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IDÉZET:
„Az emberek soha nem változnak meg fenyegetés vagy kényszer hatására. Akkor változnak, ha találnak
valami számukra becses dolgot, ami olyan értékes nekik, hogy elkezdenek miatta másképp élni.”
Robert Downey Jr.

Valamennyi kedves olvasónknak
szép decembert
és vidám

A címlap képei is a versenyünkre érkeztek!

Télapó-Mikulás– Santa

Köszönet az alkotóknak!

rendezvényeket kívánunk!
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MAGYAROK ITT ÉS OTT

30 év

* 30 évvel ezelőtt szűnt meg a vasfüggöny Magyarország nyugati határán:
a két rendszert elválasztó elektromos és műszaki zár elbontása 1989. május 2-án kezdődött, felszámolásával az eszmék, gondolatok és az
emberek szabad mozgását évtizedekig akadályozó válaszvonal szűnt meg. (Bal oldalikép forrás hirado.hu) Abban az időben sok keletnémet jött át
Magyarországon keresztül Ausztriába, hogy a nyugati részre menekülhessen. Magyarországon akkor kezdődtek el a „változások” és még
segítséget is nyújtottak a sok menekülőnek.
*1989. november 9-én egyesült újra Európa, miután leomlott a
hidegháború egyik legbrutálisabb jelképe: a berlini fal, ami 38 éven
át vágta ketté a német fővárost. A kéttévágott Németország
újaregyesítését 11 hónappal a berlini fal lebontása után deklarálták.
(Kép a jobb oldalon: kép múltkor.hu)

**A falmaradványok időközben a berliniek büszkeségévé és a turistákat sok
milliós nagyságrendben vonzó látványossággá váltak. Az East Side Gallery a
leghosszabb megmaradt falszakasz, a csaknem négy méter magas betonfalat
díszítő graffitiket, festményeket több mint száz művész készítette.
***Így látható még itt - a ma már Wellington-ban élő művész, Gabriel
Heimler Wall jumper - Fal ugró című alkotása is.

Elhunyt Karinthy Márton
Mély fájdalommal és
megrendüléssel tudatjuk, hogy
életének 71. évében elhunyt
Karinthy Márton Kossuth-díjas
színigazgató, színházrendező,
író, a Karinthy Színház és
ennek elődje, a Hököm
Színpad, alapító igazgatója,
Karinthy Ferenc író fia,
Karinthy Frigyes író unokája olvasható a színház
közleményében.
Hozzáteszik, Karinthy Márton
úgy rendelkezett, hogy lánya,
Karinthy Vera és két közeli
munkatársa viszi tovább a
Karinthy Színházat, mely ezután is folytatni kívánja a Karinthy
Márton által megalapozott, polgári, szórakoztató színházat.
Forrás: http://karinthyszinhaz.hu

146 év

A mai
Budapest 1873. november 17-én jött létre a Duna bal partján fekvő Pest,
valamint a jobb partján elterülő Buda és Óbuda városának egyesítésével.

Kép: Budapest a világvárossá válásának kezdetén 1850 körül

Overdose óta nem látott sikert aratott egy magyar ló
Nancho november 3-án Münchenben a 2400 méteres Grosser Preis von Bayernben
mindenkit maga mögé utasított, ezzel
Magyarország első Group 1-es
győztese lett.
Overdose sikere óta ilyen magas
szinten még nem versenyzett magyar
telivér. Nancho győzelmével nem csak
utolérte Dózi eredményét, de túl is
szárnyalta azt.
Képek: racing post
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
A hónap verse

A világháborúk áldozatainak emlékművét 2014-ben
avatták a Pest megyei Vácrátóton.

"Milyen jó volna jónak lenni."

Alkotója: Böjte Horváth István
A huszadik század egyik
legjelentősebb költője, Ady
Endre 1877. november 22-én
látta meg a napvilágot
Érdmindszenten.
Rá emlékezünk

„ Az emlékmű faragott képe sajátosan jeleníti meg a
"hiányt" és a "szenvedést", az elesett hőst és a
hiányát szenvedő családot.
A "léggé" vált katona jelenléte a tótosan magyaros
helyi viseletben ábrázolt családja körében elgondolkoztat történelmünk nehéz éveiről, évtizedeiről.
A képen jelen van az élet fája hajtásaival, mutatva a
borzalmak nehézségeit túlélők, a község szívós
életerejét ” – olvasható a rövid elemzése a
Köztérkép.hu weboldalon.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről
rendezője, Enyedi Ildikó új filmjét, A feleségem

Ady Endre Jóság síró vágya
Meleg karokban melegedni,
Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat:
Milyen jó volna jónak lenni.
Buzgóságban sohsem lohadni,
Semmit se kérni, el se venni,
Nagy hűséggel mindent szeretni:
Milyen jó volna mindig adni.
Még az álmokat se hazudni,
Mégis víg hitet adni másnak,
Kisérő sírást a sirásnak:
Milyen jó volna áldni tudni.
Meleg karokban melegedni,
Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat:
Milyen jó volna jónak lenni.
Fotógrafika / Ady Endre © Fotó: archív alapján készítette:
Clara Teleki

történetét 57 napig forgatták. Füst Milán több mint 20
nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra felterjesztett A
feleségem története című regénye az alapja Enyedi Ildikó
forgatókönyvének, ami egy új médium számára igyekszik
Enyedi Ildikó (Forrás: mnf.hu)

minél pontosabban és gazdagabban közvetíteni nemcsak
a történetet, de Füst Milán szellemét, gondolatait is.

Kiosztották a 18. Los Angeles-i Magyar
Filmfesztivál díjait október 23-án este a kaliforniai
nagyvárosban. A kéthetes seregszemle
életműdíját Mészáros Márta Kossuth-díjas
rendező, forgatókönyvíró nyerte el.
A közlemény szerint az október 18-tól november 1-jéig
tartó fesztivál idei programját a női filmkészítőknek,

Mészáros Márta Fotó: Mudra László

rendezőknek és színésznőknek szentelték. A programban 12 játékfilm, valamint
dokumentumfilmek, rövidfilmek, televíziós alkotások, animációs és diákfilmek is szerepelnek.

A legjobb rendezőnek járó díjat Mészáros Márta (Aurora Borealis)
kapta, aki szintén elnyerte a legjobb forgatókönyv elismerést is. A
legjobb operatőrnek járó díjat megosztva Máthé Tibor (A hentes, a
kurva és a félszemű) és Halász Gábor (A sátán fattyja) kapta.

2019 november 3 Sencsen
Harmadszor lett világbajnok női
párosban Babos Tímea.
2017– ben Andrea Hlaváčkovával nyert,
első magyarkét lett világbajnok teniszben.
2018-ban jelenleg partnerével,
Kristina Mladenoviccsal győztek,
most megvédték a címűket a sencseni
WTA-világbajnokságon. (444.hu)

Szász Attila Örök tél című alkotása nyerte a legjobb
európai tévéfilmnek járó díjat a Prix Europa filmes és
tévés seregszemlén Berlinben. Szász Attila rendező és
Köbli Norbert forgatókönyvíró filmje, amelyet a
kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján, február
25-én mutatott be a Duna Televízió, az 1944-ben a
Szovjetunióba deportált sváb magyarok történetét
dolgozza fel.
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HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK
megfordult. A romantikus kinézetű várat
méregdrága antik bútorokkal rendezte be, a
falakon pedig világhírű németalföldi vagy
éppen olasz festők képei lógtak.

