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MAGYAROK ITT ÉS OTT
2020. december 5., szombat 17:27 Hír TV
Virtuálisan fogadta II. Erzsébet királynő
Magyarország londoni nagykövetét
Az uralkodó Kumin Ferenccel és feleségével így beszélgetett.
Az úgynevezett hibrid ceremóniát követően a diplomata azt mondta:
nagyon jó hangulatban telt az egyeztetés. Kumin Ferenc közölte: a
királynő több kérdést is feltett a nagyköveti munkával kapcsolatban.
Hozzátette: II. Erzsébet különös érdeklődést mutatott a két ország
közötti gazdasági kapcsolatok iránt, de szóba került a gyerekek
beilleszkedése is az új környezetbe. A Buckingham-palotában első
alkalommal tartottak online ceremóniát a koronavírusjárvány
korlátozásai miatt.

Több amerikai médium szerint a magyar származású
Antony Blinken lesz Joe Biden kormányának
külügyminisztere.

A Bloomberg News hírügynökség és a
The New York Times közlését sem Biden
munkatársai nem kommentálták, sem
Antony Blinken.
Bombera Krisztina újságíró ezeket írta róla a
FB oldalán:
Mit érdemes tudni Biden elnök leendő
külügyminiszteréről röviden?
1. Antony Blinken édesanyja, Judith Pisar révén
anyai ágon magyar származású (Judith szülei már
Amerikában születtek.) Édesapjának második,
jelenlegi felesége, Vera Blinken viszont
Magyarországon született a második világháború
alatt. Vera Blinken az ötvenes évek elején jutott ki
az Egyesült Államokba édesanyjával. (Vera Blinken
könyve az életéről: “Amerikai történetem”)
2. Antony Blinken édesapja, Donald Blinken 199497 közt az USA magyarországi nagykövete volt.
3. A Blinken házaspár szerette és fontosnak tartotta

Magyarországot: Vera Blinkennek köszönhető például a legelső mobil
mellrákszűrő program hazánkban és egész Közép-Kelet Európában. A
Blinken házaspárról nevezték el a CEU Nyílt Társadalom Archívumát.
(Bár a CEU-nak távoznia kellett Magyarországról, az OSA Archívum ahol a világ egyik legnagyobb dokumentációját őrzik az emberi jogok
globális megsértéseiről - továbbra is Budapesten van.)
4. Maga Antony Blinken a politikai pályafutását egykor Bill Clinton alatt
kezdte. Az Obama-kormányban először helyettes nemzetbiztonsági
tanácsadó volt, majd külügyminiszter helyettes, 2015-17 között.
5. A The New York Times elemzése szerint Antony Blinken első
teendői közt lehet majd külügyminiszterként, hogy a Trump kormány
alatt megtépázott nemzetközi szövetségeket helyreállítsa: például az
Egészségügyi Világszervezettel, a Párizsi Egyezmény tagjaival, illetve
igyekezhet rendezni az Obama kormány alatt egykor összehozott és a
Trump kormány alatt felmondott iráni nukleáris megállapodást.
6. A The New York Times Blinken Kínapolitikáját emeli még ki:
Blinken szerint Kínával szemben a fejlett nyugati világ úgy nyerhet, ha
összefog tudományos-technológiai-gazdasági fejlesztésben. Trump
elnök a korábbi szövetségesek felé inkább ezt mondta: vagy Kína, vagy
az USA, tessék választani.
No és ki lehet majd a Magyarországra akkreditált nagykövet? Most épp
nincs itt senki. Még nem tudjuk persze, de érdemes tudni, hogy a
nagyköveteket nem a külügyminisztérium, hanem
közvetlenül az elnök nevezi ki. Emiatt a
nagykövetek közül sokan politikai kinevezettek,
úgymond “ajándékba” kapják a posztot, például
azért, mert a kampányban sok pénzt adtak a
végül győztes elnökjelöltnek. De minthogy
Antony Blinken Joe Biden legközelebbi
külpolitikai tanácsadója és húsz éve
szövetségese, előfordulhat, hogy azt javasolja az
elnöknek, hogy Magyarország túl fontos hely a
demokrácia helyzete vagy az Oroszországhoz
való közeledés miatt, és ezért komoly
külpolitikai tapasztalattal rendelkező, feketeöves
diplomatát javasol “civil” nagykövet helyett, aki
esetleg okosan állja majd a sarat az Orbánkormány alatt Magyarországon.
Fotó: USA Today
Hozzá
https://index.hu/kulfold/2020/11/23/
antony_blinken_biden_kulugyminiszter/
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Wellington East Girls College és Owen Moriarty facebook
oldalán is ovastam ezt a nagyszerű hírt:

Kurusa Lora (12. évolyamos diák) megnyerte az NZ
klasszikus gitárverseny ifjúsági versenyét . Szívből
gratulálunk Lorának, nagyon büszkék vagyunk rá. Minden
kemény munkád megtérült. Személyesen ismerhetik őt
néhányan a 2020-as októberi megemlékezésen is ő
gitározott a magyar nagykövetségen a mellékelt képen jobb
oldalon !
Köszönet Lora tanárának a WEGC Itinerant
gitártanárának, Owen Moriarty-nak, aki ebben a több
szempontból is nehéz évben őt tanította.
Megemlítem Owen feleségét professzor Jane Curryt, aki
előző tanára volt Lora-nak, de egy tragukus baleset
megszakította a lehetőségt a további együttműködésüknek.
GRATULÁLUNK és további sikereket kívánunk Lora!
Kurusa Lora jobb oldalon, mellette az Ifjusági tagozat győztese,
Megan Robson
A kép Owen Moriarty FB oldaláról.

A stroke hatékonyabb kezeléséért folytatott kutatásaiért Bagoly Zsuzsa, a ritka vese-betegségek
felismerését és kezelését elősegítő tudományos munkájáért pedig Csuka Dorottya kapta az idei
L’Oréal-UNESCO-díjat – adta hírül az MTI
Az ösztöndíj egyedülálló a magyar tudományos közéletben: csak nőknek szól, magyar kutatónőket
támogat, és az ország bármely
pontjáról lehet pályázni rá. A
program védnöke a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA). Az
elmúlt 18 évben 49 magyar
kutatónő nyerte el az ösztöndíjat –
áll a szervezők közleményében.
Dr. Csuka Dorottya, Dr. Bagoly
Zsuzsa
Fotó: L’Oréal
Csuka Dorottya, a Semmelweis
Egyetem Molekuláris Genetika
Kutatócsoportjának vezetője a
nehezen felismerhető, ritka
vesebetegségekre specializálódott
kutatásokat végez.
Bagoly Zsuzsa, a Debreceni Egyetem kutatója a felnőttkori rokkantság leggyakoribb okával, az
iszkémiás stroke-kal foglalkozik. A betegség a halálokok között is az egyik leggyakoribb.
Keleti Ágnes 2021.
január 9-én lesz
100 éves!

