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Aranyosi Ervin: Mire vágyom?
Én békére vágyom,
szerte a világon
és legyen valóság,
megvalósult álom!
Szeretetre vágyom,
néhány kedves szóra,
mosolynap ragyogjon
minden földlakóra!
Igazságra vágyom,
nyílt őszinteségre,
a hazugság szennye,
oldódjon fel végre!
Emberségre vágyom,
gyógyító esélyre,
minden gonoszságot
temessünk el mélyre!
És társakra vágyom,
igaz emberekre,
hogy a történetünk
válhasson kerekre!
Kézfogásra vágyom,
egy szívdobbanásra,
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földi mennyországra,
s nem is vágyom másra!
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
városából az Európai Fajmegmentő Program
keretében, olvasható az intézmény Facebookoldalán.
Hosszas előkészületeket követően
január 30-án sisakos
kazuár érkezett
állatkertünkbe a
lengyelországi Łódź
városából az
Európai
Fajmegmentő
Program keretében.
Charles Camenzuli, a Nemzetközi SportCélunk, hogy a világ
újságíró Szövetség (AIPS) főtitkára átadta az
legveszélyesebb
év európai női sportolója díjat Hosszú
madara végre
Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszónak Magyarországon is
az AIPS budapesti kongresszusa díjátadó
szaporodhasson, így reményeink szerint a
gáláján. MTI/Illyés Tibor Forrás: m4sport.hu
daliás hímet elfogadja majd párjaként
Sebes József, a díjat odaítélő Raoul
nőstényünk, és a jövőben tenyészeti
Wallenberg Egyesület elnöke.
sikerekről is beszámolhatunk nektek. A közel
négyéves új lakót már megtekinthetitek
kifutójában.
Átadták a
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt[/caption]
Raoul
Wallenbergdíjakat
január
közepén
Budapesten.
Hosszú Katinka Budapesten vehette át
Az év európai női sportolója díjat

Szabó Magda Pilátus című regényéből
készült film 5 elismerést söpört be a MIFF
Awards-on: a legjobb rendező (Dombrovszky
Linda), a legjobb női főszereplő (Hámori
Ildikó), a legjobb operatőr (Hartung Dávid), a
legjobb vágó (Mezei Áron) és a legjobb film
díját. Forrás Szinhaz.org
A New York Times is ajánlja: angolul is
elérhető az Abigél, Szabó Magda népszerű
könyve. A fordítás 2020. január 20-án jelent
meg és Len Rix készítette.

Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal
alkotott párosa 2018 után ismét
megnyerte az Australian Opent.
Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic
a trófeával, miután győzött a tajvani Hszie Szu
-vej és a cseh Barbora Strycová ellen az
ausztrál nemzetközi teniszbajnokság női
párosának döntőjében Melbourne-ben 2020.
január 31-én (Fotó: MTI/AP/Andy Brownbill)

A Jojo Nyuszi
egyszerre
humoros háborús
szatíra, cuki film,
és mély emberi
dráma.

A vészkorszakban magyar zsidók ezreit
megmentő svéd diplomatáról elnevezett
elismerést olyanok vehették át, akik "példát
mutatnak HUMANIZMUSból" és sokat tettek
a hátrányos helyzetű és diszkriminációt
elszenvedő embertársaikért - ismertette
Sebes József, a díjat odaítélő Raoul
Wallenberg Egyesület elnöke.
Wallenberg-díjat kapott Majsai Tamás
református lelkész, történész, Kaczvinszky
Barbara újságíró, dokumentumfilm-rendező,
Setét Jenő polgárjogi aktivista, Bogdán László,
a Baranya megyei Cserdi független
polgármestere (képünkön), Iványi Gábor
lelkész, a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség elnöke és Szigeti Jenő, a
Hetednapi Adventista Egyház lelkésze,
egyháztörténész.
A Debreceni Állatkertbe a lengyelországi Łódź

A legjobb film, legjobb rendezés, legjobb
nemzetközi film és legjobb eredeti
forgatókönyv Oscar-díjával kitüntetett
Élősködők zenéje
magyar művészek nevéhez fűződik!
A jelenleg Kaliforniában élő, billentyűs
hangszereken is játszó zeneszerző,
Sapszon Bálint, és a billentyűs Elek Norbert
hangszerelték az Élősködők zenéjét, ráadásul
a filmzenét Sapszon vállalatának, a Budapest
Scoringnak a művészei játszották fel !
Forrás: Fidelio.hu

