor a jelenlegi lakóhelyemre
költöztünk pont a ház mögött szintén volt egy akácos, de kevesebb fával.
Mennyire örültünk ennek is, ott játszottak a lakótelepi
gyerekek, este szalonnát sütöttünk mi felnőttek. Ma
már kb. öt kiöregedett, elvékonyodott fa áll a helyén.
Ha elgondolom, hogy országosan és az egész világon,
jobbára az ember „áldásos”tevékenysége miatt ilyen
arányban pusztulnak a fák, már nincs is mit
csodálkozni a klímaváltozáson. Meghatározhatja
gyermekeink, unokáink életkörülményeit, a levegő
tisztaságát. Itt be is fejezném az őszről, a fákról szóló
lírikus fejtegetéseimet és „hangot” adnék annak a
nagyszerű kezdeményezésnek, ami elindult és nagy
lendülettel folyik. Az országos kezdeményezés mellé
elsők között beálló Békéscsabán.

60 ezer fa elültetését vállalták, hiszen hatvanezres lélekszámú a város. Heteken
belül megalakult a Hatvanezer Fa Egyesület, rögtön több mint ezer
jelentkezővel. Az egyesületnek több csoportja van és immár készen állnak,
hogy ország-világ elismerését fogadják, hisz a vállalt 60 ezer helyett 200 ezer
fát szereztek be és készen állnak azok ültetésére és gondozására. A
beszerzéssel, ültetéssel odaadóan foglalkozók száma már több ezer, akik
vallják, aki fát ültet nemcsak a jövőre gondol, de úgy neveli, ápolja a
csemetéket, mintha gyermeke született volna. Ezek a gömbjuhar, páfrányfenyő
és egyéb facsemeték bizony jó helyre kerültek. Biztosíték erre a jó csabai föld,
a szervezők szakértelme lelkesedése, akik igazi lokál patriótaként vesznek részt
az egyesület munkájában. Magam is naponta figyelem a munkálatok alakulását,
amire több okom is van. Néhány évtizedig Békéscsabán dolgoztam, szívemhez
nőtt a város, bár én orosházi vagyok, személyes ismerőseim az Egyesület
szervezői is! Átolvasva eddig leírt mondataimat, ismét megállapítottam, hogy
csapongó gondolataimmal, évszakot, érzést, jelenséget, környezetvédelmet,
mindent magamhoz szerettem volna ölelni.Talán
reménykedhetem abban, hogy az ősz összekapcsolása a
békéscsabai nagyszerű faültetési kezdeményezéssel némi
fantáziával rokonítható és méltó arra, hogy
elrepíthessem a hírt égészen Új-Zélandig, a Magyar
Fészek Hírmondó online újságba. Befejezésül a
faültetőknek és az ősz kedvelőinek egy idézet:
„Eljött az ősz, takard be szívemet valamivel, egy fa
árnyékával, vagy inkább a tieddel!”
Szép téli álmot a fáknak, ébredésük hozza el nekünk az
új tavaszt!
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EGYÉB TÖRTÉNÉSEK
2020. október 5.

AmbaGary Domingo (a képen középen Szabó
László Zsolt magyar nagykövet-csapatkapitány
mellett) a Fülöp szigetek nagykövete
meghívására, aki a rendezvény egyik fő
szervezője volt, a focipálya mellett töltöttem
a vasárnap délután egy részét.
A 'Hutt Recreation Ground'-on Lower
Huttban a Wellington Diplomáciai Testület
Labdarúgó Klub (#WellyDCFC) mérkőzött
a Campbell Barry polgármester által vezetett
Hutt Városi Tanács csapatával.
A helyiek kék mezes csapatában két női
játékos is szerepelt! (megjegyzem az újzélandi női focisták a világ legjobbjai között
szerepelnek).
A diplomáciai testületek csapata pirosban
játszott, a magyar nagykövet Szabó László
Zsolt csapatkapitány irányításával.

A képen bal oldalon (többnyire kékben) a Hutt város önkormányzat csapata, jobb oldalon a

A diplomaták csapata nagyszerűen játszott a 2x20 perces
játékidőben és megérdemelten győzött 8:1 arányban.
A #WellyDCFC csapattában Kuba, Franciaország,
Magyarország, Malajzia, Peru, Szaúd-Arábia, Salamonszigetek, Kelet-Timor és Vietnam misszióiból, kerültek ki a
játékosok.
A Fülöp-szigetek nagykövete büszke csapat-menedzsertként
aratta le a babérokat! A csapatkapitány Szabó László Zsolt
vehette át a kupát Lower Hutt polgármesterétől Campbell
Barry-től, aki egyben az ellenfél csapatkapitánya is volt.
Gratulálunk a csapatoknak és a szervezőknek, nagyszerű
délután volt!
Néhány izgalmas pillanat még a meccsről:

pirosak a wellingtoni diplomaták csapata.
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A wellingtoni Magyar Nagykövetség hírei
Legal House, 6. emelet

Magyarország Nagykövetsége jelenlegi munkatársai:

Lambton Quay 101.