Forrás: Mentovics Éva FB oldala

Klein Ágnes néven látta meg a napvilágot
Budapesten.
1947 és 1956 között különböző szereken 46szoros magyar bajnok, nála többször senki
sem nyert tornászbajnokságot
Magyarországon. Az 1954-es római
világbajnokságon felemás korláton és a
kéziszer-csapattal is a legjobb lett, emellett
még egy ezüst- és egy bronzérmet is
szerzett.Az ötkarikás játékokon ötszörös
arany-, háromszoros ezüst- és kétszeres
bronzérmes tornász, Sokan ötven évvel
Forrás: https://www.nemzetisport.hu
fiatalabban sem tudnák megcsinálni ezt a
mozdulatot, amelyet Keleti Ágnes ötszörös
olimpiai bajnok tornász bemutatott 99. Születésnapján (Fotó: Balogh László)További jó egészséget
kívánunk Keleti Ágnesnek és talán ebben az évben is sikerül a hasonló láblendítés—készül rá!
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HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK ....avagy a magyar FOCI

Az utóbbi időben volt alkalmunk a magyar nagykövet Szabó László Zsolt
jóvoltából élő adásban látni néhány magyar vonatkozású labdarúgó
mérkőzést a wellingoni nagykövetségen . Így ott lehettünk a válogatott,
majd a Ferencváros meccsén is.
Nagyon sok örömünk nem volt benne, mert látva az ellenfél tudásfölényét
inkább szomorkodtunk. Amilyen arányban emelkedik az új építésű
stadionok száma Magyarországon, sajnos nem olyan arányban javul a
labdarugás színvonala.
Mondom ezt annak ellenére, hogy a válogatottnak sikerül kiharcolni az
Európa bajnokságra való kikerülést.
Ennek kapcsán eszembe jutott egy régen nagy sikert aratott köny is, s
annak az írója, aki sajnos már 20 éve elhunyt.
Végh Antal írta a MIÉRT BETEG A MAGYAR FUTBALL? című könyvet,
melynek egy dedikált példánya megvan még talán a volt magyar
otthonomban.
Ennek részleteit ma is idézhetnénk, mert a beteg még nem gyógyult, sőt egyes területeken sokkal nagyobb tüneteket mutat a betegsége.

Ki is volt Végh Antal ?
Jánkmajtison, 1933. október 14-én született Végh Antal magyar író,
szociográfus, pedagógus, újságíró.
A nagy múltú debreceni kollégium diákja volt. 1952-től Újfehértón, majd a
nyíregyházi gimnáziumban tanított. 1962-től Budapesten szabadfoglalkozású író.
1974-ben jelent meg talán legnagyobb vitát kiváltó, az egész magyar
közvéleményt megmozgató szociografikus esszéje, a Miért beteg a magyar
futball? Vélemény-nyilvánításra késztető, állásfoglalásra kényszerítő, az egész
ábrázolt világot modellértékűen tárja olvasói elé, őszintén felfedve a gondokat,
megoldásra váró kérdéseket; szenvedélyes gondolkodásra és vitára ingerelt az
államszocializmus viszonyai között.
1989-től az Új Idő főszerkesztője.
Szülőföldjének hagyományait és szokásait néprajzi hitelességgel örökítette meg.
A paraszti életforma változásairól adott realista képet. Szociológiai
érzékenysége rámenős kíváncsisággal párosult. Keményen figyelmeztetett
némely vidékek, illetve társadalmi rétegek elmaradottságára, az átalakuló falu
gondjaira.
Elhunyt: Budapesten, 2000. december 19-én. Nyugodjon békében.
Kép: 1965. Végh Antal író. / Adományozó: Hunyady József. / Fortepan 106940.
Forrás: Wikipédia)
2020 december 5-én gödöllői otthonában volt. Munkáját Kossuth- és Jászai Mari-díjjal
elhunyt Pécsi Ildikó színésznő – adta hírül ismerték el.
Gödöllő város Facebook-oldala
Pécsi Ildikóról fia októberben az mondta, nincs
jól, mert hónapok óta nem tudja feldolgozni
A színművésznő, rendező, érdemes és kiváló
egykori férje, Szűcs Lajos olimpiai bajnok
művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös
labdarúgó halálát.
tagja 80 éves volt.
Szűcs Csaba akkor úgy
fogalmazott, hogy édesanyja
Pécsi Ildikó 1940. május 21-én
„élete meccsét vívja, jelesül azt,
született Polgáron.
hogy akarja-e ezt az édesapám
A Színművészeti Főiskolát
nélkül, vagy nem akarja”.
1962-ben végezte el. Az évek
Több mint fél évszázados
során tagja volt a Pécsi
boldog házasságban élt férjével,
Nemzeti Színház (1962–66), a
az olimpiai bajnok, egykor
Vígszínház (1966–70), a
világválogatott labdarúgó Szűcs
Mikroszkóp Színpad (1970–
Lajossal, aki a legenda szerint
73), a kecskeméti Katona
akkor szeretett bele, amikor
József Színház (1973–76), a
meglátta Az aranyember című
Radnóti Színház (1976–85), a
filmben.
Népszínház (1985–90) és
Pályája kezdetén naivaszere1990 után évekig a József
peket kapott, később erős
Attila Színház társulatának.
jellemábrázoló képességének és
1994 és 1998 között
kiváló humorának
országgyűlési képviselő is
köszönhetően elsőrangú

karakterszínész lett belőle. Száznál több filmben,
tévéjátékban és sorozatban játszott
(A Tenkes kapitánya, Az aranyember, Hattyúdal,
Veri az ördög a feleségét, Indul a bakterház, Te
rongyos élet, Linda, Montecarlo!, Ketten Párizs
ellen). Sokat foglalkoztatták a Magyar Televízió
kabaréműsoraiban is.
Művészi munkáját 1976-ban Jászai Mari-díjjal,
1980-ban érdemes művészi címmel, 1987-ben
kiváló művészi címmel ismerték el. 2006-ban
átvette a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje kitüntetést, a Kossuth-díjat
2007-ben kapta meg több évtizedes, nagy
népszerűségnek örvendő, sokoldalú művészi
munkásságáért, előadóművészi tevékenységéért.
2009-ben lett a Halhatatlanok Társulatának
örökös tagja, Polgár és lakóhelye, Gödöllő
díszpolgára, utóbbi művészeti életében tevékeny
részt vállalt. 2011-ben Hazám-díjban részesült,
idén februárban a Magyar Filmakadémia
életműdíját vehette át.
Nyugodjon békében művésznő a párja mellett...
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Híres magyarok—Magyar hírességek
Amrita Sérgil

