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„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad
emberek és nemzetek emlékezetében.
E nap a bátorság, az öntudat és
a győzelem napja volt.
A történelem kezdete óta nincs még egy nap,
mely világosabban mutatja az ember
csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt –
bármily kicsi is a siker esélye,
s bármily nagy is az áldozat,
amit követel.”

Hirdetések

Új-Zéland és Magyarország
között október 30-ig
11 óra
az időeltolódás!

John F. Kennedy (1960)
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Hír mondó

EZ meg AZ — Itt vagy ott
„Legnagyobb cél pedig itt e földi létben
Embernek lenni mindig minden körülményben.”

A néhai királynő koporsóját 2022. szeptember
14-én este ravatalozták fel a londoni
parlament legősibb épületében, az 1097-ben
épült Westminster Hallban. A
ravatalozóhelyiség hétfő hajnalig látogatható,
és a várakozások szerint több százezren
keresik fel II. Erzsébet királynő ravatalát.

A búcsúszertartás szeptember 19-én, jövő
hétfőn lesz a Westminster Hallhoz közeli
Westminster-apátságban, az angol-brit
monarchia ősi londoni koronázó templomában,
kétezer meghívott vendég, köztük külföldi
állam- és kormányfők jelenlétében. Több
európai monarchia uralkodói is jelezték, hogy
részt vesznek a szertartáson.
A néhai uralkodó koporsóját hétfő este a
királyi család legnagyobb és legősibb
rezidenciája, a Londontól 25 kilométerre
nyugatra emelkedő, csaknem ezeréves
windsori kastély kápolnájában helyezik végső
nyugalomra - írta az MTI.
Hosszú órákon keresztül nagy tömeg tette tiszteletét a királynő felravatalozott koporsójánál. Az emberek
türelmesen haladtak, a sorba hírességek is beálltak. Így tett David Beckham aki 10 kilométert gyalogolva 13 órát
sétált a koporsóhoz, hogy lássa II. Erzsébet koporsóját.

Liz Truss kormányfő a temetésen elmondta, hogy:
„óriási veszteség ez a nap”, ugyanakkor a királynő
„csodálatos örökséget hagy hátra”.
A miniszterelnök felszólította az embereket, hogy
támogassák III. Károly királyt, „hogy segítsenek
neki viselni azt a hatalmas felelősséget, amelyet
most mindannyiukért visel”.
A miniszterelnök a nemzet hűségét és odaadását
ajánlotta fel az új uralkodónak.
Isten óvja a királyt!
III. Károly koronázása várhatóan jövő tavasszal vagy nyáron lesz,
talán ugyanazon a napon is megtörténhet, mint édesanyjáé volt –
június 2-án. 2023-ban lesz a néhai királyné koronázásának 70.
évfordulója.
III. Károly elődjeihez hasonlóan korona nélkül, bal profillal szerepel majd
mind a nyolc, jelenleg forgalomban lévő font fémpénzen,
„CAROLUS III DEI GRATIA REX FID DEF” felirattal körbefuttatva.
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202.szám

EZ meg AZ

Itt vagy ott
André Kertész fotóművész szobrának ünnepélyes
felavatására 2022. szeptember 24– én

Október — 1956 — Emlékére

A világhírű magyar fotográfusok sorában – és egyáltalán a
magyar fotográfusok közül - elsőként André Kertész kap
szobrot Magyarországon, Szigetbecse községben.

A képet 1988 júniusában
fényképeztem a Perlasez
temetőben, az akkor még
készítés alatt álló dísz-sírhely
egy részletéről.
Történelmi pillanat volt
számomra. Hosszú évek teltek
el, míg nyilvánosságra
hozhattam. Teljesen véletlenül
akadtam rá, francia és más
nemzetek hírességeinek
sírhelyei fényképezése
közben. A jelképes sírhely
alkotója, ifjabb Rajk László
építész és látványtervező.
Azóta, már más világot élünk.

A szobrot Szigetbecse Község Önkormányzata és a
Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat
kezdeményezésre, több támogató anyagi segítségével
Zsin Judit szobrászművész készítette.
André Kertész Szigetbecsén boldog gyermekéveket
töltött, amit egy felnőttkori látogatás alkalmával így
fogalmazott meg:
„Becse nem a rokonok miatt lett fontos és meghatározó,
hanem mert olyan közel kerülhettem a természethez és
azokhoz, akik közt ez történt velem. Később akár
Tiszaszalkán, akár Esztergomban vagy Harasztiban, akár
Franciaországban vagy New Yorkban fényképeztem tájat
vagy embert, a becsei táj és a becsei emberek születtek
újjá minden képen.”