A gidrafai kastély
Habár sok előkelő hölgy boldogan hozzá
ment volna feleségül, tartotta magát a
fogadalmához és sosem házasodott meg.
Gróf Pálffy János
Jobban érdekelte például a tudomány, ezért
már érett férfiként beiratkozott a párizsi
Több kastélya volt Párizsban, Bécsben, a FelviA várat viszont állandóan restauráltatta, mivel orvosi egyetemre. Sokat adakozott, ám idős
déken saját várakat tartott fenn, mellette
korára kényszerképzetei támadtak. Biztosra
pedig szenvedélyes műgyűjtőként még Bona- még fiatal korában egy cigányasszony azt
vette, hogy sokan a mérhetetlen vagyonára
jósolta,
ha
a
vár
elkészül,
akkor
fog
meghalni.
parte Napóleon ágyát és Madame de PompaSzenvedélyes műgyűjtő volt s mivel rajongott pályáznak, ezért egyre inkább elzárkózott a
dour hatalmas tükrét is megszerezte magákülvilágtól. Az év nagy részében Párizsban élt,
a franciákért és Bonaparte Napóleonért,
nak. Ő volt gróf Pálffy János, a dúsgazdag és
de egy hónapot töltött a pozsonyi
babonás arisztokrata, aki azért restauráltatta minden pénzt megért neki, hogy a francia
palotájában, egyet a Királyfán található
császár
és
hadvezér
személyes
tárgyaihoz
állandó jelleggel a bajmóci várát, mert egy
birtokán, két hónapot pedig a kedvenc
cigányasszony azt jósolta, akkor fog meghalni, hozzá jusson.
várában, Bajmócon időzött.
ha a vár teljesen elkészül. A bajmóci vár képe:
A dúsgazdag magyar gróf idős korára sokat
Így került a birtokába Napóleon ágya is, de
betegeskedett, egy szélütés miatt járni is alig
azt annyira féltette, hogy a hadvezér egyik
tudott már, a személyzete támogatta. Végül
tábornokának ágyában aludt, hiszen azt is
1908 júniusában az olaszországi nyaralásán
megszerezte magának.
lett rosszul, a bécsi palotájába szállították,
ahol végül 79 éves korában örökre elaludt.
Végrendelkezett, jórészt a rokonságra hagyta
a palotákat, kastélyokat, a festmények nagy
részét pedig a Szépművészeti Múzeumnak
ajándékozta. A csodás várak és kastélyok ma
is megvannak, jórészt állami tulajdonban.
A dúsgazdag gróf, aki sértettségében sosem
házasodott meg és csodás műkincseket
halmozott fel, a mai Szlovákia területén
található bajmóci várnál, a családi kriptában
A nagy múltú és dúsgazdag Pálffy-családban
alussza örök álmát.
született 1829-ben, kis túlzással a fél Felvidék
Nyugodj békében, gróf Pálffy János!
A
festménygyűjteménye
is
messze
földön
a család birtokában volt. Pálffy János az apja,
híres
volt.
Többek
között
Rembrandt,
Pálffy Ferenc gróf halála után megörökölte a
Képek és cikk forrása: Újságmúzeum- facebook
Tiziano, Rubens és Courbet alkotásaival
kastélyokat, várakat, és a száznegyvenezer
halmozta
el
a
palotáit,
kastélyait
és
várait.
A
hold földet, amelyen gazdálkodott.
A dúsgazdag magyar gróf élete nem került be a
Azt beszélik, fiatal korában szerelmes lett egy magyar történelem nagy alakjainak ereklyéi is
Mi, MAGYAROK című, keménytáblás, impozáns kötetbe,
vonzották,
így
Kapisztrán
János
zászlaját
és
angol lord lányába, s el is akarta venni feleamelyben 51 hihetetlen történetet olvashat hosszabban!
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ezüst
ségül, ám a szigorú lord nemet mondott a
dísznyergét
is
magáénak
tudhatta.
házasságra, s meg is indokolta:
„Gróf úr, ön túlságosan szegény nekem.”
Ez a mondat szíven döfte Pálffy Jánost, aki
megfogadta, soha életében nem fog megházasodni. Így is tett, s minden szabad percét
azzal töltötte, hogy a tetemes vagyona még
inkább gyarapodjon. Mindez olyannyira jól
sikerült, hogy egy időben Európa egyik leggazdagabb emberének tartották a grófot, aki
imádta Párizst, ezért ott is több kastélyt
vásárolt.
A legjobban a bajmóci várát szerette, ahol
évszázadokkal korábban Mátyás király is
Bajmóc vára
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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

Színház közönségének. A premier időpontja:
1958. november 6.
1960-ban néhány társával együtt Egerbe
szerződött. Itt az Úri muri Bolha Pista
szerepében debütált.
Egy szezon után Veszprémbe költözött, a Petőfi
Színházban, a Fogadósné című Goldoni-darabban
ismerhette meg a közönség.
Egy évvel később már a szolnoki teátrum, a
Szigligeti Színház tagja. A Tisza parti városban
A tizenegyedik parancsolat című Mesterházi Lajos
drámában mutatkozott be.
Öt szezon alatt négy színházban játszott. A
nagyobb feladatok reményében, 1963-tól már
Debrecen a játszóhelye. 1963. szeptember 23án láthatta először a cívis város közönsége.
A Debreceni Csokonai Színházban, Lengyel
Kóti Árpád 85 éves lehetne a
György rendezte Shaw-darabot, a Szent JohanHírmondónk megjelenése napján
nát. A címszereplő Tóth Judit, valamint a vidéki
színjátszás nagyjai mellett, később országos
Bucsán született, 1934. november 15. –
hírnevet szerző fiatalok partnere lehetett, egy
Debrecenben hunyt el 2015. április 26.
újabb epizódszerepben, La Hire kapitányt
A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth
alakította.
- és Jászai Mari-díjas magyar szín-művész,
érdemes és kiváló művész, Debrecen
A cívis városban – az előző évek tapasztalatai
díszpolgára.
ellenére – váratlanul lehorgonyzott.
Csak néhány kivétel erősítette a szabályt.
Magyartanára, Illéssy István inspirációjára kezEgy félszezonban Kaposváron, vendégként
dett el versmondással foglalkozni. A megyei
négyszer Egerben és néhány nyári szabadtéri
szavalóverseny megnyerése után Illéssy egyér(Gyula, Zsámbék, Szentendre) szerep
telművé tette számára, hogy neki színésznek
megformálójaként találkozhattunk nevével más
kell lennie. Ennek ellenére a színművészeti
társulat, alkalmi formáció színlapján.
mellett a Testnevelési Főiskolára és a soproni
erdőmérnöki karra is jelentkezett. Mindhárom
helyre felvették. A színművészetit választotta,
Debrecenben is elsősorban drámai karakmivel azt gondolta, ott kell a legkevesebbet
terszerepek alakítója. Hat év után osztották rá
tanulni. Úgy lett a főiskola hallgatója, hogy
az első főszerepet.[4] Hasonló elosztásban
előtte egyetlen színházi előadást sem látott.
kapott további címszerepeket (Ványa bácsi, Lear
A főiskolán 1958-ban végzett, de diplomáját
király, Márton partjelző fázik, Dundo Moraje, Károli
nem vehette át.
Gáspár).
Első szerződése szűkebb pátriája – Békés megye
– alig egy éve alakult színházához kötötte. Két
évadot töltött Békéscsabán, az Optimista tragédia konzul szerepében mutatkozott be a Jókai

Munkásságát több szakmai kitüntetéssel
ismerték el.
Kóti Árpád a legszebben, legtermészetesebben
beszélő magyar színészek egyike.