Szabó László Zsolt — nagykövet

Postacím PO Box 697

Molnár András — konzul

Wellington 6140

Gyorsok Enikő Tünde — gazdasági vezető

E-mail cím:

Márton Brody-Popp — kereskedelmi tisztviselő helyettes

mission.wlg@mfa.gov.hu
00 64 4 260 31 75

A nagykövetség rendkívüli ügyeleti vonala
munkaidőn túl: 027 43 49 652

Félfogadás munkanapokon: 9-15

2020
Szeptember
17

Szép számú
érdeklődő
jelenlétében
Szabó
László Zsolt
magyar
nagykövet
nyitotta meg
Gabriel Heimler
és
Anna Proc
kiállítását a
wellingtoni
magyar
nagykövetségen.

A kiállítók:
Almássy Alma
Baloghy George
Biczok Eszter
Borka Éva
Dénes István
Heimler Gabriel
Juhász Ildikó
Kádas Levente
Kaprinay Éva
Öveges Robin
Panyoczki Péter
Szigethy Eszter
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Wellingtoni látnivalók — Emlékművek Wellingtonban sorozat
Wellington Memorials
2012 augusztusában a kormány nagy projektet
jelentett be a Nemzeti Háborús Emlékmű előtti
Buckle Street felszín alatti felépítéséről, valamint a
forgalom nagy részének eltávolításáról, amely
jelenleg elválasztja az Emlékparkot a Nemzeti
Háborús Emlékműtől. A Pukeahu Nemzeti Háborús
Emlékparkot 2015 április 25-én nyitották meg.
Akkor az ünnepség a Parlamenttől indult és az első
világháború egyenruháiba öltözött katonái, járművei
vonultak végig a városon, fantasztikusan
emlékezetessé és felejthetetlenné téve a napot.

Pukeahu National War Memorial Park
A fő helyet a Carillion
torony—foglalja el, benne
megemlékezve a különböző
háborúkban résztvevő újzélandi katonákról . A
parkban békésen megférnek
egymás mellett az angol,
amerikai, ausztrál belga,
francia, török emlékművek
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FÉSZEK hírek
Island Bay Community Centre
ISLAND BAY— The Parade

Fészek volt szeptember 20-án

Krumplis tészta annak, aki azt kért,
Krumpli főzelék sertéspörkölttel a
többségnek.
A háromféle süteményény Papp
Irénke, Hegedűs Christine és
Mária Jóvoltából került asztalunkra.

Bródy Solt Éva elhozta kis tanítványait is, a
kis indiai ikerpár nagyon jól érezte magát
Aladár társaságában!

Ádám Imre és az Ausztráliában élő nevelt
lánya is eljött először közénk, reméljük az
egészsége engedi és még látjuk őket!
Aladár örült az ajándék könyvnek, amelyhez

Szekér Valika

ez a szemüveg is hozzátartozott.

Suzanne Schiff
Rácz András

FÉSZEK LESZ :

Október 18-án a nagykövetségen találkozunk majd legközelebb november 22-én!
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!

SZABAD ERURÓPA RÁDIÓ Beindult a magyar adás. Jelenleg csak az interneten:
www.szabadeuropa.hu
NZ legnagyobb kulináris fesztiválja:

Visa Wellington On a Plate
Okt 1-től—okt. 31
Ez az epikus, az egész régióra kiterjedő kulináris fesztivál a Wellington által kínált
legjobb tehetségeket és produkciókat ünnepli, mindezt egy ízletes programba rendezve.

Digital Nights Wellington - Van Gogh Alive
A fantasztikusan látványos bemutatás október 30-ig tekinthető meg, de nem ingyenes.

A világ leglátogatottabb multi-szenzoros élményének szabadtéri bemutatója ,
a világ leghíresebb művészét, Vincent van Gogh-ot ünnepelve

A Nairn Street Cottage Wellington legrégebbi
eredeti házikója. Eredetileg a Wallis család építette,
akik három generációig éltek a házban.
A Covid-19 1. szint alatt továbbra is zárva tart a
nyilvánosság előtt. A kert azonban mindig
nyitva áll a látogatásra és a szórakozásra.

Koncertek ebédidőben
minden szerdán és néha csütörtökön is
12:15-től!

Kapcsolatok - hirdetések
2004-től él a
Wellingtoni Magyar Fészek
Új-Zéland fővárosában.
A megalakulástól eltelt időszakban sok magyar
látogatta. Voltak vendégeik az Ó-hazából, Ausztráliából,
Amerikából és természetesen
Kiadó - főszerkesztő:
Kaprinay Éva
112. Clyde St.
Island Bay
Wellington
New Zealand

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

Telefonszám: 64 4 383 5395

tőlük is érkezik vendég.

www.hirmondo.org

Havonta egy alkalommal találkozunk és fogadunk itt

E-mail: szerkeszto@hirmondo.org

vendégeket.
Kis újságunk magyarul íródik,
magyaroknak - magyarokról
és ma már a világ számos pontján olvassák, mert az
interneten keresztül ingyenesen hozzájutnak!

Köszöntjük azon kedves olvasóinkat, akik
október 15 - november 15
között ünneplik születésnapjukat,
vagy névnapjukat!
Legyen nagyon boldog a napjuk!