Írta és fotózta: Farsang Péter

Haumann Péter májusi halálát követően Balázsovits
Lajost választották színésztársai a helyére

A világ egyik első számú
fotográfusának annyira
fontos volt Szigetbecse,
hogy halála előtt fél évvel
egy 120 fotográfiából álló
gyűjteményt adományozott
a községnek, amit jelenleg
a Capa Központ gondoz és
állít ki, nagy sikerrel.

•
•
•
•
•
•

Cserhalmi György (2014-től)
Szacsvay László (2015-től)
Almási Éva (2016-tól)
Csomós Mari (2017-től)
Jordán Tamás (2020-tól)
Lehoczky Zsuzsa (2021-től)

Balázsovits Lajos életrajza

A Nemzet Színészeinek jelenlegi listája:

•
•
•
•
•
•

Balázsovits Lajos (2022-től)
Máthé Erzsi (2000-től)
Király Levente (2006-tól)
Bodrogi Gyula (2007-től)
Tordy Géza (2008-tól)
Molnár Piroska (2011-től)

Balázsovits Lajos 1946. december 4-én született
Nagykanizsán. Középiskolásként, szülővárosában
a Landler
Fotó: Amazon
Prime Video
Jenő (ma Batthyány Lajos) Gimnáziumban, Harkány László
vezette színjátszókörében kezdett el színházzal
foglalkozni. 1965-ben nyert felvételt a Színház- és
Filmművészeti Egyetemre, ahol 1969-ben szerzett diplomát.
Az ezt követő években többször is szerepelt a Madách
Színház előadásaiban, majd az egyetem elvégzése után 1969
-ben csatlakozott is az előbb említett színház társulatához.
1974-től a Vígszínház, majd 1979-től a Mafilm társulatát
erősítette. 1982-től 1990-ig ismét a Madách Színház
művésze. 1991-ben a Nemzeti Színházhoz szerződött, 1992től 2012-ig pedig a budapesti Játékszín igazgatója volt.
Felesége Almási Éva színésznő; lányuk Balázsovits Edit
színésznő.

4. oldal

A

Hír mondó

Híres magyarok — AKI IGAZI KIRÁLYNŐ VOLT A SZÍNPADON: SULYOK MÁRIA
A nemesdombi kastély fojtogató légköre. A háttér szürke, vagy
inkább fekete. A kamera mutatja a gyertya pislákoló fényét, és
az ágyon fekvő nagybirtokost, a főispánt, a zsarnokot.