Mindezek ellenére – a vidéki művészpályát
választók közül is – méltatlanul ritka alkalommal
állhatott kamera elé. Néhány színházi felvétel
mellett nem találkozhatunk nevével a Magyar
Rádió, illetve a Magyar Televízió archívumában.
2011. május 2-án a Budapesten, a Thália Színházban vendégszerepelt a Csokonai Színház
társulata. A Rivalda Fesztivál keretében, a 2011es POSZT-ra is beválogatott Revizor volt
műsoron. A közönséget és a kritikát is
megosztó előadásban, Kóti Árpád a szolga
szerepében brillírozott.
2014. december 1-jén a nemzet színészévé
választották Gera Zoltán helyére.
2015. április 11-én a Debrecen díszpolgárává
választották.
2015. április 26-án Debrecenben 81. évében
elhunyt.
2015. május 8-án kísérték utolsó útjára családja,
barátai, művésztársai a debreceni Nagyerdei
köztemetőben.
Forrás wikipedia
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GYEREKEKNEK
Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája volt

október
hónapban:

„Ajándék készül”
Most

24 alkotás érkezett.

Első helyezettek:
A bal oldali képeken:

Közönségdíjas
Zsadányi

Elekes Zoé Léna
9 éves

Kata
7 éves

Aki alkotása alapján a
madarakra kis
állatokra is gondol
majd a szabadban
feldíszített fájával!
Forrás Franciska

Bohák
Viktória

10 éves

9 éves

Reméljük, majd a

a zsűri

rénszarvas szánon
érkező Télapója havat
is talál.

kiemelt
dicséretét
kapja!

Fehér karácsony lesz
a gyerekek örömére.

A beérkezett képek jutalma oklevél, melyet a beküldési e-mail címre postázok!
Az első helyezettek, kiemelt dicséretben részesülők sem kapnak tárgyi jutalmat
(az első években szerzett negatív tapasztalat – „elveszett” küldemények miatt),
ők egy másik oklevéllel lesznek elismerve!

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA: ’Az én mesém’

A beküldési tudnivalók:
A kép neve: gyerekneve_életkora_honnan.jpg

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

Beküldési határidő: december 5.

Cím: szerkeszto@hirmondo.org
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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 úgy történt, hogy mindenkinek nagyon megtetszett az a kis telek, amelyikről apa hallott először.

Veronika, mintha óriási győzelmet aratott volna.

tudni kell!

Dani összenézett anyával. Veronika mostanában

- Na de ennyit? Mikor én azt hittem . . .

- Az a legjobb benne, hogy közel van a városhoz, s

mindig úgy intézte, hogy övé lehessen az utolsó szó.

mégis távol – mondta talányosan Dani.

Anya még csak türelmes volt, de Dani nehezen

- A legfontosabb, hogy jó a levegő! – sóhajtott anya.
- Végre kertészkedhetnék kedvemre!– ábrándozott
apa.
- Hogy szeretnek majd itt az állatok! – örvendezett
Veronika.
- Tejek, tejek, billa, billa! – tette hozzá mindehhez
Blanka nagyon okosan.

viselte.

- Azt, hogy hipp – hopp …

- Várd meg fiam, míg Blanka nagyobb lesz, akkor mi

- Csiribí, csiribá? – gúnyolódott Dani.

férfiak csak kapkodhatjuk a fejünket, ha a szócsatáikat hallgatjuk majd - vigasztalta őt apa – ebben a
nők legyőzhetetlenek.
- Mikor építjük rá a házat? – szaladt vissza Veronika

kapujában, s nézték a fákat, bokrokat.

készíttetni . . .

- Hiszen ez egy kert! – kiáltott fel Veronika – nem

- Azt a házat én is el tudom tervezni – legyintett a

azt mondtátok, hogy telek?

kislány – én is és ti is. Minek ahhoz tervező?

- A kert is telek – okosította őt Dani.

- Az úgy lesz – mesélte anya - hogy mi elmondjuk a

- Telken, nem teleken – igazította ki anya – és ne

Mondjuk, hogy ez egy olyan telek, melyen egy

telken . . .
- A kertben – figyelmeztette apát Veronika.

annyi látnivaló van . . .
Lassan alkonyodni kezdett, hűvös fuvallatok
kergetőztek a fák között. Már éppen indulni
akartak, amikor Veronika újból megszólalt:
- Ha ez egy tündértelek lenne, akkor bezzeg . . .

tervezőnek, milyen házikót szeretnénk, s ő kiméri,

- Bezzeg, mi? – kérdezte Dani.

megszerkeszti, lerajzolja pontosan. Ha nem így

- Akkor bezzeg hipp –

tenne, akkor aki építi nem tudná szépre meg-

hopp felépülne.

csinálni. . .

vitatkozzatok, ne rontsátok el ezt a pillanatot,
amire egész életünkben emlékezni fogunk.

hamar elszalad majd! Addig is sokat leszünk itt a

- Igen, a kertben – helyesbített apa – s itt annyi, de
- Odébb van az, kislányom – magyarázta apa –
először meg kell venni, másodszor tervet kell

kertben meg van! – erősködött Veronika.

- Hát bizony, nem hipp – hopp. De meglátod,

hozzájuk a kert egyik végéből – mikor és hová?

Ott álltak mindnyájan meghatottan a telek

- Már hogy lenne telek? A teleken nincsen semmi, a

- Mit hittél te nyafogós? – guggolt le hozzá apa.

-Aha – gondolkozott el Veronika – akkor végül,
mikor lesz készen?

- Hát akkor talán –
nevettek anyáék.
- Akkor jó –

vadregényes kert van, így már jó lesz?

-Mikor, mikor? Egy év, két év . . .

vidámodott meg a

- De nem minden teleken . . .

- Te jó ég! – csapta össze Veronika a kezét

kislány – majd szólok a

csalódottan – annyit kell várni? Ez borzasztó!

tündéreimnek, hogy segítsenek. Elvégre ez az ő

- Telken . . .- így anya.
- Szóval nem minden telken van kert, ugye?

otthonuk is lesz, nem igaz?
- Nem olyan borzasztó az kislányom! Minden nap
történik majd valami, minden nap születik majd egy

Igaz, igaz – bólintott anya – szólj csak nekik, elkel

- Nem, valóban nem.

új, ami addig nem volt . . . Ez ugyanolyan örömteli

majd minden segítség!