Budai-hegységbe, majd Dunaharasztiba. Amrita élete első
nyolc évét Magyarországon töltötte. Festőművészi hajlamai
korán megmutatkoztak, már ötéves korában akvarelleket
festett az édesanyja biztatására. A kisgyermekre nagy hatást
gyakoroltak az édesanyjától hallott népdalok és népmesék, a
népviseletek és a magyar táj. Amrita és Indira gyermekkora
gondtalan és örömteli volt, édesanyjuk hullámzó
kedélyállapota ellenére is, aki depresszióban szenvedett,
gyakran fenyegetőzött öngyilkossággal, vagy tört ki
hisztérikus rohamokban. Iskolába nem jártak, házitanítójuk
tanította meg őket írni és olvasni magyarul, ebben az időben
csak magyarul beszéltek.
Indiai gyermekkora
1921-ben a család Indiába utazott. A Csandígarhtól északra
fekvő Szimla városában, Himácsal Prades fővárosában, a
Himalája tövénél telepedtek le. Marie Antoinette-nek nagy
szerelme volt a nyugati klasszikus zene, a gyermekek
tehetségesek voltak, a két lány zongorázni és hegedülni
tanult. Kilencéves korában Amrita és húga fellépett a Gaiety
Színházban, ami Szimla kulturális központja volt. Amrita már
Magyarországon is tanult festegetni, nagybátyja Baktay Ervin
útmutatásával. Akkori rajzait a népmesék és a népdalok
ihlették, későbbi festményein is fellelhető ez a hatás.
Indiában Beven Pateman segített tovább fejleszteni
rajztudását, főleg akvarelleket és portrékat festettek.
Egyetlen szomorúsága volt a lánynak, hogy úgy érezte,
édesanyja jobban szereti Indirát, mint őt. Elégedetlen volt a
külsejével is, ez visszahúzódóvá tette. 1923-ban Marie
megismerkedett egy olasz szobrásszal, aki udvarolni kezdett
neki. Umrao Singh nagyon féltékeny ember volt, de MarieAntoinette a szobrász jelenlétét Amrita tanításával
magyarázta, ezért belenyugodott, hogy náluk lakik. 1924-ben
a szobrász visszatért Olaszországba és Marie a
Portréja 1936-ból
gyermekekkel követte.
Külföldi tanulmányok
Az Amrita nevet amritról, az örök élet nektárjáról, illetve a
Amrita Firenzében az elegáns Santa Annunciata iskolában
hinduizmusban ezen a néven, a zoroasztri-anizmusban
tanult tovább, de az intézmény zárdai szigorúsága
Amirita néven létező kis istennőről kapta. Magyar
elriasztotta. Az sem javított a helyzeten, hogy Amrita
keresztneve Dalma volt. Hazánkban életművét kevésbé
elmondta a kolostorban, hogy édesapja ateista. A kolostor
ismerik, de Indiában a 20. század egyik legnagyobb modern
kiutasította, így felhagyott a tanulmányokkal és visszatértek
festőjeként tartják számon, aki Indiában új festészeti
Indiába. A lány a festészetnek, olvasásnak és zongorázásnak
irányzatokat hozott létre.
szentelte a következő hónapokat, legkedvesebb
A posztimpresszionizmus követői közé tartozott,
zeneszerzője Beethoven volt. 1927-ben a nagybátyja, Baktay
példaképei Paul Cézanne, Paul Gauguin és Amedeo
Modigliani voltak. Fiatal lányok (Young girls) című festménye Ervin meglátogatta őket Indiában, és örömmel látta, hogy az
utóbbi években milyen nagy művészi fejlődésen ment keresz
1933-ban elnyerte a párizsi Szalon arany-érmét (Grand
Salon, Gold Medal), Amrita Sérgil lett az egyetlen ázsiai és a -tül a lány. Javasolta neki, hogy dolgozzon élő modellel, amit
addig még nem próbált ki. A modellek a családtagokból és a
legfiatalabb festő, akit a Szalon tagjává választottak. 2000ben a 20. század legjelentősebb 100 indiai személyisége közé család körüli emberekből álltak. Baktay Ervin kritikus
szemmel vizsgálta a műveket és sok jó tanáccsal látta el.
választotta egy tudósokból álló társaság. Művészetére
Fiatal korában ő is festőművész szeretett volna lenni, de a
nagyban hatottak gyermekkori magyar élményei (ezek
nyomán született a Falusi piac című képe), valamint az ázsiai keleti vallások szeretete letérítette erről a pályáról. Amrita
ezekben az időkben telt el önbizalommal és érezte azt, hogy
miniatúrafestészet. A régi és a modern ötvözete Indiában
most már külföldön is képes folytatni a tanulást. Újabb
egy addig ismeretlen kifejezésformaként jelent meg Amrita
művészete által. 2006 márciusában az 1938-ban festett Falusi utazásra 1929-ben kerül sor, a fiatal lány művészeti
tanulmányai fejlesztése érdekében a család Párizsba
piac (Village Scene) című képét 69 millió rúpiáért vásárolta
költözött. Amrita először a Académie de la Gran-de
meg egy indiai üzletember Nand Khemka, ezzel a kép India
Chaumiére-ben tanult Lucien Simon iskolájában. „Nem
legdrágább festményei közé került. Hegyvidéki nők (Hill
tanított, hanem hagyott kínlódni minket” – írta Amrita
Women) című képe 1978-ban postabélyegen jelent meg
levelében mesteréről a legnagyobb elismerés hangján. Az itt
Indiában. „Végtére is a rejtélyes lángelme megtestesítője
töltött idő után a híres École des Beaux-Arts tanítványa lett.
volt” – írta a festőnőről Anjana Rajan Portrait of the artist as
Fiatal kora ellenére nagy jövőt jósolnak neki kiemelkedő
a rebel (A művész, mint forradalmár portréja) című,
tehetsége miatt. Megismerkedett a művészeti szalonokkal,
Yashodhara Dalmia művét elemző írásában. Amrita Sérgil
galériákkal, múzeumokkal, tanulmányozta a kortárs
életművének nagy részét a delhi Modern Művészetek
festészetet, ugyanakkor a régi művészek alkotásait is. Ebben
Galériája (National Gallery of Modern Art) őrzi.
az időszakban a párizsi bohémek életét élte. Képei sorra
Életpályája Édesanyja Gottesmann Marie-Antoinette,
születtek, több kiállításon vett részt, portréi nagy sikereket
Baktay Ervin testvére volt. Felvilágosult nevelésben
arattak, díjakat nyert.
részesült, szerette a művészeteket, kiválóan tudott
Művészetének kibontakozása 1933-ban a Három lány
zongorázni. Egy európai utazása során, Londonban
című képével bekerült a Párizsi Szalonba (Grand Salon Paris)
jelentkezett a Viktória királynőnél vendégeskedő Bamba
és elnyerte az Aranyérmet. Ebben az időszakban többször
hercegnő hirdetésére. A Szikh Birodalom utolsó
járt Magyarországon is. Az indiai haza utáni honvágy
maharadzsájának, Dalip Szingnek a lánya zeneileg művelt
azonban erősebb volt, mint a nagyvárosi élet vonzása, 1934
társalko-dónőt keresett maga mellé, aki majd hazakíséri őt
novemberében családjával hazaindult Indiába. Az emanIndiába. Marie-Antoinette Bamba hercegnővel 1911-ben
cipált, művelt nőt megdöbbentette az Indiában uralkodó
érkezett Pandzsábba, ahol találkozott Szimla rádzsájának
fiával, Umrao Sher-Gillel. A találkozásból szerelem lett és a szegénység. Festményein csontsovány embereket ábrázolt, a
fiatalok hamarosan összeházasodtak. Umrao Singh Sher-Gil mindennapi élet küzdelmes történései jelentek meg rajtuk,
portréi szomorúak voltak. 1935 és 1937 között született
Majithia gazdag szikh arisztokrata család sarja volt, a
műveire a nyugati technikák és az indiai szellem együtt
szanszkrit és perzsa nyelvek tudósa, filozófiát és teológiát
hatása a jellemző. Ebben a korszakban Indiában két
tanult, de foglalkozott csillagászattal és természettudodomináns festőiskola létezett, a bengáli (hagyományos,
mányokkal is. Öt nyelven beszélt, úttörő szerepet játszott
érzelgős stílus) és a Bombay School of Art, mely
az indiai fényképészet megalapításában. Az esküvő után,
1912 tavaszán Budapestre költözött a házaspár, egy Szilágyi modernebb irányzatot képviselt. Amrita robbanásszerűen
tört be ebbe a környezetbe, forradalmi változásokat hozva
Dezső téri bérházba, melynek Bartók Béla is a lakója volt.
új eszméivel. Gondolkodása édesapjáéhoz volt hasonló,
Itt született 1913. január 30-án első gyermekük, Amrita, és
tisztelték Gandhit és Nehrut, akik a társadalmi változások
1914 márciusában húga, Indira. Az első világháború
elkötelezett kezdeményezői voltak. Első modern pandzsábi
kitörését követően a család kiköltözött a városból, előbb a
(dévanágari írással: अमृता शे रिगल;
nyugaton gyakran: Amrita Sher-Gil;
Budapest, 1913. január 30. született
Lahor, 1941. december 5. hunyt el
magyar származású indiai festőművész.