beszél és árul el magáról, annál kevesebb konfliktussal élheti majd
az életét. Naiv gondolat volt. Az élet maga a kockázat, ahogy később
ő maga is megfogalmazta.
Sulyok Mária 1908. november 5-én, Királyhidán született, a Trianon
Baradlay Kázmér utolsó erejével még parancsokat osztogat. S
után Ausztriához csatolt településen.
mintha a kamera azt is mutatná, ahogy a szíve, orvosi értelemben és Az édesanyja a kis Mária kétéves korában meghalt ám az öt gyerek
mintegy bibliai üzenetként – kővé dermed… Áll az ágyánál Mária, a
még sem nőtt fel női gondoskodás nélkül, mert apjuk nem sokkal
felesége, arcán pedig ott az élet s a halál üzenete. Sulyok Mária
később elvett egy osztrák asszonyt, Hermina Schwetnert. Ám a
Baradlayné szerepében szinte félelmetes. Olyan érzelmek, belső
harmónia, a családi béke nem tartott sokáig, mert az apja 1919
viharok látszanak az arcán, amivel hihetetlen hatást gyakorol a
novemberében agyvérzésben meghalt. A zaklatott gyerekkorára
nézőre. Érezni lehet a fájdalmát, a szorongását, a pillanat
Sulyok Mária így emlékezett vissza:
fajsúlyosságát. Ha csak ennyi maradt volna meg belőle, ha csupán az „Én születésileg makkegészséges ember vagyok, a körülöttem lévő
a néhány filmkocka mutatná az utókornak, hogy milyen különleges
helyzetek mindig skizofrének…”
tehetség lakozott benne – már akkor is azt mondhatnánk, hogy
Aztán az egyik bátyja elesett az I. világháborúban, a másik elhagyta
halhatatlan.
Királyhidát, a két nővére pedig férjhez ment. Így maradtak ők
ketten osztrák nevelőanyjával. Hihetetlenül hangzik, de a
Sulyok Mária és felcseperedő, csinos fruska, Sulyok Mária 17 éves koráig szinte
Ráday Imre egy kizárólag németül beszélt az osztrák mostohája miatt. Ezért is
1960-as
különleges ajándék a néző számára ahogy magyarul ejtette ki azokat
felvételen.
a gyönyörű mondatokat. Amikor elhatározta, hogy színész lesz, a
Fotó: Fortepan/ Budapesten élő nővérét kérdezte, hol kell jelentkezni? Az Uránia
Ráday Mihály
épületébe küldte, mondván, talán ott jelentkezhet.
Csakhogy amikor megjelent, a portás azt mondta neki, elkésett,
lemaradt, jöjjön vissza jövőre. De a dacos leányzó szinte könyörgött
a lehetőségért,
Sulyok Mária
amelyet aztán meg is
1926-ban már
kapott. Másnapra
színészbehívták és ő
mesterséget
elszavalta az Anyám
tanult a Magyar Királyi Akadémián. Aztán néhány év múlva a
tyúkját. Csakhogy
színpadon állhatott, sőt, nem sokkal később film főszerepet
újabbat kértek tőle,
osztottak rá. Nem csoda, hogy a korszak művészvilága egyre
de azt mondta, ezt az
nagyobb kíváncsisággal fordult felé és hogy a rendezők szinte
egyet tudja magyarul.
kapkodtak érte. Azt mondták rá, igazi királynő! Királynői szerepekre
termett, a női szépséget, a női tökéletességet megmutató díva.
Felvették…
Csakhogy ennek a különleges szépségű dívának az évek során „le
kellett vennie” a főúri, a nemesi ruhát, a cicomát, merthogy
Egy intim pillanat.
egyszerű munkásnőket, parasztasszonyokat is alakított.
Sulyok Mária az
Már fiatalon elvarázsolta a publikumot, és nem csak előnyös
otthonában.
külsejével, hanem összetéveszthetetlen hangjával is. Gyönyörű
Fotó: Fortepan/
orgánum, tökéletes kiejtés. Nem véletlenül írták róla évtizedeken
Kotnyek Antal
át, hogy a legszebben beszélő magyar színésznő. Ezt a különleges
képességét aztán nem csak a színpadon, vagy a megszámlálhatatlan
Színésznőként Elek
filmben kamatoztatta, hanem 1952 és 1966 között a színművészeti
Béla felvidéki
főiskolán is, ahol beszédművészetet taníthatott. Erről egyébként
földbirtokoshoz ment
így nyilatkozott később: „Azt kell mondanom, hiszen ezt
feleségül. Játszott Balázs Samu, Gábor Miklós, a korszak valamennyi
tapasztalatból tudom, hogy rendkívül nagy energiát fordítanak a
színész-legendája mellett, hogy aztán ő maga is azzá váljon.
beszéd oktatására. Véleményem szerint sokkal inkább arról van szó,
hogy egyes fiatalok, amikor belülről nem tudják hitelesíteni a
A II. világháború alatt egy eltévedt golyó megsebesítette a lábán,
figurát, akkor elkezdenek dünnyögni, életszerűen beszélni, mert azt több hétig volt kórházban. Jellemző módon azért ment ki az utcára
hiszik, hogy attól hétköznapibb és elfogadhatóbb lesz a figura.
a lövöldözés alatt, hogy élelmet vigyen a rászorulóknak.
Pedig attól csak élvezhetetlenebb lesz a játékuk. Én a csúnya
beszédet a hiteltelen játék mankójának érzem.”
Évekkel később éppen Szegeden, a Szabadtéri Játékokon lépett
Felállva tapsolták például 1977-ben, a Pesti Színházban. Azt
színpadra, meghalt a férje, aki a II. világháború után egyébként is
mondják, az volt élete legjobb, legmélyebb fellépése. Az volt az ő
elveszítette mindenét, s onnan kezdve haláláig gyakorlatilag a
igazi szerepe – Orbánné, a Macskajátékban.
színésznő tartotta el. Sulyok Mária erről csak annyit mondott:
„Orbánné mindannyiunkat túlél.” Ezt mondta erről a különleges,
„Ha jó volt a gazdagsága, el kellett fogadni a szegénységét is…”
látszólag unalmas karakterről Sulyok Mária a szerep kapcsán.
Örkény, a zseni, az író, aki ott volt az egyik előadáson, ezt
Sulyok Mária második otthona volt a Vígszínház, mégis keserű
nyilatkozta: „Ez a világ legbanálisabb története: két ember szereti
szájízzel távozott onnan, merthogy Várkonyi Zoltán saját maga
egymást, és akkor jön egy harmadik és elkezdődik a baj. Ez a darab mellett Páger Antalt, Bulla Elmát és Sulyok Máriát is nyugdíjaztatta
csak abban különbözik a sok ezer elődjétől, hogy nem fiatalokról,
volna. Csakhogy ez sértette a színésznő önérzetét, így inkább
hanem öregekről szól, s
otthagyta a társulatot. Élete utolsó két évtizedében egyedül élt, ám
ezáltal minden, ami
mégis sokan voltak körülötte. Rendszeresen fogadott vendégeket, és
elhangzik, átszíneződik,
őt is sokfelé hívták. Aztán mintha teljesen elfelejtették volna.
ezért lett a tragédiából
Mintegy zárásként, az egyik utolsó interjújában így érvelt:
tragikomédia…”
Pályám egészét tekintve azért nem panaszkodhatom, többnyire
A rádió stúdiójában Lőte
igazán nagy, fő- vagy epizódszerepeket játszhattam el. Megesett
Attilával.
persze velem, ami annyi más emberrel is, hogy hol kinyílt, hol
Fotó: Fortepan/Szalay
bezárult a pályám, hogy harmonikázott az életem.”
Zoltán
Sulyok Mária harmincöt éve, 1987. október 20-án hunyt el 78
Kossuth-díjat és
esztendősen. Akkor csukódott be végleg az a bizonyos ajtó…
megszámlálhatatlan
Nyugodjon békében!
elismerést kapott élete
Forrás: Újságmúzeum—köszönjük
során.
S aki gyerekként még azt gondolta a világról: minél kevesebbet
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Magyar hírességek és Vers mindenkinek
Faludy György: 1956, te csillag