Akkor jó, csak ezt akartam tudni – ujjongott

várakozás lesz, mint mikor rátok vártam. Várakozni

Kép forrása internet: Butterfly Fairy Temporary Tattoo
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Egy kis előzetes a 2020-as budapesti Cziffra György Fesztiválhoz

Cziffra György 1921. november 5-én született Budapesten.
Cigányzenész családból származott, nélkülözésekkel teli
gyermekéveit egy nyomorúságos angyalföldi barakktelepen
töltötte. Tehetségét cimbalmos édesapja ismerte fel - nővére
bérelt pianínóján játszott. Csodagyerekként már ötéves
korában cirkuszban zongorázott, improvizált. A
Zeneakadémiára egy házaló jóslata révén került, aki nagy
jövőt ígért neki, és azt állította, hogy beajánlotta Dohnányi
Ernőhöz. Ez nem volt igaz, ám a Zeneakadémia főigazgatója
mégis meghallgatta és felvette a nyolcéves fiút.
Ez nem gyöngyszem, ez maga a Koh-i-Noor gyémánt
– mondta. Olyan mesterek kezdték el egyengetni az útját,
mint Weiner Leó, Ferenczy György és Keéri-Szántó Imre.

Cziffra főleg a virtuóz jellegű romantikus zongorairodalomnak
– Chopin, Grieg, Liszt, Schumann műveinek – volt a mestere,
de játszotta saját Liszt-átiratait, a barokk és a bécsi
klasszicizmus nagyjait is.
Sokszor hasonlították Liszthez, nemcsak káprázatos
improvizációs készsége miatt, hanem azért is, mert virtuóz
átirataiban szinte kifejti a szerző vázlatosan maradt zenei
gondolatait.
Érett korára a 20. század legnagyobb pianistái, Rubinstein és
Richter mellé emelkedett, elégedett azonban soha nem volt
magával, állandóan tökéletesíteni igyekezett tudását.
1966-tól Chaise-Dieu-ben zenei fesztiválokat szervezett, 1969
-ben ifjú zongoristák számára megalapította a versailles-i
Cziffra György Zongoraversenyt, majd Senlisben, Párizs
közelében 1977-ben létrehozta az ifjú művészeket felkaroló
Cziffra Alapítványt. Megvett egy garázsnak használt 12. századi
gótikus kápolnát, amelyet a művészetek templomává
alakíttatott át, és amelyet Liszt Ferenc Auditóriumnak
nevezett el.

Cziffra régészettel, a francia-magyar történelmi kapcsolatok
kutatásával is foglalkozott, s évente fesztiválokat rendezett
Festival du Graal néven. Fia, ifjabb Cziffra György is zenész,
karmester lett, akivel annak 1982-es tragikus haláláig
többször adott közös koncertet. Korai halálát apja nehezen
viselte, zenekarral többé nem lépett fel és lemezfelvételt sem
Az ifjú Cziffra sikert sikerre halmozott, bár inkább a közönség készített.
körében, a kritikusok fanyalogva fogadták játékát. Megindult
nemzetközi karrierje is, hiszen a harmincas években
Cziffra György munkásságát hazájában 1956-ban Liszt Ferencszámtalan sikeres hangversenyt adott a skandináv
díjjal jutalmazták. 1973-ban látogatott először haza,
országokban és Hollandiában. Tehetségét Istentől kapott
hangversenyén tombolva ünnepelte a közönség. 1986-tól
adományként fogadta. Tanulmányait anyagi okok miatt nem
mesterkurzusokat vezetett a keszthelyi Helikon Zenei
fejezhette be, kénytelen volt bárzongoristaként keresni a
Fesztiválon. Tiszteletbeli elnöke volt a 100 tagú Budapest
kenyerét, miközben magánúton tanult tovább. A pesti éjszakai Cigányzenekarnak, 1986-ban Kőszeg díszpolgára lett. 1993élet fellegvárának számító Arizona mulatóban is játszott, ahol ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével
megismerte Soleilkát, az egyiptomi származású táncosnőt, akit tüntették ki, ugyanebben az évben megkapta a francia
rövid idő múlva feleségül vett.
Becsületrend tisztikeresztjét is.
1994. január 15-én végzett vele a súlyos betegség egy Párizs
környéki klinikán. Angyalföldön 2013-ban parkot neveztek el
tiszteletére, ugyanebben az évben a nagytétényi kulturális
központ vette fel nevét. 2015-ben Balázs János Liszt-díjas
zongoraművész Cziffra György Fesztivált alapított, amely
koncertsorozatból, mesterkurzusból és országos zenei
versenyből áll. 2016-ban posztumusz Magyar Örökség Díjat
kapott. 2018 márciusában megkezdődött a Cziffra György
Roma Oktatási és Kulturális Központ kormányzati
beruházása a Józsefvárosban.
Önéletrajza magyarul Ágyúk és virágok címmel 1983-ban jelent
meg. Ebben írja: „A küldetés nem más, mint a többi ember
érzelmi forrásainak őrzése.”
2019. február 17-25. között rendezik meg a Cziffra Fesztivált,
amelynek olyan fellépői lesznek, mint José Cura tenor,
Isabelle Oehmichen zongoraművész, Massimo Mercelli
fuvolaművész, Miklósa Erika koloratúrszoprán, Várdai István
1943-ban kikerült a keleti frontra, ahol egyik alkalommal a
csellóművész, Rúzsa Magdolna énekes, valamint Sárközi Lajos
Wehrmacht tisztjeinek kellett zongoráznia, és játékával
és zenekara.
annyira lenyűgözte őket, hogy felajánlották neki: elviszik
Forrás. Fidelio_2019.
Berlinbe, ahol karriert csinálhat. Ő ezt azonban származása
miatt sem vállalta, hisz a nácik a cigányokat sem kímélték.
A fronton hadifogságba esett, ahonnan 1946-ban tért haza.
Újra kiskocsmákban és eszpresszókban lépett fel, miközben
folytatta tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán Ferenczy
Györgynél. 1950-ben feleségével és kisfiával együtt
megpróbált disszidálni, de elfogták és kényszermunkára
ítélték, a kemény fizikai munka miatt azonban csuklója
maradandóan károsodott. 1953-ban szabadult, s bár kezei a
durva munkát megsínylették, újra a zongorázással
próbálkozott a pesti éjszakában.
1956. október 22-én Bartók II. zongoraversenyét játszotta a
Zeneakadémián olyan tomboló sikerrel, hogy sokak szerint
ennek a hangversenynek nem kis része volt az október 23-i
hangulat alakításában. A forradalom idején családjával emigrált
– pár héttel rá már koncertet adott Bécsben –, 1956
decemberében érkeztek Párizsba, és ott már első
hangversenyével szinte üstökösként robbant be a világ zenei
életébe. Zajos sikerrel szerepelt a világ nagy
koncerttermeiben és fesztiváljain, többek közt a londoni
Royal Albert Hallban és a New York-i Carnegie Hallban.
Charles de Gaulle elnök meghívására játszhatott az Élysée
palotában, majd amikor megkapta a francia állampolgárságot
1968-ban, feleségével Párizs közelében, Senlisben telepedtek
le, ahol ünnepelt előadóművészként élt.