festőként, Amritának határozott és világos elképzelései
voltak arról, hogyan alakítsa ki egyedi technikáját, melyet a
közeljövőben kívánt megfogalmazni. India művészetének,
múltjának megismerése érdekében 1936-ban Karl
Khandalavala, művészeti kritikusa és barátja tanácsára délre
utazott, hogy „gyökereit” felfedezze, kiállításokat és anyagi
sikereket remélve. Az utazás igazi élményei számára az
adzsantai és elúrai barlangtemplomokban tett látogatásai, a
Pahari miniatűrök felfedezése volt. 1938-ban
Magyarországra utazott, hogy újra találkozzon gyerekkori
szerelmével, Egan Viktor orvostanhallgatóval, aki első
unokatestvére volt. Szülei tiltakozása ellenére 1938. július
16-án a fiatalok összeházasodtak. A tanúk Gottesmann Ernő
és Hegymegi Kiss Áron voltak. Ekkoriban egy ideig
Kiskunhalason is éltek, mivel férjét katonaorvosnak
osztották be a helyi kerékpáros zászlóaljnál. Itt festette
egyik legismertebb alkotását, Vidéki piac (1938) címmel.
Ezen a kiskunhalasi belváros néhány jellegzetes épülete is
feltűnik (régi gimnázium, piac, református templom). Amrita
rajongásig szerette Ady Endre költészetét. Sokat
kirándultak, Verőce, Zebegény, a Dunakanyar, Dunaharaszti
legalább olyan meghatározó élmény maradt a lány számára,
mint találkozása Karinthy Frigyessel, Bartók Bélával. Nagyon
művelt nő volt, csodálta Baudelaire, Verlaine költészetét,
Dosztojevszkij, Thomas Mann, James Joyce, D. H. Lawrence
és a modern magyar írók, például Szabó Dezső regényeit.
Viktor doktorátusának megszerzése után és a világháború
kitörése előtt, 1939 júniusában Indiába költöztek a családi
otthonukba, Uttar Prades állam Gorakhpur városába. Viktor
Egan itt Amrita nagybátyjának Sundar Singh Majithianak
cukorgyárában helyezkedett el orvosként. Amrita a táj és a
környezet tanulmányozásával töltötte az idejét. Innen
számítjuk festészetének második szakaszát. A bengáli iskola,
a Kalkutta csoport, Jamini Roy, Rabindranáth Tagore hatott
művészetére erőteljesen. A Két elefánt című festménye már
ezt a letisztult stílust tükrözi. 1941 szeptemberében a házaspár tovább költözött Lahoréba. Férje itt rendelőt nyitott, ő
pedig műtermet rendezett be. Nappali fénynél festett,
kerülte a mesterséges megvilágítást. Első nagy kiállításának
megnyitójára készülődtek, amikor Amrita megbetegedett. A
betegség hirtelen tört rá és nagyon súlyos volt. Rövidesen
kómába esett és 1941. decem-ber 5-én Amrita váratlanul
meghalt. Másnap a hagyományos indiai rítus szerint testét
elégették és a Ravi folyóba szórták, így a betegség és a halál
valódi oka rejtély maradt. A korabeli pletykák szerint
Amrita állapotos volt, és a nem kívánt terhesség
megszakítása okozta hashártyagyulladás végzett vele.
Édesanyja nem sokkal ezután öngyilkos lett, édesapja
teljesen depresszióba esett. Legutolsó befejezetlen képe is
műremeknek számít.
Halála után festményeit Indiában nemzeti kincsekké
nyilvánították. Nagy hatást gyakorolt a kortársakra, új
stílusirányzatot teremtett. Mivel felháborította a szigorú
kasztrendszer és a nők kiközösítése a társadalmi életből,
elsőként festette meg a nincsteleneket, páriákat, ami nagyon
merész tett volt. Ebben az időszakban fő műfaja az életkép
volt. Festészete összeköti a posztimresszionista stílust India
hagyományos művészetével. Képei megihlették a fiatal
nemzedéket, számos követője közül a leghíresebb Tyeb
Mehta, aki szintén India sikeres festői közé számít. Úttörője
volt egy olyan új művészeti szemléletnek, amely az 1940-es
években bontakozhatott ki jobban és India függetlenné
válásának idején ért be. Kalkutta, Bombay, Delhi, Madras,
voltak azok a városok ahol az új irányzatok fellendültek.
Ennek nyomán alakult meg a Progresszív festők egyesülete
1944-ben Madrasban, és Delhi Silpi Chakra 1947-ben.
Műveiből Vivan Sundaram különleges fotómontázsokat
készített. Kiemelkedő szerepet játszott a nők
emancipálásában is: művészetével kiharcolta, hogy a nők
iskolába járhassanak és alkothassanak, ami korábban a
férfiak kiváltsága volt. Életművét Vivan Sundaram, Amrita
unokaöccse és annak művészettörténész felesége, Geeta
Kapur gondozza.
Budapesten emléktáblája szülőháza falán található :
I. kerület Szilágyi Dezső tér 4.
Forrás:wikiwand.com/hu/Amrita_Sérgil
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Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája volt
november hónapban:
„Ilyen karácsonyi ajándékot készítek a
barátomnak”
25 alkotás érkezett!
10 év alatti korosztályban első:

10 év feletti korosztályában első:

Közönségdíjas 5 Szavazattal

Miczura Mirella Erika

Reszelő Alex Lóránt

Papp Natalia

A szabadkai gyerekek mindig
szorgos rajzolóink voltak. Emília, a
tanáruk évek óta rendszeresen
küldte alkotásaikat a mi
versenyünkre is.
Most kicsit elmaradtak. Reméltem,
hogy nem a vírus okozta a
nehézségeket! Ma örömmel
olvastam Emília által küldött
újságcikket, megtudva, hogy a
sikereik nem ismertek határokat
és otthon is elismerésekben
Első sor, balról jobbra: Iva Marić, Csepella Kiara,
részesültek!
Jana Milanović, Sebők Csáki Tiána, Makai Kitti és

Csepella Kiara, ezüstöt Makai Kitti,
Sebők Csáki Tiána és Aleksa Mrđanov
kapott, bronz-érmet pedig Iva Marić
szerzett.
A franciaországi 4. nemzetközi
biennálén a diákok szintén
eredményesen szerepeltek. Jana
Milanović első helyezést ért el és
serleget kapott, a harmadik helyért
járó serleget pedig Teodora Resanović
vette át.

Köteles Anna. Hátsó sor: Aleksa Mrdjanov, Miloš
Nikolić úr, Teodora Resanović és Emília.

Tokióban, a gyermekművészetek
50. nemzetközi kiállításán a műhely
növendékei hat érmet érdemeltek ki.

Gratulálunk a gyerekeknek és
tanáruknak Grubanov Martinek
Japán külügyminiszterének aranyérmét Emíliának !
Köteles Anna nyerte, aranyérmet

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: Vidámság a szabadban!
A beküldési tudnivalók:
A kép neve: gyerekneve_életkora_honnan.jpg
KovacsJozsef_9_Magyarorszag.jpg (varosnev, iskolanev lehet, de ne
legyen ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő: január 5. Cím: rajzverseny0@gmail.com
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Kálnay Adél
József Attila díjas írónő engedélyével 2016 januári kezdéssel 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.