eddig sem ápolt, s ha más föld takar,
mit számít az? és mit, hogy fiam majd
Ezzel szemben Faludy György sosem alkudott meg, Dad-nek szólít és nem lesz már magyar?
Mit elvesztek, ötven vagy száz év múltán
el is vitték Recskre a kommunisták még 1950-ben,
az ifjúságtól mind visszakapom,
aztán ’56-ban emigrált Nyugatra. Akit érdekel a
és otthon, a sötét előszobákban
páratlanul kalandos életpályája, benne az 50-es
kabátom még ott lóg a fogason –
évek kommunista diktatúrájának emlékeivel,
lapozgassa a Pokolbéli víg napjaim című önéletrajzi ezerkilencszázötvenhat, nem emlék,
nem múlt vagy nékem, nem történelem,
kötetét. Addig is: itt ez a vers – távolról sem az
de húsom-vérem, lényem egy darabja,
egyetlen hasonló témájú verse Faludynak –,
szívem, gerincem – kijöttél velem
amelynél tárgyilagosan kifejezőbbet alig írtak az
októberi magyar forradalomról, és amelyhez Yeats az irgalmatlan mindenségbe, hol a
Semmi vize zubog a híd alatt
sorát választotta mottóul: „A terrible beauty is
és korlát nincs sehol sem – életemnek
born”.
te adtál értelmet, vad álmokat
éjjelre és kedvet a szenvedéshez
Másnap, szerdán reggel: por, ágyúszó
s az örömhöz; te fogtál mindig kézen,
és szenvedés; mégis, mikor átvágtam
ha botladoztam; hányszor ihlettél meg,
a Hősök terén, mosolyognom kellett,
s nem engedted, hogy kifulladjak vénen; –
mert nem állt szobor többé a csizmában; –
ezerkilencszázötvenhat, te csillag,
csütörtök: lázrózsák mindenki arcán.
oly könnyű volt a nehéz út veled!
Földváry már kedd este elesett
Nagyon soká sütöttél ősz hajamra,
a Rókus előtt. Szemközt, az iskola
ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett.
padlásán felfegyverzett gyerekek; –
péntek: még több vér, tankok a Ligetnél.
Az ütegek torkolattüzeit
nézem éjjel és borzongok: a szörnyű
szépség most nálunk is megszületik; –
hat nap: a kénezett arcú halottak
apró csokorral mellükön, a járdán
(Köztársaság tér) röplapok, szorongás,
szemem előtt kis, tétova szivárvány; –
ölelkezés az Írószövetségben:
csomagolnak és indulnak haza;
feltépett sínek, utcák és fölöttünk
a szabadság liliom-illata; –
ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc,
és ötvenhat: egyszer minden száz évben
talpra állunk kínzóink ellen. Bármi
következik, boldogság, hogy megértem; –
és újra péntek: a Dunánál állunk,
a nap áttör ködön, füstön. Talán
sikerül minden s az alkonyat bíbor
brokátja Zsuzska lenszőke haján; –
és szombat: hajnalban csupa reménység
de estefelé: nyakunkon a kés.
A keleti szemhatár mögött mocskos
felhők, nyugatról álszent röfögés; –
mentünk a kétszázezerrel: nem bírok
újabb börtönt, s ha nem is jött velem:
Árpád óta bennem lakik az ország,
minden völgyét meg dombját ösmerem; –
a Bach-huszárok tankban tértek vissza:

A
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GYEREKEKNEK
’Megújuló
energia’
Volt az előző
hónap témája.
A kicsit ijesztő
cím ellenére a
versenyre
Xx
számú alkotás
érkezett.
Köszönjük!