Cziffra György tanítja fiát, ifj. Cziffra Györgyöt zongorázni

A fenti két kép forrása: szeretlekmagyarország.hu

Ötödik alkalommal várja a közönséget 2020
februárjában a Cziffra György Fesztivál,
amelyet a világhírű zongoraművész
emlékének ápolására hozott létre Balázs
János zongoraművész 2016-ban. A nagy
sikerű sorozat a kezdetek óta a
legelismertebb művészekkel - mint Arcadi
Volodos, Pierre Laurent Aimard, Vásáry
Tamás, Mischa Maisky, Jose Cura, Bogányi
Gergely, Jandó Jenő -, valamint nyitott
művészetszemlélettel és műfajilag befogadó
programstruktúrával várja a közönséget. A
zenei programokon túl a Cziffra Fesztivál
kiemelt figyelmet fordít a fiatalok
támogatására, díjakkal, mesterkurzusokkal
és bemutatkozási lehetőségekkel segíti a
jövő művészeit évről évre.
A februári fesztiváleseményeket
megelőzően november 5-étől - Cziffra
György születésnapjától - kezdődően ünnepi
hangversenyek, nemzetközi tudományos
műhelytalálkozó, kiállítás, mesterkurzus és
gyerekeknek szóló programok
kapcsolódnak a Fesztiválhoz. A február 16.
és 23. között tartó Cziffra György Fesztivál
2020-ban is több helyszínen, a névadó
művészi örökségét, szellemi hagyatékának
irányvonalát folytatva, azt méltóképpen
ápolva alkotta meg programjait, sokszínű,
egyedi témájú estjein minden műfajból a
legkiemelkedőbb művészekkel találkozhat a
közönség.
„Az elmúlt években sikerült alapvető
missziónkat, céljainkat és emlékápoló
tevékenységünket megvalósítani. Cziffra György
szellemi és művészi hagyatéka hosszú idő után
hazatalált. A mester személye és munkássága
hazánkban is végérvényesen beírta nevét a
legnagyobbak közé. Örülök, hogy ebből az
örökségből táplálkozva, azt továbbépítve olyan
jövőbe mutató programokat sikerült
elindítanunk - támogatóink segítségével -, mint
a mesterkurzusok, vagy a Cziffra Fesztivál díjai,
amelynek keretében eddig több mint 10 millió
forint összeggel volt lehetőségünk támogatni a
pályájuk elején álló fiatal művészeket, valamint
elismerni a legnagyobb kulturális értékeket
felmutató emberi teljesítményeket." (Balázs
János)
A fesztivál programstruktúrája a „Cziffraféle" szellemi örökség minden elemét
kibontja, így a klasszikus zene és világhírű
szólisták mellett sor kerül hagyományosan a
Bárestre is, lesznek kiállítások és a
művészetet a tudománnyal összekötő esték,
valamint továbbra is figyelmet szentelünk a
fiataloknak.
A fesztivál kiemelt vendége idén Vadim
Repin, a világ egyik legismertebb
hegedűművésze, aki a gálakoncerten lép fel
a Budafoki Dohnányi Zenekarral, Hollerung
Gábor vezényletével és Balázs Jánossal.
Forrás és a teljes cikk itt:
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/17708/
a_zene_szabadsagaaz_5_cziffra_gyorgy_fesztival_reszletes_pro
gra/
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Akinek humora van mindent tud.

HUMOR

Akinek nincs, mindenre képes!
Nincs szükségem életbiztosításra. Azt

A szenilitásban az a legjobb, hogy saját

akarom, hogy mindenki valóban szomorú

magad elől dughatod el a karácsonyi

legyen, ha meghalok.

ajándékokat.

Az anyósom kőhajításnyira lakik tőlünk. Pontosan
tudom, mert naponta többször is megdobálom.
A kisgyerek kérdi az informatikus apját:

Maga mióta dolgozik a vállalatnál? Ha véghezviszed a lehetetlent, a főnököd felveszi Apu, én hogyan jöttem a világra?
Mióta megfenyegettek, hogy kirúgnak.

a napi teendőid közé... Az apa belekezd: Az úgy volt, hogy anyád és

Ismertem egy olyan csúnya nőt,

Mindig így fogsz szeretni? Mindig.

hogy mikor a fényképét e-mailben

Csak lehet, hogy nem mindig téged!

elküldte, felismerte az antivírus.
Dédanyám olyan öreg volt, hogy mikor rászóltam, viselkedjen korához illően, meghalt.

baj: kilenc hónap múlva letöltődött a vírus.

Amíg a körömlakk meg nem szárad,
a nő gyakorlatilag teljesen

a szállodában otthon akarják érezni magukat,

védtelen...

el.

Ezután találkoztunk egy internet kávézó

mosdójában, ahol feltöltést kezdeményeztem
A szex kedvéért megnősülni olyan, mint venni anyád szerverére. Utána vettük észre, hogy
egy Boeing 747-est az ingyen mogyoró miatt. anyád nem használt tűzfalat, így megtörtént a

A férfiak olyan logikátlan teremtmények, akik
míg otthon szállodai szolgáltatásokat várnak

én egy chat szobában ismerkedtünk meg.

Hát, ez vagy Te.
Az egyetlen baj a semmittevéssel, hogy nem
tudod, mikor végeztél.

Ha még egyszer élnék, ugyanezeket a hibákat

követném el, csak hamarabb. Miért nem változtatsz a hajadon? Például
Az alkohol nem válasz, de legalább
elfelejted a kérdést.

Eddig buta voltam, de vettem egy 360 fokos

megmoshatnád.

Kétféle vélemény van: az enyém és a
helytelen.

A mákos-meggyes bableves egy olyan étel, ami
Ha sírsz, nincs, aki lássa könnyeid.

úgy készül, hogy kettőt lapozunk a

Ha fáj a szíved, nincs,

szakácskönyvben.

fordulatot.

ki észrevegye a fájdalmad.

Az Úr nekem feladatot adott, mikor erre a

Ha boldog vagy, nincs, ki lássa mosolyod.

Két szőke nő utazik vonatfülkében. Velük

világra küldött. De annyira le vagyok maradva,

De próbálj meg csak egyszer fingani ...

szemben ül egy őszes szakállas férfi. Egyik

hogy valószínűleg örökké fogok élni. A párom azzal vádol, hogy sose figyelek rá,

- Te, ez nem István a király?

Vagy valami ilyesmivel.

Az áram alatt lévő
alkatrész ugyanúgy néz ki,
mint amelyik nincs áram
alatt, csak más a fogása!

szőke:

Jani bácsi!
Használt az erősítőszer,
amit a múlt héten írtam fel magának?

Másik szőke
- Hülye vagy, az ezer éve meghalt!
Kis idő múlva belép egy férfi a fülkébe.
- Hello István! Hogy vagy? Ezer éve nem

- Nem bírtam letekerni a kupakját... láttalak.
Erre a szőke:
Elvette a munkakedvem. Az idegbaj öröklődő betegség. Én is a
- Na, ki a hülye?
gyerekektől kaptam.
Mostanában annyit dolgozok, hogy kezd az
Az a sok szép szőke lány miért festi
Emlékszem az idei nyárra;
ivás rovására menni!
feketére a haja tövét?
- egy szép keddi napra esett!
Elmentem lángososnak.
Sose nézd meg a víz mélységét két lábbal.
Végre egy zsíros állás! Szörnyű dolgot látok!
A véleménycsere az, amikor
- mondja sejtelmesen a jósnő.
Olyan nincs, hogy nem látsz semmit, mert
bemész a főnöködhöz a véleményeddel,
- A kártya szerint a kedves férje pár
Megházasodott a munkamorál.

akkor meg a sötétet látod.

Minden rosszat el tudok képzelni magamról, de Azt már tudom. Engem csak az érdekel, hogy
felmentenek-e?
hiába.
Annyit olvastam a szesz és a dohányzás káros

és az övével jössz ki.

napon belül meg fog halni.