Veronika kimondhatatlanul boldog volt, valahányszor eszébe jutott az Első

nehezebb ételeket is esztek, mint tudjuk. Az ízük egyébként nagyon finom

Kertesházas Nyárünneplő Parti. De hát hogyne lett volna boldog, amikor

lehet – ábrándozott az egyik tündér - mint egyszer már említettem, nagyon

legnagyobb álma teljesült! Ott ültek mindnyájan a nagy diófa alatt:

szívesen ennék vajaskenyeret zöldpaprikával, csak sajnos megfeküdné a gyom-

Anya, Apa, Nagyiék, Dani és tündérei, Blanka és tündérei, Artúr és kedves

rom . . .

felesége, no és végül ő, Veronika, s az ő tündérei. Gyönyörű csillagos éjszaka
borult föléjük. Artúr és a felesége időnként felröppentek, hogy megnézzék,
alusznak - e rendesen a nemrég kikelt fiókák. Elsőnek Apa szólalt meg.
- Fantasztikus! Ha nekem valaki azt mondja, hogy tündérekkel és egy feketerigó párral fogok ülni egy kerti partin, kinevetem. Most meg tessék: itt
vagyunk! A tündérek összenéztek.
- Mi is nagyon meglepődtünk volna, ha azt halljuk, hogy emberekkel üldögélünk egy asztalnál! - mondták kórusban a tündérek.
- Hát én mit szóljak?! – tárta szét szárnyait Artúr, mert éppen ő volt az
asztalnál – mit szóljak én, egy egyszerű madár, hogy emberekkel és tündérekkel egyszerre barátkozom?
- Mondhatom, szép kis társaság! – nevetett anya – csak azt tudnám, kit mivel
kínáljak?
- Miattunk nem kell aggódni! – mondta Artúr felesége, mert közben
villámgyorsan helyet cseréltek – mi már vacsoráztunk. Egy kis vizet mondjuk
elszopogatnánk, ha nem gond.
- Ugyan, ugyan, dehogyis – mondta nagyon udvariasan Anya – friss vizet
tettem a tálkába, csak tessék fogyasztani!
- Mi is beérjük valami könnyűvel – felelték a tündérek – ilyenkor este legföljebb egy mosoly, egy kedves szó vagy egy
elégedett sóhajtás az, ami még belénk fér!

- Sajnos nem olyan már az íze a zöldpaprikának sem, mint a gyerekkoromban
– ábrándozott Nagyi – még most is a számban érzem az ízét annak a zöldpaprikának, amit édesanyám vett a piacon . . .valahányszor veszek egyet, mindig
azt az ízt várom, amikor bekapom az első falatot, de sajnos, mindig csalódom.
- A gyerekkor ízesítette meg azt olyan finomra – mondta nevetve Apa – no
meg az emlékezés!
- Hát az is lehet – egyezett bele Nagyi, de Veronika látta, hogy nem teljesen
ért egyet Apával.
Meglepetésre Artúr – mert már megint ő ült az asztalnál – Nagyi mellé állt.
- Bizony, bizony – hümmögött bölcsen – az én szüleim is azt mesélték, s ők
meg az ő szüleiktől tudták, hogy más ízű volt a hernyó is régen. Finomabb,
porhanyósabb.
- Ugye? – csillant fel Nagyi szeme – ugye, ugye – ismételte diadalmasan Apa
felé fordulva – látod, Artúr is ezt mondja!
- Az igaz, hogy minden változik – szólalt meg Anya – ebben van jó is, rossz is.
Én egyébként elhiszem, hogy Nagyi gyerekkorában más ízű volt a zöldpaprika.
Nem volt annyi vegyszer, meg aztán annyi féle fajtát nemesítettek már!
Veronika nem szólt bele a beszélgetésbe, csak figyelmesen hallgatott. Arra
gondolt, hogy mindenki, aki itt ül most a nagy
diófa alatt, nagyon, de nagyon kedves a
számára. Blanka már aludt Anya ölében, Nagyi

Így aztán a kerti partin a feketerigók vizet

az emlékeit nézegette, Apa papával beszélte

kortyolgattak, a tündérek pedig

meg a másnapi teendőket, a tündérek Artúr

mosolyokkal, simogatással, kedves szavakkal

kicsinyei felől érdeklődtek, Dani egy látcsővel a

laktak jól. Veronika szinte szégyellt

holdat akarta megkeresni.

beleharapni a tejszínhabos sütibe, olyan
soknak és nehéznek érezte, a friss vízhez és
a kedves szavakhoz képest.
- Egyél nyugodtan! – biztatták a tündérek –
ti emberek nehezebbek vagytok, így

- De jól érzem magam! – dőlt hátra a széken
Veronika és észre sem vette, hogy lecsukódnak
a szemei.
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TÓTH ALPÁR - MESÉLI

Magyar állampolgár.
Kézdivásárhelyen született, Kolozsváron tanult, majd onnan került Prágába. Aztán Pestre indult, de Angliában
„kötött” ki. Majd ismét Pesten élt, de munkája gyakran röptette őt Európa különböző országába. Jelenleg
London ad otthont neki s onnan küldi havonta szorgalmasan kis történeteit, tudósitásait.
Írásai mindennapi öröméről-bánatáról, sorsának alakulásáról, gondolatairól szólnak

A baj csőstől jön

szellőzőrendszert és pár vezetéket is. Szóval
nem kis munka.

A Kedves Olvasó valószínű tudja, hogy nem
szeretek panaszkodni, siránkozni. Most viszont
minden összegyűlt egyszerre, Murphy sem
fogalmazhatott volna jobban, amikor azt
mondta: ami elromolhat az el is romlik! Mert
most minden elromlott sorban, most már azt
várom mikor szakad rám a plafon.
A történet úgy kezdődött, hogy egyik este
amikor bekapcsoltam a laptopot szürke fekete csíkok jelentek meg a képernyő bal
szélén majd ezekből napról napra mind több
lett - konkrétan két nappal később már a
képernyő bő negyedét nem lehetett látni és
rájöttem, hogy ez csak rosszabb lehet, ha nem
teszek valamit.
Körbeérdeklődtem ismerősöknél (többen is
vannak akik értenek az ilyesmihez) és az volt
az általános vélemény, hogy ezt már nem lehet
megjavítani csak maximum kicserélni a teljes
képernyőt. Úgyhogy elkezdtem ezt
megszervezni, lévén, hogy most Covid időkben
nem is olyan egyszerű. A laptop már a
szervízben várta a sorsát, közben pedig
elérkezett a szokásos éves gázellenőrzés a
lakásban.
Nagyon rövidre sikerült ugyanis a mérnök
teljesen elsápadva közölte, hogy bármikor
felrobbanhattam volna és hogy azonnal le kell
zárni a gázt. Majd hamarosan kiderült, hogy ki
kell cserélni a kazánt, a kályhát és sütőt, a

Mindez történt szerdán délután és már eleve
szóltak, hogy hétfő előtt biztosan nem jönnek
megjavítani illetve az új gépek sem érkeznek
előbb. Nem volt mit tenni, belenyugodtam,
hogy hétfőig nincs meleg víz és nem fogok
majd semmit sem főzni. Ilyen az élet,
gyerekkoromban sem volt meleg víz a
nagyszüleimnél vidéken mégis éltünk. Bár az is
igaz, hogy ott legalább a kályhán lehetett vizet
felmelegíteni nekem pedig most még azt sem!
Végülis aztán eltelt az a pár nap, küzben
barátaim vendégül láttak ebédre és egy
zuhanyra majd hétfőn megérkezett a várva
várt új kazán, fel is szerelték. Az a rész, hogy a
teljes lakás felfordult már nem is érdekelt ezen
a ponton, csak örültem, hogy végre van meleg
víz. Aztán egy nappal későbbre meglett az új
kályha is. Ráadásul ugyanazon a napon hívott a
szervíz is, hogy elkészült a laptop, mehetek
elhozni. Nem is halogattam a dolgot és még
aznap délután elmentem utána - hosszú idő
után most először utaztam át London másik
felébe ugyanis csak ott vállalták a javítást.
Közben eltelt egy hét és lassan kezdtem már
az egészet elfelejteni. Aztán e hét csütörtökön
amikor beléptem a fürdőszobába majd hanyatt
vágódtam - a szőnyegek csuromvizesek voltak,
a falak mellett is szépen állt már a víz.