Óvodás korú

6-8 éves

Figyelem!!
A korosztályukban
első helyezett
és/vagy
KIEMELT DICSÉRETben
részesült alkotók
egy-egy
OKLEVÉL
elismerést kapnak,
melyet a beküldők
email címére postázunk!

9-10 éves

A KÖVETKEZŐ HÓNAP
TÉMÁJA:

’Ellentétpárok’
-Itt a tavasz ott az ősz A beküldési tudnivalók:
A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg

PL:

KovacsJozsef_9_város.jpg

(varosnev, iskolanev
lehet, de ne legyen
ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő:
november 5.
Cím:
rajzverseny0@gmail.com

10 év fölött megosztva

Hír mondó

Október
16. évfolyam
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GYEREKEKNEK

címmel
új sorozatot
indítunk a
gyerekeknek
ebben az évben.
A meséket a:
https://
egyszervolt.hu/
estimese/mesetar.html

oldalról vesszük
kölcsön a
Hírmondóba,
reméljük, hogy a
gyerekek
és az
esetenként
felolvasó
felnőttek is
egyaránt élvezni
fogják
2022-ben!
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Te Wao Nui – „Tane Nagy Erdeje”

2022 szeptember 30-án ünnepélyesen átadták
a wellingtoni Gyermekegészségügyi Szolgálat és Kórházat a
Te Wao Nui – „Tane Nagy Erdeje” néven.
Dame Cindy, Új-Zéland kormányzója és Andrew Little egészségügyi miniszter közösen vette le a leplet a tábláról
Mark Dunajtschik és Dorothy Spotswood a nagylelkű adományozókkal.
A fenti képek forrása a kormányzó FB oldala

Mint arról már írtam a júliusi lapszámban a gyermekkórház
építését Mark Dunajtschik és Dorothy Spotswood különlegesen magas 53 ! millió dolláros adománya indította el, (a
házaspár az elmúlt 5 évben 116 millió dollárt adományozott
nemes célokra!) s így az ő nevüket viseli a kórház épülete.
2022. október elsején a wellingtoniaknak lehetőségük nyílt
arra is, hogy meglátogassák a frissen átadott épületet és
meggyőződjenek arról, hogy minden a gyerekek felépülését
szolgálja majd. Ezek a
fényképek készültek:

A barátságos képekkel
díszített falak már a
felvételi pultnál, a
falakon a lifteknél is !

Magas színvonalon
felszerelt szobák,
barátságos
várótermek,
játszószobák és a
szabadtériben is
lehetősége lesz
játszani is annak,
akinek kórházban
kell lenni.

Jó volt látni, hogy milyen lett de jó lenne, ha minél
kevesebb gyereknek lenne rá szüksége, de akinek
szüksége van rá, azok ilyen magas színvonalon,
barátságos, gyerekközpontú környezetben indulhassanak
el mindenhol a világban a gyógyulás útján! ÉK

Október
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Akinek humora van
mindent tud. Akinek
nincs, mindenre képes!

HUMOR

Gyerekszáj (életkor):
- Sose hagyd, hogy egy kutya vigyázzon a
kajádra. (11)
- Ha a papád mérges, és az kérdezi, hogy
"Hülyének nézel?", akkor ne válaszolj. (9)
- Ha a mamád mérges, ne engedd, hogy a
hajadat fésülje. (11)