- Wazze, hogy kell menni Ferihegy 2-re?
- Repülővel, azzal a legegyszerűbb, pont ott
száll le!!!

hatásáról, hogy elhatároztam, abbahagyom az
olvasást!
Amíg keresed az igazit, jól érezheted
magad az esélyesekkel is.

- Gyere át!
- Nincs az az isten...
- Veszünk sört!
Úton vagyok!
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött? Kicsit valami más– Bächer Iván: Szerdaleves
Van egy kedves barátnőm, úgy hívják, hogy Zsuzsika. Ez a kedves és
ügyes asszony élt, ahogy élhetett, megvolt, ahogy lehetett, igazánból
csak egy baja volt: a szerda.
A szerdától rettegett. Mert képtelen volt főzni.
A hétfő, az ugye a maradékok napja, kedden újult erővel ugrik neki az
ember a konyhának, a csütörtököt már belengi a közeledő hétvége
áhítata, a péntek a legszebb, van idő mindenre bőven, szombaton
valami pihentetőt készít az ember és veselkedik a másnapi ebédhez.
De a szerdával sehogyan sem tudott mit kezdeni Zsuzsika.
Már hétfőn megfájdult a feje, kedd éjjel alig tudott aludni, úgy rettegte
szegény a szerdát.
Egészen a múlt év novemberéig. Akkor ugyanis összehozta a sors Volt
Jóbbal, régi barátjával, akivel valamikor a szakszervezeti kórusban
együtt énekeltek. Volt meghallgatta barátnéja panaszát és adott neki
egy tanácsot. Zsuzsika megfogadta és azóta alig várja a szerdát.
Szerdánként ugyanis azóta rántott levest készít. Minden szerdán
másmilyet. Az öreg Volttal való találkozást követő első szerdán még
csak egyszerű, paprikás rántott levest csinált, nem tett bele se hagymát,
se fokhagymát, se semmit; megpirította a lisztet a zsírban csupán,
fölengedte, elkeverte, megsózta és kész. Na jó, a tetejét megszórta
kevés petrezselyemmel, hogy jobban mutasson. Pista, Zsuzsika férje el
volt ragadtatva szerda este, és úgy nyilatkozott, hogy ő még ilyen finom
levest az életben nem evett. A következő szerdán apróra metélt
hagymával csinálta az asszony a rántást, és pirított zsemlekockával
tálalta, a harmadik szerdán viszont négy gerezd fokhagymát dörzsölt és
pirított a liszt alá a zsírban, a negyedik szerdán két szép bukéta
petrezselymet metélt a rántásba, az ötödiken zellerrel kísérletezett, a
hatodik szerdán buggyantott tojással adta, a hetediken omlós, friss
kenyeret tunkolt urával a gőzölgő levesbe, majd köménymaggal, később
majoránnával, rozmaringgal, szurokfűvel, lestyánnal folytatódott a sor,
lelkes fogadtatásban részesült a tavaszi kapros, citromos rántott leves,

Keresztelő és névadó

huszonötödike utáni szerdákon reszelt sajttal, pár sonkakockával
dúsított Zsuzsika, de nagy sikert aratott a pirított párizsikockákkal is,
volt aztán, hogy apróra tört dióbelet tett a rántásba bele, vagy egy kis
fej gombát, nem volt az igazi a cseresznye és az alma sem, de azért meg
lehetett enni, nem úgy, mint a dinnyés rántott levest, de nem búsul már
Zsuzsika akkor sem, ha nem sikerül jóra a szerdalevese, mert tudja,
hogy rengeteg szerda van még hátra, pontosabban előtte, tudja, hogy
egy hét múlva újabb szerda jő, és kipirult arccal, megifjodva, izgatottan
várja a szerdákat ez a kedves asszony, aki mellesleg kifestette a haját,
vett egy új cipőt és keddenként gyakran találkozik a ligetben öreg
barátjával, Volt Jóbbal is, akivel ha nincsen a közelben senki éppen, két
szólamban dudorásszák csöndesen, hogy: "Tavaszi szél vizet áraszt..."

Bächer Iván
(Megjelent az Íz-lelő című kötetben, GreGer Kiadó,
1993. 41-42. oldal)
Forrás Facebook- Bächer Ivánnak szeretettel

a papnak, mert azt hitte disznótoros kóstolót
kap, olyan kicsi volt a „csomag.” A félreértés
Talán még nem írtam elhunyt férjemről, aki szintén írogatott és
rövid tisztázása után, Kálvin János hite szerint
sokkal mint én. Az ő írásai rendszeresen megjelentek a helyi újságban, kaptam meg a nevemet, melyet azóta is
tudomásom szerint szerették az olvasók, jobbára helytörténeti eseviselek, mint szamár az ő fülét.
ményeket örökített meg, de kedvenc írógépén bepötyögtette azokat Most itt van unokám névadó ünnepsége. A
a kézzelfogható, vagy elképzelt dolgokat is, amiben fantáziát látott.
bátyja Krisztián, ami igazán szép név, hiszen a
Már régen tervezgetem, hogy az ő írásából is küldök a Hírmondónak kereszténység nevében fogant. Ám a családi hagyományokhoz is vissza
és most valóra váltom, mert kezembe akadt Imre unokánk névadója
kellett térni, mert az nem szakadhat meg, ha már egyszer fiú lett a
kapcsán írt cikke és mert nemrég volt Imre nap és nemsokára lesz
második unoka is. Amerigo, Emericus, Imre, több nyelv is ismeri Szent
férjem születésnapja, magam is nosztalgiázom, amíg leírom.
István királyunk gyermekének nevét, aki hercege volt alakuló államunknak,
de bizony egy vadászaton ott hagyta a fogát. A mi kis Imrénket ilyen
Amikor unokánk született még gyakrabban adtak ünnepélyesen nevet veszély nem fenyegeti, mert ő jobban szereti a „ jágót”, azaz a rágógumit,
névadó rendezvény keretében, amikor az
mint a vaddisznó húsát.
anyakönyvvezető szép kis beszéde után a gyermek
Imikém, Isten éltessen, nőjél nagyra egészségben
megkapta keresztnevét és megneveztek két,
mindannyiunk örömére.
legtöbbször hozzátartozót, akit akkor is
keresztszülőknek neveztek, ha jól emlékszem vissza.
Mit kívánhat az ember az unokának? Én már csak egy
E bevezető után következzen férjem írása.
szép idézetet tudok hozzátenni, ami egy mexikói
írónőtől származik:
Keresztanyámtól tudom, hogy anyám vasárnap hozott a
világra, mert hétköznap dolgozott, nem ért ő rá
„Nagypapa mindig azt hajtogatta, az élet rövid, ha
olyankor, ilyesmire. Néhány hetes óbégatásom után, a
kinyithatod a szárnyad ne habozz, repülj!’
család úgy döntött, hogy József lesz a nevem. Évekkel
ezelőtt kutattam a családfámat, hátha akad felmenőim
között legalább egy kurta-nemes, de bizony ott ilyen nem
akadt, de a József név 1816-ig visszavezethető volt.
A kép illusztráció – forrása: arcanum.hu
No szóval, eljött a nap, összecsomagoltak, és vittek a
Református keresztelő (Dercen, v. Bereg m.)
paphoz, hogy keresztvíz alá tegyenek. Fülig nyílt a szája
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EGYÉB TÖRTÉNÉSEK WELLINGTONBAN— „A történelem bennünk él”
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 63. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi fogadás
A megnyitó ünnepi beszédet
Dr Szabó László Zsolt
Magyarország új-zélandi nagykövete
mondta és megnyitotta az
ünnepséget
Michael Swain,
Új-Zéland Külügyi és Kereskedelmi
Minisztériumának
protokollvezetõjével.
Az esemény egyben diplomáciai
Meghívó
A wellingtoni Magyar Nagykövetség mindenkit
szeretettel vár az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 63. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi fogadásra, amelynek keretében
„A történelem bennünk él”
címmel fergeteges előadásra kerül sor öt nagyszerű
és többszörösen díjazott magyar néptáncos és
két kiváló magyar népzenész részvételével.
Időpont: 2019. november 7. 18:00
Helyszín: Victoria University, Kelburn Campus,
Kelburn Parade, Hunter Lounge