Csőrepedés!
A hab a tortán! Azonnal írtam az
ügynökségnek, mert ilyen esetekben nekik kell
szerelőt, karbantartót, stb megszervezni.
A válaszukon nem tudtam, hogy sírjak vagy
kacagjak.
Kb. így hangzott: a szerelő valószínűleg
pénteken megy, de ha pénteken nem akkor
majd szombaton és ha netalán szombaton sem,
akkor pedig majd hétfőn.
Tessék kérem ez egy olyan mondat amibe nem
lehet belekötni! Most épp vasárnap és még
mindig nincs szerelő, úgyhogy feltételezem
majd holnap fog érkezni.
Más a karácsonyt várja, én a szerelőt.
Van ez így. Persze a karácsonyt is várom, nem
is keveset, mert már nagyon rám fér a csend, a
pihenés, a kikapcsolódás, az érzelmi
feltöltődés.
Idén ráadásul egészen más lesz mint előző
években, mivel nem mehetek haza szüleimhez.
Én ettől eltekintve bizakodó vagyok és
remélem, hogy a jövő év sokkal jobb lesz az
ideinél.
Kívánok tehát mindenkinek kellemes
ünnepeket és boldog új évet, sok
egészséget és kitartást!
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Akinek humora van mindent tud.
Akinek nincs, mindenre képes!

HUMOR
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?
Recept helyett most négány fotó
vendégváró finomságok, melyek
asztaldíszként kezdhetik az
ebédet, vagy vacsorát..
karácsonyra:
1.

paradicsom-paprika és
sajtfa

2.

Gránátalma és zöld kiwifa

3.

Gránátalma és
citromkarikafa

4.

Zöldpaprika és kolbászfa

5.

Túró (esetleg körözött és
uborkafa

6.

Almaszeletek és narancsfa

A gyertyák keksz-mogyorókrémmel
megkenve, fehér csokicql leöntve és
datolya a láng egy szem mandulával.

Nagypapa karácsonya
Mesémnek csak képletesen van köze a karácsonyhoz, mégis mindig ilyenkor jut eszembe, mert a történet mélyebb
értelme, tanulsága a „mindenkorra” címet is kiérdemli.
A család, de főleg a ház asszonya az ünnepre készülődik. Mióta anyósa meghalt, apósát magukhoz vették, így éltek
négyesben, nem mondhatni, hogy teljes harmóniában. Nagypapa naphosszat egy kisszéken üldögélt és mesélt nyolcéves unokájának, ezért alakult ki
nem mindennapi nagyapa-unoka kapcsolat. Igazán szépen megterített asztal mellé ülhetett le a család, az elkészített ételek hozzá illően ünnepivé
tették a szentestét. A háziasszony szedett mindenkinek az illatos tyúkhúslevesből.
Magyar ember nem sokat beszél evés közben, mégis megtörtént a baj. Nagypapa egy széles mozdulattal fejezte ki, mennyire ízlett neki az étel,
eközben leesett a tányér az asztalról. Jó fajta porcelán volt, több darabra tört. Nagypapa tudta, hogy az ünnepi hangulatnak vége. A legszebb
terítőmet és tányéromat tette tönkre, nem való már magának az asztalnál velünk enni, alázta meg éles nyelvével menye az öreget.
Hozzátok be a kamrából azt a négylábú széket, majd arra ül a papa. Apa és fiú egymásra nézett, ők nem így intézték volna el a dolgot. Na, menj,
szólt rá férjére az asszony, aki papucsférj létére, be is hozta a kért széket. A második fogást a papa már egy olcsóbb fajta tányérban kapta,
egyensúlyozva eszegette. Vigyázott, ahogy tudott, de a tányér megbillent, leesett a földre, mi több négy darabra törött. Az unoka oda ugrott
nagyapjához, védelmezően átkarolta, majd kezdte összeszedegetni a
cserépdarabokat. Az apa előbb szótlanul nézte, majd rászólt a fiára: Hagyd fiam, van
ebből még pár darab, ezeket meg dobd ki. A fiú ránézett és így válaszolt: nem dobom
én édesapám, inkább összeragasztom. Felesleges, mire lenne ez már jó? Mire? szólt a
fiú az asztal felé fordulva. Ebben adom az ételt édesapáméknak, ha megöregszenek és
velünk vacsoráznak. A fiú válaszára, még a sült oldalas is elpirult, a fenyőn a gyertyák
halványabban égtek, a sok finom étel megmaradt, senkinek sem volt kedve
vacsorázni.
Az unoka szobájába kísérte nagyapját és együtt hallgatták meg az éjféli harangszót is.
Megint eltelt egy év, amikor megtiszteltek azzal, hogy elolvasták írásaimat, amik egy
idős, asszony néha kusza, de mindig lélekből jövő gondolatai voltak, vagy idézetei
azoknak, akik hasonlóan élnek, éreznek.
Áldott karácsonyt és boldog új évet kíván a lap szerkesztőinek és olvasóinak:

Magdus Magyarországból.
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EGYÉB TÖRTÉNÉSEK – szomorú emlék
Igazi díva lehetett volna, ha a kritika jobban elismeri, s ha nem dönt úgy, hogy
nem akar 40 évnél tovább élni. Az Újságmúzeum 20 pontban emlékezik a
tragikus sorsú színésznőre, Domján Editre
1. Budapesten született 1932-ben. Az édesapja műszaki ügyintéző volt, az édesanyja pedig cseléd egy
gazdag orvosnál.
Fotó: Arcanum/Magyar Nemzet
2. Az öccse, Domján Dénes 13 évvel később látta meg a napvilágot és neves természettudós lett belőle.
Ma is él, 75 esztendős.
3. Minden egy Vörösmarty verssel kezdődött a maglódi általános iskolában. Felmondta, majd az óra végén hívatták
az igazgatói irodába. Nem értette, hiszen nem csinált semmi rosszat. Az igazgató aztán ránézett és csak ennyit
mondott: magából legyen színésznő!
4. Kaló Flóriánnal a színművészeti főiskolán ismerkedtek meg, s nagy szerelem lett a találkozásból. Szegedre már
Kaló feleségeként költözött, a Szegedi Nemzeti Színházban játszottak mindketten.
5. „Úgy gondolom, egy színésznőnek negyven éven túl nem szabad élni. Én meghalok negyvenéves koromban.
Öngyilkos leszek.” Mindezt 27 évesen mondta, egy tiszai csónakházban a színésznő Lehotzky Zsuzsának. Senki nem
vette komolyan a szavait.
6. Az 1960-ban bemutatott Két emelet boldogság című film hozta meg számára az országos ismertséget. Mint
kiderült, a véletlennek köszönhették a szerepet Kaló Flóriánnal. Dunaföldváron nyaraltak, pont ott, ahol a film
későbbi rendezője, Herskó János. Ott kezdtek beszélgetni, s végül Herskó elárulta, pont egy ilyen párt keres a
filmjébe.
7. A filmet napközben Budapesten forgatták, hajnalban ment a kocsi Szegedre Domjánékért, aztán este pedig
visszavitte őket a színházi fellépésre.
8. 1964-ben a híres, de már idős íróval Füst Milánnal is találkozott egy társaságban, de némán hallgatott. – Az a
szép hölgy nem szól? – kérdezte Füst Milán. – Hallgatom, Milán bácsi! – így Domján. Erre az író: Magának olyan
szép alt hangja van. Jól udvarolok?
9. A szerepeiben elmélyült volt, a külvilágot is kizárta, annyira azonosult a szereppel. Egy esetben a előadás után
megkérdezték tőle, látta e, hogy micsoda hírességek ültek az első sorban? Domján Edit csak elmosolyodott és azt
Meseszép volt, de a szeme sokszor
mondta: Ó, én magamnak játszom!”
szomorúnak tűnt
10. Az első férjétől, Kaló Flóriántól 1969-ben vált el, de barátságban maradtak, Kaló továbbra is lelki támasza volt a
Fotó: Arcanum/Film Színház
labilis színésznőnek.
Muzsika
11. Félt az öregedéstől, a sikertelenségtől, s talán már azt sem hitte,
rátalál a szerelem. Aztán betoppant az életébe Szécsi Pál. A két szélsőséges, önmagában bizonytalan ember
csodás szerelmet élt meg, viszont képtelenek voltak megtartani a másikat.
12. Mikor Szécsi szakított Domján Edittel,
sokkolta a hír, hogy a színésznő öngyilkos lett.
Sokkolta az is, hogy mielőtt meghalt, elvetette a
közös gyereküket. Domján a kicsit elvetette,
Szécsi ruháit, amit a lakásában hagyott pedig egy
bőröndben a Dunába dobta.
13. Intő jel lehetett volna, hogy karácsony előtt
nem sokkal Domján elaltatta a szeretett kutyáját,
amit sokan nem értettek.
14. 1972. december 25-én a 40. születésnapján
még karácsonyi ajándékokat vitt a szüleinek és az
öccsének, aztán hazament. A kolléganője, Almási
Éva este már hiába csöngetett az ajtaján. Nem
nyitotta ki. Másnap aztán, mikor nem ment el az
Kállai Ferenccel. Domján Edit szépsége sokakat
előadására, rátörték az ajtót. Már nem élt.
elragadott
15. A Szécsi Pál testvérének, Katalinnak írt
Közös kép Kaló Flóriánnal. Fiatalok voltak, búcsúlevelében azt kérte, vigyázzon Palira. Mint
Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán
szerelmesek
ismert, Szécsi két év múlva dobta el magától az
Fotó: Arcanum/Film Színház Muzsika életet.
16. Kaló Flórián szerint Domján Edit tudatosan készült arra, hogy a 40 éves születésnapja után megöli magát.
A neki írt búcsúlevélben is erre utalt, mikor azt írta: „Ma vagyok negyven éves!!!”
17. Márkus László a színésznő halála után azt mondta, méltatlannak tartja, hogy ugyanazok a kritikusok, akik a
karrierje során sokszor ok nélkül bántották Editet, a halála után az egekbe magasztalják.
Sokszor szerepelt az újságok címlapján. Sajnos a halálhírével is
Fotó: Arcanum/Film Színház Muzsika
18. Márkus mesélte azt is, hogy egy évvel a tragédia előtt pont színpadon voltak. A jelenetben mindig kólát ittak,
ám Edit az előadás előtt konyakot töltött a poharakba, azt kellett meginniuk a színpadon a színészeknek. Az
előadás után pedig pezsgőt hozatott, vidám volt, kacarászott és azt mondogatta, elszámoltam, még csak 39 éves
vagyok…
19. Mensáros László szerint Domján Edit nagyon bántotta, hogy nem ismerik el a tudását. Nem sokkal a halála
előtt sírva érkezett az egyik előadásra és az öltözőben elmesélte mi történt. Levitte sétálni az imádott orosz
agárját, ám lent az utcán ketten is bántó megjegyzést tettek. Az egyikük azt kérdezte a kutyára nézve: mi ez
kecske? A másik rosszindulatú ember pedig megjegyezte, inkább gyereket szülne! Ezek nem tudják, hogy én
királynőnek születtem – mondta könnyes szemmel a színésznő.
20. Domján Edit is a Farkasréti temetőben nyugszik. Nem messze Szécsi Pál sírjától. Mint egy görög
sorstragédiában, holtukban sem egymás mellett…
Nyugodj békében, Domján Edit!
Forrás: ujsagmuzeum.hu/20-emlek-a-tragikus-sorsu-domjan-editrol/
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A wellingtoni Magyar Nagykövetség hírei
Magyarország Nagykövetsége jelenlegi munkatársai:
dr. Szabó László Zsolt — nagykövet
dr. Tóth Ferenc — elsőbeosztott diplomata, helyettes konzul
Molnár András — konzul
Gyorsok Enikő Tünde — gazdasági felelős
Tóth Tünde titkárságvezető, konzuli ügyintéző
Márton Brody-Popp — külgazdasági asszisztens
Szuravecz Erik — asszisztens

Legal House, 6. emelet
Lambton Quay 101.
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 nagykövetség rendkívüli ügyeleti vonala
munkaidőn túl: 027 43 49 652

Évvégi Piknik a Rezidencián
Immár 3. alkalommal rendezte meg az új-zélandi magyar nagykövet Szabó László Zsolt és felesége Gyorsok Enikő Tünde az évvégi pikniket a
rezidencián. Ebben az évben is gyönyörű napsütésben, de kellemetlen hideg szélben gyülekeztek a magyarok. Fiatalok és idősebbek
beszélgetve, sült kolbásszal, finom borokkal és az érkezők által hozott süteményekkel élvezték egymás társaságát.
Köszönjük a lehetőséget!
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és
Boldog újévet kívánunk!
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Fekete István: Karácsony éjjel
A konyhából behallatszott a tűz pattogása, de aztán betették
az ajtót s a kocsmában csend lett. A bádog lámpaernyő
karimája némán hajlongott a repedezett gerendán, és amint
a láng megbillent, mintha valaki sóhajtott volna.
Az ablakok arcán csendesen szivárgott a cseppé hűlt pára, az
ajtókilincs ferdén állt, mintha valaki be akarna jönni s a székek
úgy álltak az asztalok mellett, mintha fáradt karjukkal szívesen
az asztalra könyököltek volna.
A kilincs bólintott, az ajtó óvatosan kinyílt. Egy ember jött be,
aztán egy asszony. Vállukon hó.
– Jó estét.
– Jó estét – bólintott Zimányi –, esik?
– Esik.
– Hová?
– Palánkra. Oda várnak bennünket, karácsonyra.
Persze, karácsony van. Régi karácsonyok villantak fel Zimányi
emlékei között, de aztán hamar elhamvadtak, elfáradtak...
A kocsmáros odaállt a vándorok elé.
– Mi kellene?
– Csak pihennénk, ha szabad.
Az asszony fáradtan felnézett.
– Kenyeret kérnénk. Pénzért.
Zimányi megfogta a kocsmáros kabátját.
– Adjon szalonnát is... karácsony van.
Gondolkodó csend lett. A vándorok előtt egy kis vörös
mókus ült az asztalon, és a kenyérhéjat eszegette. Okos,
fekete szemével körülnézett.
– Szelíd?
– Mint a gyerek.
Zimányi felkelt, nehézkesen odament az asztalhoz, és
megsimogatta a mókust.
– Nem adja el?
– El nem adom, csak úgy odaadom. Jobb dolga lesz...
Zimányi pénzt tett az asztalra.
– Egyedül vagyok… eljátszogatok vele… ez lesz az én
karácsonyom…
Diót hozatott a kocsmárossal, s a mókus észre sem vette,
amikor gazdái elköszöntek.
Zimányi hazaindult. Zsebre rakta a diót és a mókust is.
- Ehetsz útközben is, ha akarsz.
Lassan lépegetett hazafelé. Az út, mint a bársony. Botja nem
koppant, arcára hópehely esett. A falu végén kis erdő s az
erdőn túl Zimányi háza. Jó lenne, ha várakozó lámpás intene
belőle, de nincs már senkije.
Nem nagy a hó, mégis nehéz a járás, az erdő fái között álmos
köd ül. Megállt, botjával a hóra ütött.