- Sose mondd a mamádnak, hogy a
fogyókúra nem segített. (14)
- Sose pisilj az elektromos kerítésre. (13)
- Ha egy cicát szeretnél, kezdj a
szüleidtől egy lovat kérni. (15)
- Ne cikizd a bátyádat, ha éppen egy nagy
bot van nála. (10)
- Ha rossz jegyet kapsz, akkor írasd alá az
ellenőrzőt a mamáddal, amikor éppen
telefonál. (13)
- Ne vegyél fel pöttyös alsógatyát, ha
utána vékony fehér nadrágot húzol. (11)
- Ne próbáld a macskádat úszni tanítani.
(8)
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Magdus írta Magyarországból
Soha sem késő
Amiről most írok, nem életrajza egy általam nagyra becsült művésznek, inkább megörökítése
annak, mit válthat ki az emberből, hosszú évek múltán is egy-egy olyan emlék, ami élénken él és
megmarad sok-sok éven át.
Ilovszky Béláné, mindenki Irénke
nénije, városom, Orosháza lakója ilyen
volt és ilyen számomra ma is.
Sem mint művészt, sem mint embert
nem lehet elfelejteni!
105 éves lenne, ha élne, szeretett
férje és annak családja körében,
akiktől mindenkor szeretetet,
bíztatást és megfelelő körülményeket
kapott, hogy a vele született tehetsége
kibontakozhasson.
Amikor az ember oly korba ér, összegzi
életélményeit, visszagondol, barátaira,
ismerőseire, munkatársaira, Irénke
néni az, aki még életében kiváltotta
csodálatomat, mint a virágok festője,
ahogy magát is nevezte. Ha most
magam előtt látom, vadvirágokat gyűjt egy égi rét közepén és ecsetjére gondolva azt dúdolja:
„Bokrétát kötöttem, mezei virágból.”
A szó legnemesebb értelmében talán maga is egy vadvirág volt. Én megállok a tőle kapott kép
előtt, nézem és keresem keze mozdulatát, amivel életet adott a képen lévő napraforgóknak.
Ma már tudom - sokakkal együtt -, nem egy elfogult lokálpatrióta véleménye csupán az a túláradó
dicséret, ami tudtára adnék a világnak!
Akkor határoztam el, hogy vallomásnak szánt írásomat elküldöm a Wellingtoni Hírmondónak,
néhány képével együtt. Szakszerű véleményt nem tudnék mondani, de mint ahogy őt a szíve
irányította alkotás közben, én is nemcsak látom, de belülről is megszólal valami:
”Rózsám, viruló szép rózsám,leveleddel üzenem….”
Néhány kép Irénke néni kedvenc virágaiból:

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

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

Képei számos kiállításon voltak láthatók.
Halála után a család a 95. és a 100. születési
évfordulóra emlékkönyvet adott ki, melyben
legszebb képei láthatók a több százból. Kedves
olvasó gyönyörködj a képekben és kérlek olvasd
el majd az novemberi számban, milyen
emlékekkel őrzöm őt, a már fiatal korától tiszteletből -Irénke néninek szólított népi
művészt, a melegszívű embert.
Novemberben folytatom...

Alfred Memelink
Artspace Gallery
223 The Esplanade,
Petone,
Lower Hutt 5012
Itt vásárolhatsz, nézelődhetsz,
kávézhatsz is, ismerkedhetsz,
beszélgethetsz, mindig találsz valami
különlegeset!
ÉK

Október
16. évfolyam
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Legal House, 6. emelet
https://wellington.mfa.gov.hu/

Lambton Quay 101.

Moziban voltunk ismét a magyar
nagykövetségen szeptember utolsó
szerdáján.
A moziestet megnyitotta
Dr Hetesy Zsolt nagykövet és
Paul Hellyer ismertetője után indult
a vetítés .
A film, amit a jelenlevők
(mintegy 30 fő) láthattak,
a Szegénylegények című volt.

A filmről így írt Huber Zoltán (részletek) :

Postacím:
PO Box 697

Wellington 6140
E-mail cím:
mission.wlg@mfa.gov.hu
00 64 4 260 31 75
Félfogadás munkanapokon: 9-15
A rendkívüli
vonala
munkaidőn
027 43 49 652

ügyeleti
túl:

„1869-ben a kormány elrendeli a betyárvilág felszámolását. Az elfogott
gyanúsítottakat az alföldi sáncba zárják. A vádlottak egy részét szűk
magánzárkában tartják, a többiek a magas falak között, a szabad ég alatt
alszanak. A kihallgatások a közeli tanyán zajlanak. A csendőrök a legkülönbözőbb módszerekkel próbálják megtörni a rabokat. A gyenge pontjaikat
kihasználva kegyetlen játszmát űznek velük.
...
A Szegénylegények látványvilága, szemlélete és fogalmazásmódja páratlan a
magyar és az egyetemes filmtörténetben. Jancsó Miklós alkotása történelmi
parabola, azaz a konkrét szituáció segítségével általános érvényű, elvont
problémákat boncolgat.
Az ember és történelem viszonya, a hatalom működése vagy a szabadság
lehetősége rendkívül absztrakt, nehezen megragadható problémák.
Jancsó egy csak rá jellemző alkotói módszerrel mégis képes megmutatni a
láthatatlan folyamatokat.
A Szegénylegények azt a komplex műveletet modellezi, ahogyan a hatalom
elkerülhetetlenül felmorzsolja a vele szembehelyezkedő csoportot.
Jancsó Miklós filmje a szabadságot eltipró rendszerek kortól függetlenül
érvényes, sokkolóan pontos látlelete.
Gondolkodásra hívja a nézőt.”
Forrás:
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/szegenylegenyek
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FÉSZKELŐDŐK hírei
Igen, fészkelődtünk, a kis társaságunk ismét összegyűlt
szeptember utolsó vasárnapján.
Heten voltunk, „mint a gonoszok”, de mi nem gonoszkodtunk,
hanem kellemesen töltöttük el együtt a délutánt.
Persze én ismét elfelejtettem fotózni, de mentségemre
szóljon, hogy az ebédeltetés ezzel szemben remekül sikerül.
Hogy mi is került az asztalra?
Előétel gyanánt frissen sült TEPERTŐ lila hagymával és friss
kenyérrel, majd lencsefőzelék következett sertéspörkölttel.
Aki főzelék+pörkölt helyett mást kért előre jelezve, neki
rántott csirkemell került a tányérjára petrezselymes
burgonyával és vegyes zöldség körettel.
Ezek után következett a finom sütemény és fagylalt, melyekről
Christina és Suzanne gondoskodott. Nagyon finom volt minden!
Elmondhatom, mindenki jól lakott, még kis „dogi bagek”-be is
jutott annak aki kért, s vihetett a friss sütésű zsírból is! ...
mert mi így is gondoskodunk egymásról!