fogadás is volt, így számos
Wellingtonban tartózkodó
nagykövet, konzul és attasé is
résztvett a rendezvényen.
A zenészek és a táncosok
nagyszerűek voltak! A hangszerek
Bálint Zsombor és Kiss Ádám
kezében voltak.
A táncosok: Berecz István, Bíró
Márton, Fundák Kristóf, Fodor
Mátyás és Lázár Anna Dóra
Néhány kép
az estéből:

Gratulálunk és köszönjük!
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A wellingtoni Magyar Nagykövetség hírei
Legal House, 6. emelet

Magyarország Nagykövetsége munkatársai:

Lambton Quay 101.

Szabó László Zsolt — nagykövet

Postacím PO Box 697

Fazekas Béla — elsőbeosztott diplomata

Wellington 6140

Molnár András — konzul
Gyorsok Enikő Tünde — gazdasági vezető

E-mail cím:

Fazekasné Szikra Ágnes – titkárságvezető, konzuli ügyintéző

mission.wlg@mfa.gov.hu

Marton Brody-Popp — kereskedelmi tisztviselő-helyettes

00 64 4 260 31 75

Szuravecz Erik — asszisztens

Félfogadás munkanapokon: 9-15
A nagykövetség rendkívüli ügyeleti vonala munkaidőn túl: 027 43 49 652

Bozsik Tamás a Gold Coast-i nyugdíjasklub hosszú
évekig volt vezetője és felesége Zsuzsa rövid
látogatásra érkezett Wellingtonba.
A hatalmas hajó, az Ovation Of The Seas csak egy szűk
napot töltött Wellingtonban, de igyekeztünk jól
kihasználni ezt az időt.
Ellátogattunk a magyar nagykövetségre is, ahol
Fazekas Bélával a helyettes nagykövettel
elevenítették fel a régi közös emlékeiket.
Délután pedig az ausztrál háborús emlékműnél tettünk
egy sétát.
A nap így gyorsan elrepült, de jó volt együtt lenni.

Folytatás a 11. oldalról...még néhány kép a szereplőkről:

Berecz István, Bíró
Márton, Fundák
Kristóf, Fodor Mátyás
és Lázár Anna Dóra
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Wellingtoni látnivalók — ART DECO

Az ART DECO eredete az art nouveau-hoz, a
francia szecesszióhoz vezethető vissza, de magába
olvasztotta az avantgárd irányzatok egy-egy
jellegzetes elemét is: a konstruktivizmusból
merítette a geometriai stilizációt, a futurizmusból
a modern kor éltetését, a kubizmusból pedig a
festészeti alapokat. További jelentős hatása volt

Régi képen: Prudential Assurance épület éppen a befejezése után, de még a CBA épület építése
előtt, mely a szomszédban megkezdődött. Ez az időszak rövid lehetőséget kínált az épület teljes
szimmetrikusságának megtekintésére.

az egyiptomi művészetnek is, amikor 1922-ben
felfedezték Tutanhamon sírját.
A szecesszió organikus és hullámzó, kígyózó
motívumaival ellentétben az art déco stílusát
egyenes vonalak, geometriai tervezés
jellemzi.
Az ipar fejlődésének köszönhetően elviekben is
hátat fordított elődjének: az egyedi termékekről
a tömegtermelés vívmányaira helyezte a
hangsúlyt. Mégsem díszített minden lakást art
déco lámpa vagy bútor.
A stílus a luxus és elegancia egyik
kifejezője lett.
A kor fiatalságának megfelelt és hamar meg is
tetszett a merész, leegyszerűsített vonalvezetés,
az erős, tiszta színvilág, a korszakban újnak
számító anyagok: új ötvözetek, a fényezett króm
és a bakelit.
A krómot és bakelitet is tükörfényesre lehet
csiszolni, az art déco újabb stíluselemmel bővült
ezáltal.
Az art déco csúcspontja az 1925-ös párizsi
világkiállítás volt, ettől kezdve rohamosan elter-

A Prudential Assurance Building 332-340 Lambton Quay
1934-35
Az épület az egyike egy központi irodaépület csoportnak, amiket
egyszerre építettek a Lambton Quay-n, különböző vizuális
tulajdonsággal. Különösen érdekes a mesterséges „furnér” - Benedikt
kő - a földszinten és az első emeleten. Azonfelül egy színes cementvakolat, kőtömbökhöz hasonlítva, most már átfestve. A brit
Prudential Assurance cég 1932ben költöztette székhelyét
Aucklandból Wellingtonba.
Lebontatta az Athenaeum és a
Mechanikai Intézetet (1877),
valamint egy új épületet, amelyet a
melbourne-i Hennessy és Hennessy
cég tervezett, Grey Young Morton
és Young helyi építészekkel közösen.
A nagyon nehéz gazdasági időkben a
kormány arra bíztatta a társaságot,
hogy építse az épületet és az épület
építésére. Az épület jövője az 1990es években sok vita tárgyát képezte,
Prudential Assurance épület, 332–340
ám a Prudential Assurance általi
Lambton Quay (1934–35)
eladása biztosította jövőjét. Azóta
átalakították apartmanokká. Az északi oldalra és a legfelső szintre
tett kiegészítések elrabolták az épület szimmetriáját..

jedt a világ minden táján, így Wellingtonban is.
Az első világháború utáni időszak Wellington

Új képek 2019

építészetének gazdag ideje volt. Kétszáz új
épületet (nem lakóépületet) építettek 1919 és
1939 között. Új építészeti stílusok jelentek meg.
Az új ébredést a kormány beavatkozása váltotta
ki. Nagyméretű középületek, például Wellington
pályaudvara és a Nemzeti Múzeum is ekkor
épültek.
Az épületek egyre nagyobbra nőttek, és részben
az 1931-es Napierben bekövetkezett földrengés
tapasztalatának köszönhetően, részben pedig az
új tengerentúli stílusoknak, a nehéz díszítés
elmaradt és foltosabb formák lettek kedveltek.