– Milyen puha, akár a párna. Hideg sincs.
Azzal leültek az árok mellett. Megcsörrentek a diók, a mókus
kiugrott a zsebből és felszaladt az öregember vállára.
– Ne csiklandozz, te, csak egy kicsit pihenek.
A mókus leugrott a földre. A hónak szabadságszaga volt. Az
erdei csend susogni kezdett s az ágak ugrásra ingerelték. Az
árokparton bodzafa állt és ijedten ébredt fel, amikor a mókus
végigszaladt rajta.
– Mit akarsz?
– Szállást keresek. Az ember elaludt és én elszöktem... nem
tudod, hol találnék szállást?
– Eredj a Bükkhöz.
A mókus átlendült az öreg bükk alsó ágára.
– Azt mondta a Bodza, hogy te adsz nekem szállást.
– Nem adok. Nincs, de ha lenne, se adnék.
– Majd ad más.
De nem adott a Kőris se, a Cser se. Csak az öreg Tölgy
mondta meg kereken.
– Nem szabad! Ne kérdezd, miért, nem szabad.
Zimányi ekkor már mélyen aludt az árokparton. Azt álmodta,
hogy egy hideg kéz nyúl a kabátja alá, de nem a pénztárcáját,
a szívét keresi.
Arca sárga lett, feje előrebukott a kínban, hogy
megmozduljon, de nem tudott.
A kis mókus ekkor ért oda. Felugrott az öregember vállára, és
lerázta magáról a havat, az öreg nyakába.
Erre már felébredt Zimányi. Mélyet lélegzett, aztán tántorogva
felállt. De mi ez a hideg a nyakánál? Odanyúlt és eszébe jutott
a mókus.
- Hát te ébresztettél fel, te? Bizony jó, hogy felébresztettél...
Megkereste botját és lassan lépegetve elindult hazafelé.
Zsebében megzörrentek a diók, s amikor otthon meggyújtotta
a lámpát, körülvették a régi bútorok.
A mókus az ágy karfájára ugrott, leült elgondolkodva, mert ő
sem tudta, hogy mért nem kapott szállást a fáktól. Nem tudta,
hogy Zimányinak szíve és zsebe mindig nyitva volt szegénynek,
vándornak, mindenkinek, s az ilyen embernek nem lehet
elhagyatottan, árokparton meghalni.
Nézte egymást ember és mókus. A kályhában halkan dúdolt
a szél, a felhőket elkergette, aztán nagy csend és nagy
békesség lett kint és bent.
Aludt az öregember és aludt a kis mókus karácsony
éjszakáján.

WEL
LINGTONI Magyar Fészek HÍRMONDÓ
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FÉSZEK hírek
Fészkelődtünk NOVEMBERBEN:

Novemberben is már terembérlet fizetés nélkül voltunk együtt.
Csirkemellből készült a rántotthús, friss petrezselymes burgonya és uborkasaláta
fogadta az érkezőket. Krisztina és Irénke jóvoltából finom süteménnyel zártuk az
ebédet, majd kávé-tea mellett sokáig beszélgethettünk, mert most nem kellett az
időkorlátot betartani. Ekkor megbeszéltük azt, hogy hogyan is folytassuk jövőre?
Sikeresen „közös nevezőre jutva” nem foglalunk termet, de mint baráti társaság
találkozunk és fészkelődönk jövőre is (lásd a későbbi folytatásban)
December 20-án fészkelődünk és találkozunk mindazokkal, akik rendszeresen
jártak a Fészekbe ebben az évben és néhány olyannal, akik ugyan támogatóink, de
ritka vendégek voltak az év folyamán.
Most is közösen ünnepeljük az évvégét a wellingtononi James Cook Hotel
Whitby’s éttermében. Ez már évek óta megszokott közös búcsúztatója az évnek, emlékezünk azokra is, akik már nincsenek
közöttünk és örülünk egymás társaságának, a közös munkálkodásnak, és a beszélgetéseknek.
Találkozunk és FÉSZKELŐDÜNK januárban is,
és egész évben 2021-ben!

FÉSZEK LESZ :

DE másképp mint eddig!
Jelentősen lecsökkent létszámunk már nem indokolja
a terembérlést és ezért közösen úgy döntöttünk, hogy
egy helyen találkozva, ebédelünk és beszélgetünk
együtt. Megtesszük mindezt anélkül, hogy
terembérletet fizetnénk.
A társaságunk együtt marad, de már nem törekszünk
arra, hogy
rendszeresen köztelefonokat intézzünk, hogy
meghívókat postázzunk.
Akit érdekel, aki majd érdeklődik az tudja, hogy kiket kell keresni és hol talál meg minket.
FONTOS !!!

A wellington Fészek baráti társaság minden hónap utolsó vasárnapján találkozik januártól-novemberig
2021-ben.
Ha érdekel és szeretnél velünk eltölteni néhány órát, előtte levő szerdai napig jelentkezz be ha ebédelni is akarsz velünk a:
kaprinayeva@gmail.com email címen, vagy: a 04 383 5395 telefonszámon.
Továbbiakban külön értesítést nem küldünk!
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15-től 15-ig

Hírmondótól-Hírmondóig
Programok, egyéb érdekességek a következő Hírmondó megjelenéséig Wellingtonban és környékén.
Többsége ingyenes!

Reméljük, hogy jön a NYÁR s ha nyár akkor tengerpart, kirándulások és persze van akinek nyaralás ...
Wellington sok rendezvénnyel várja az itt élőket és az ide látogatókat egyaránt.

Te Papa
Tongarewa
A WearableArt
világa - közelről
és
Van Gogh
és persze a
muzeumban még sok
minden más is várja
a látogatókat!

December 19
Ho Ho Ho ... Nagyszerű móka a gyerekeknek!
„Készen állsz egy újabb varázslatos karácsonyra a felvonón
Tündér Trinával és Mikulással?”
A Télapó a Kelburn terminálon tartózkodik 13:00 és 14:00
között.
Belépődíj: $20 gyermekenként (Fairy Trina Christmas), a A
foglalás elengedhetetlen. Korlátozott hely. Kérjük, online
vásárolja meg a jegyeket.
Szilveszter
Házigazda:
Wellington Városi Tanács
Ha érdekel és nincs más programod,
jó szórakozást igér a városi
rendezvény a
Whairepo-lagúnánál és
a Frank Kitts Parkban,
ahol nagyszerű zenei, ételkínálat
valamint tűzijátékos estet
rendeznek
(reméljük az időjárás is kegyes lesz
az évbúcsúztatóhoz)
és köszönthetjük 2021-et.
Az ebédidőben koncertsorozat 2020. december
16-án lesz utoljára ebben az évben.
2021-ben várhatólag csak március 24-én
lesz először koncert, mivel az év első felében az orgona felújítása zajlik majd a
templomban.
Változás áll be az állandó önkéntes szervező
személyében.
Az elmúlt 15 évben Marjan van Waardenberg
végezte nagyszerűen ezt a munkát. Most átadta a
stafétabotot Kristina Zuelicke-nek, akivel
gyakorta találkozhattunk már a koncerteken,
mert ő maga kiváló zongoristaként sokszor
adott koncertet vagy kisért más előadókat.
Reméljük minden jól alakul az év elején és tartani
tudják a határidőket is.

Az év befejeztével
köszönetet mondunk
azokglobálisannak,
akik elismerve a
Hírmondóval végzett
munkánkat, anyagilag
is hozzájárultak a
költségeinkhez.

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

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

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

Köszönjük azon kedves olvasóinkat, akik
december 15 - január 15
között ünneplik
születésnapjukat,
névnapjukat vagy valamijen
jeles évfordulójukat!
Legyen nagyon boldog a
napjuk!