Szeretnél velünk
“fészkelődni”?
Többnyire minden hónap
utolsó vasárnapján
találkozunk.
Néha változik az időpont,
a helyszín,
de ha
jelentkezel előtte
a lapunk
email címén,
vagy a
telefonján,
elmondjuk mikor
és
hol leszünk!

A társaságunk hangulatát beárnyékolta
az a tudat, hogy kedves Fészeklakónk, az
örökké hálás, mosolygós Szekér Valika
kórházba került és tudtuk, hogy az élet
senkinek sem tart örökké
Igaz, szorgosan látogatták a Fészeklakók
társaságából, az alkalmanként bevitt
„magyar levesnek” mindig örült, mi pedig
vele, ha sikerült néhány kanállal
megetetni!
A kórházból Valika a Vincentian Home
Berhampore-ba került át, ahol továbbra is
szívósan ragaszkodik az életéhez.
Rá gondolunk ezzel a megjelenéssel is,
szívós élni akarása számunkra is
példaértékű.

Október
16. évfolyam
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Események — "Rózsaszín cipő a Vatikánba"

A Wellington régióból származó katolikus nők egy csoportja
szeptember 18-án vasárnap installációt készített
a Parlament előtt
"Rózsaszín cipő a Vatikánba" címmel.
Az eseményt egy nappal az Új-Zélandban élő nők szavazati
jogának elnyerésének 129. évfordulója előtt tartották.
A választójogi évforduló felhívja a figyelmet arra, hogy a
katolikus egyháznak 128 éve volt a felzárkózásra a nők vezetői
tehetségek elismerésében.
Az installáció több száz katolikus nő cipőiből állt, akik
nagyrészt elismerés nélkül és szinte mindig fizetés nélkül
vettek részt és dolgoztak az egyháznak.
A Parlament lépcsőjén kezdődött a sorakozása a cipőknek, és
a Sacred Heart Cathedral felé tartott a Hill Streeten,
Thorndonban.

A
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WOW — Magyar siker Wellingtonban
A viselhető művészet világa a World of WearableArt (WOW)
A világ vezető hordható művészeti versenyének és az új-zélandi Wellingtonban megrendezett látványos színpadi show
egyedülálló kombinációja. A WOW a világ minden tájáról vonzza az élvonalbeli tehetségeket, a ruhatervezőktől a show
táncosait, zenészeit és előadóit, valamint a kreatív csapatokat, amely körülbelül 18 hónapot tölt az egyes egyedi WOW
Awards szezonok összehozásával. A World of WearableArt Awards Show Új-Zéland legnagyobb színházi produkciója,
amely egy kihagyhatatlan esemény körülbelül 60 000 ember számára, valamint egy áhított verseny nemzetközi tervezők
számára, akik a divat, a művészet, a design és a jelmezek élvonalában dolgoznak. diákok és először jelentkezők.
Ebben az évben két tehetséges magyarnak is sikert hozott!
Weszelovszky Anna képen látható alkotása a
„Hidden Layers”
„Építészet” kategóriájában lett első helyezett!
Fotocredit: Péter Nemesházi

A győztesről ezt olvashatjuk a honlapján:
Weszelovszky Anna vagyok, hivatásos tűzoltó és cirkuszi
előadóművész Magyarországon.
Az elmúlt 16 évet színpadon és edzőtereken töltöttem
koreográfiák készítésével és számos cirkusztechnika
tanulmányozásával. Jelenleg a Flame Flowers (https://
flameflowers.com/) tagjaként lépek fel, de az elmúlt
évtizedekben többször volt alkalmam együttműködni más,
lenyűgöző előadókkal, mint a Firebirds (https://firebirds.hu/)
és Farkas Linda (https://www.facebook.com/
magma.firetheater). A fellépés mellett a tárgymanipuláció
mániája vagyok! Szeretem felfedezni, hogyan mozognak a
különböző tárgyak időben és térben, miközben lenyűgöző
mintákat hoznak létre. Célom az, hogy mélyre ássak olyan
rendszerekben, amelyek segítenek új kombinációk
létrehozásában. Kedvenc technikám és szakterületem a
halfarok és az erre épülő mozdulatok, látszólag kicsi, de a
valóságban meglehetősen összetett mozgás. Remélem,
megoszthatom veletek a halfarkúak és a geometrikus
gondolkodás iránti szeretetemet.