1-30-ig terjedő sorozatunk
folytatásban:

Az alsó képen a középső épület:
A korábbi CBA épület, 328–330, Lambton Quay (1936)
Az 1866-ban alapított Kereskedelmi Bank of Australia (CBA) 1912-ben Új-Zélandon jött létre, és 1914ben megvásárolta ezen a telken lévő épület felét, amelyet korábban a Gyarmati Bankhoz építettek. A
CBA 1934-ben, két évvel azelőtt, hogy a South British lebontotta az ő részét. Az új épületet Clere
&amp; Clere tervezte. Abban az időben a fő jellemző egy nagy banki kamara volt, amelyet most már
kiskereskedelemben használnak. Az épület 1936-ban nyílt meg. A CBA név eltűnt, amikor a bank 1982ben egyesült a New South Wales Bankkal, és meg-alakította a Westpac-ot. Ez a Stripped Classical épület
a fő homlokzatán a chicago stílusú alapot, tengelyt és tőkét használja.

A harmadik épület a kép jobb oldalán a
South British Biztosító épület, 326 Lambton Quay
(1936) Az 1872- ben alapított South British Insurance
Company jelentős új-zélandi üzletág volt, amely
nemzetközi sikert ért el. A South British 100 éven át
foglalta el ezt a helyet - korábban a CBA korábbi
épületének egy részét bérbe adta - és 1936-ban itt
építette az egyetlen rendeltetés-szerűen épített irodát.
Az épületet M.K. Draffin aucklandi építész tervezte, aki a
South British aucklandi irodáját is tervezte. A chicagói
stílusú irodaház elsősorban neo-georgiai tervezése sokkal
kevésbé volt merész, mint a szomszédos Prudential
Insurance épület. A South British 1982-ben egyesült az Új
-Zéland Biztosítóval.
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FÉSZEK hírek
Newtown Community Centre
Rintoul Street Colombo Street sarok
NEWTOWN

Fészek volt október 20-án

Visszatért Európai körútjáról Gabriel, jöttek
a fiatalok költözés után, John és Yuki. Ott
voltak a gyerekek is, Aladár és Ariel, persze
most nem hagyták magukat fényképezni,
mert elmerültek a játékban. Ott voltunk mi
is, a megszokott csapat. Köszöntöttük a
születésnaposokat, Arielt, Évát és Yukit, az
ebéd után sok megbeszélni valónk akadt.

Megbeszélni valók a következők voltak:

Az ebéd $50/ fő, de az előző évekhez hasonlóan a rendszeres Fészekbe járók

Mivel nagy változás előtt áll a Newtown Commiunity Centre ezért döntenünk
kellett arról, hogy belevágunk-e a bizonytalan évkezdésbe, mely abból adódna,
hogy nagy átalakulás elé néz a központ és hosszú ideig zárva is lesz. Tervek

a részvételük arányában kell majd fizessenek! Akik gyakran „fészkelődtek” a
megtakarításból jelentős kedvezményt kapnak.

Ki hányszor volt Fészekben, arányában ennyit fizet:

szerint ez április környékén kezdődne. Folytasuk még ott, vagy már év elején

11-10

ingyen

váltsunk? A kérdésre a válasz a váltás mellett szólt, így 2020-as évet már az

9- 8-7

$10

6

$20

5

$30

4-3

$40

Island Bay Community Centre-ben fogjuk elkezdeni. Kicsit messzebb van a
belvárostól, de jó tömegközlekedéssel (1-es busz) és sokkal egyszerűbb
parkolással mindenki számára elérhető lesz, akinek fontos a Fészek!
A másik kérdés a decemberi Fészek helyszíne, közös megegyezéssel
marad a James Cook étterme, mely az elmúlt években mindenkinek
megelégedésére volt. FONTOS!!! Mivel a helyet foglalni kell legkésőbb
december 1-ig kérem a visszajelzéseket azoktól, akik decemberben is
velünk szeretnének ebédelni!

FÉSZEK LESZ :

aki csak 1-2 alkalommal volt közöttünk, annak teljes árat,
vagyis 50 dollárt kell fizetnie, ha együtt akar ünnepelni
velünk!
A titkos ajádékozási szokást is megtartjuk, és majd sorsolunk!

November 24-én, ekkor beszéljük meg a decemberi Fészek további részleteit!!!
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!
EPER FESZTIVÁL 2019
November 20-án szerdán
délelőtt 9-től du 4-ig.

Élvezze a helyi, regionális és nemzetközi
művészek nyolc órás, non-stop programját
közben!

Wellingtonba már november 23-24-én megérkezik Santa — a Mikulás!
Mindkét nap 12 órakor üdvözölhetik a gyerekek a Mikulást és barátait a Lambton Quay-n
mely ingyenes, családbarát ünnepi szórakozást igér azon a hétvégéjén.
Élvezzétek az ünnepek szellemét valós szórakozással és tevékenységekkel. Lesznek majd
szabadtéri korcsolyapályák, lehet felfedezni a habokat hó helyett, és még sok minden mást!

Sustainability Trust - 2 Forresters Lane November 30-án
Öko-karácsonyi vásár mellett arcfestés, a zene, az ételek, a kávé és a
100% bűntudat nélküli vásárlás lehetősége!
Piac a frissen burkolt Forresters Lane sáv végén található, közvetlenül
a Tory utcai Bunnings-sal szemben.
Menj el a családoddal és barátaddal, nem fogsz csalódni!

Diwali Festival 2019
November 24 1:30 –tól.
TSB Arena, Queens Wharf, Jervois Quay, Wellington

November 30- December 01
Waitangi Park Wellington

A programban helyi, regionális és nemzetközi
művészek nyolc órás, non-stop kulturális
szórakozást nyújtanak, bemutatva a tradicionális,
kortárs, a népi, a fúziós és a sokak által nagyon
szeretett Bollywood és Bhangra előadásokat.
Később este, a Vízparton– a Frank kitts Parknál
9 órától a Cottrell Law tűzijáték.

Az Extravaganza Vásár családi rendezvény
immár 5. éve, ingyenes a belépés, szórakoztató
nap lehet mindenki számára.
Ezen egyedi stílusú érdekes piaci standokat,
művészeteket és kézműves termékeket,
ételeket, zenés szórakoztatást, cirkuszi showkat, előadóművészeket hoznak NZ-be, ideértve
az NZ apró otthonainak egyedi stílusát is,
ideértve a nyitott otthont és a gyerekek
előadásait és a játékait.
Egész évben megszokott módon,
Visszahozzák a „régi iskolát”, lesznek
zsákversenyek, a háborúkhoz és a zenei
babzsákokhoz, és lehet nyerni díjakat!

szerdánként koncertre mehetünk
ebédidőben a St. Andrew’s templomba.
2019 utolsó koncert napja
december 11-én lesz 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 Új-Zéland más városából is.
Jártak nálunk Wellington főpolgármestere (immár kettő is), a városrész országgyűlési képviselői és egy újzélandi írónő is. Mióta wellingtoni nagykövetség is van, alkalmanként tőlük is érkezik vendég. Havonta egy
Kiadó - főszerkesztő:
Kaprinay Éva

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

112. Clyde St.
Island Bay

Panoráma Világklub

Wellington
New Zealand

Budapest

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

Thököly u. 60.
www.vilagklub.hu
www.vilagtalalkozo.hu

Köszönjük azon kedves olvasóinkat, akik

BRODY IVÁN

november 15 - december15

az örökifjú nevető
és nevettető.

között ünneplik

2019 november 14-én

születésnapjukat, vagy névnapjukat!

délután 6 órakor,

Legyen nagyon boldog a napjuk!

87. életévében elhunyt.
Nyugodj békében !

1932. Budapest– 2019 Wellington