Oláh Ágnes ( Ő a Wales Trinity Saint David egyetemet
képviselve) a „Student Innovation” az „Egyetemisták”
kategóriájában lett győztes a „Beaneath” című alkotásával.
Kép forrása—internet
Ági a kérdéseimre válaszolva ezeket az információkat adta
meg magáról:
„Dunaszentgyörgyi vagyok, Szekszárdon születtem.
Magyarországon az 505-os szakmunkás képzőben (1998-2002)
varrónőnek tanultam, majd átkerültem Szekszárdra az Ady
Endre szakközépiskolába, ahol ruhaipari technikusként
végeztem, majd diplomát szereztem a Budapesti Főiskola Rejtő
Sándor könnyűipari mérnöki szakán divattervezőként.(20022006) 14 éve élek Swansea-ban. A WOW-ra készült ruhát 2
évvel ezelőtt neveztem be a showra, de akkor a covid miatt
elmaradt. Magát a ruhát kb 4 évvel ezelőtt kezdtem
el készíteni, mintegy 100+óra alatt elnyerte végső formáját. A
ruha vintage fehérneműk darabjaiból, anyagaiból készült.
(csattok, kapcsok, elasztikus szalagok ...)
Jelenleg még az egyetemre járok, utolsó éves vagyok, de
tervezem, hogy még egy évig maradok, hogy letegyem a mester
diplomát is.
Hogy majd utána mit hoz a jövő? Mindenképpen valami kreativ
munkával szeretnék foglalkozni.”
További sikereket kívánunk!!!

Az elmúlt években Sasvári Daniela
magyar tervező volt sikeres ezen a
megmérettetésen.
Ebben az évben a TSB Aréna az
aulájában kiállított darabok egyike
Sasvári Daniella & Aaron La Roche
2019-ben az Open Section második
helyet elnyerő
„Regnum Dei” alkotása!

https://www.circulation.co.nz/
Kapcsolódó hír
Weszelovszky Anna
Dunedinben fellép október 13-17 között az un. Circulation Fesztiválon

Október
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Hírmondótól—Hírmondóig lehetőségek
Wellingtonban és környékén
Többsége ingyenes!

Már most
érdemes
a
karácsonyi
ajándékozásra
is
gondolni,hogy
mindenkinek a
megfelelő
meglepetést
sikerüljön
beszerezni!!
MENJ és MARADJ A SZABADBAN, HA JÓ AZ IDŐ!
Ha nem esik az eső használd ki!
Sétálj, fuss, túrázz, kerékpározz, ússz,
kinek mi nyújtja az
igazi kikapcsolódást.

Ha esik, ha fúj, akkor menj a múzeumba, kiállításra,
Koncertre, színházba, operába sok lehetőség kínálkozik.

Koncertek ebédidőben !

MINDEN Szerdán
és alkalmanként
csütörtökön is
12:15-től
a St Andrew’s
templomban a
The Terrace-on.

Pénteken
a Wellington
Cathedral
of St Paul-ban
12:45-től

Október 16
VASÁRNAP délután 2-3 között
hallgathatjuk Old St Paul csodálatos
orgonáját más hangszerekkel
kombinálva.

Kapcsolatok — Hirdetések

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

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

Kis újságunk
magyarul íródik,
magyaroknak magyarokról.
A világ számos
pontján olvassák, az
interneten
keresztül.
INGYENESEN
olvasható vagy
letölthető bárhol
ezen a Földön!

A studió alapítói és alkotói:

Almásy Alma
Dénes István
Köszöntjük
mindazokat,

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

akik NOVEMBERI lapszám után,
a DECEMBERI
lapszám megjelenése előtt
ünneplik
név-, vagy születésnapjukat,
vagy bármilyen személyes, vagy
családi évfordulójuk erre az
időpontra esik!

Élvezze a finom ételeket a rendezvényhelyszínükön az
ANZIL-ben,

Elérhetőségük:

DenDesignStudio
vagy

a
’PartyPerfect Catering’ -el!
Telefon:
021 076 6724
(foglalás és vendéglátás)
+64 4 298 7787

A rendezvényhelyszín foglaláshoz minimum
8 fős csoportlétszám szükséges!
https://www.anzil.co.nz/

dendesignchch@gmail.com

021 1193129