A 92. Oscar-gála az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája (AMPAS) a 2019-es
év legjobb filmjeit és filmeseit részesítette elismerésben.
A díjátadó ceremóniát 2020. február 9-én rendezték a Dolby Színházban Los Angelesben.
A ceremónia alatt az Akadémia 24 kategóriában díjazza az alkotásokat.
Az új-zélandi filmes Taika Waititi szerint a Jojo Rabbit hat Oscar-jelölése igazolta a „megosztó”
film készítésének kockázatát.
A gyűlöletellenes náci szatíra, a legjobban adaptált forgatókönyvért kapott Oscart!
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
1990. február 7-én halt meg Karády Katalin,
a harmincas-negyvenes évek egyik legkedveltebb filmszínésznője és énekesnője élete második felében Sao
Paolóban majd New York-ban nyitott kalapszalont.
Karády Katalin (Fotó/Forrás: http://www.gradsubotica.co.rs/)
Kanczler Katalin néven 1910. december 8-án született egy hétgyerekes kőbányai proletárcsaládban.
Kiskorában jótékonysági akció révén 1921-ben néhány hónapot Svájcban, 1923-ban Hollandiában
tölthetett.
A családi pokol elől - édesapja állandóan verte - húszévesen a házasságba menekült, három év múlva
már túl volt a váláson is.
A színház iránt vonzódó, különös szépségű lányra egy társaságban figyelt fel Egyed Zoltán hírlapíró, s
azt mondta neki: "Én színésznőt csinálok magából". Ő adta neki a Karády művésznevet, és ő vitte el
Csathó Kálmánné Aczél Ilonához, a Nemzeti Színház művésznőjéhez, aki olyan tehetségesnek tartotta,
hogy ingyen is vállalta tanítását.
1939 februárjában debütált Somerset Maugham: Az asszony és az ördög című darabjának főszerepében,
a kor színházi világában újdonságnak ható megjelenése és játéka a kritikusokat és nézőket is
megosztotta. Karády a színpadon nem igazán érezte jól magát, a film közelebb állt hozzá. Még 1939ben forgatta első és talán a legsikeresebb filmjét, a Zilahy Lajos regényéből Polgár Tibor által
rendezett Halálos tavaszt. Az ártatlanul romlott Ralben Edit figurája egy csapásra ismertté tette, az Ez
lett a vesztünk című dal elindította énekesnői karrierjét is. Sajátos, mély hangján slágerek tucatjait
búgta el (Gyűlölöm a vadvirágos rétet, Valahol Oroszországban, Mindig az a perc, Ezt a nagy szerelmet).
Nevére tódult a közönség, évről évre többet forgatott, csak 1942-ben hét film készült vele. Gyakran
volt Jávor Pál partnere, így a Valamit visz a vízben, a Szováthy Évában és az Egy tál lencsében is, amely
kivételesen vígjáték volt. Karády ugyanis nem szívesen mosolygott, legendáját táplálta, hogy szinte
mindig hűvösnek és távolinak mutatkozott, ahogy mondta: a mosolyt csak más ajkán szeretem.
Igazi sztár lett, a nők utánozták frizuráját, öltözködését, bár nem mulasztották el, hogy
megjegyzéseket tegyenek szögletes vállára, lomha járására. Karády a szőke, babás, csicsergő nőideál
után a határozott, vonzó, erotikát sugárzó végzet asszonya volt, szinte férfiasan mély hangja is
szokatlanul hatott a "nyafogások" után. Mindez persze botrányt is keltett, a klérus elítélte, a
szélsőjobboldal zsidóbérencnek nevezte, a baloldalnak túl polgári és sztáros volt.
Magánéletét számos legenda övezte, vélték róla, hogy férfifaló, de azt is, hogy saját neméhez vonzódik
- a valóságban Ujszászy Istvánnal, a hírszerzés főnökével szövődött szenvedélyes viszonya.
Magyarország 1944. március 19-i német megszállása után a Gestapo letartóztatta és megkínozta, a
városban elterjedt az alaptalan pletyka, hogy kémkedéssel vádolják (talán azért, mert az akkor
bemutatott Machita című filmben kémnőt játszott). Valószínűleg Ujszászyval és a kormányzó fiával, ifj.
Horthy Miklóssal fenntartott kapcsolata miatt tartották fogva, befolyásos barátai csak három hónap
után tudták kiszabadítani, Ujszászyt nem látta többé.
Karády biciklin (Fotó/Forrás: http://www.gradsubotica.co.rs/)

Karády a nyilas rémuralom idején zsidókat bújtatott és mentett, ezért 2004-ben posztumusz a Világ Igaza kitüntetést adományozták neki.
A színésznőt nagyon megviselte, hogy a Gestapo által letartóztatott, majd a szovjeteknek átadott Ujszászynak 1948-ban nyoma veszett,
amikor 1948-ban hazahozták és átadták az ÁVH-nak. Karády az új világban már nem találta helyét, a kommunista kultúrpolitika "a múlt
rendszer" sztárjának bélyegezte és ellehetetlenítette. Nagyobb fellépésre már nem nyílt lehetősége, lassan a közönség is leszokott róla.
Többször hívták külföldre, s reménytelen helyzete miatt 1951. február 20-án házvezetőnőjével és kalapkészítő barátnőjével külföldre szökött,
itthon ezután neve sem hangozhatott el.
A távozás körülményeiről megszámlálhatatlan mendemonda kering, akadtak, akik szerint a kommunista politikus Vas Zoltán kocsiján hagyta el
az országot, mások úgy tudták, hogy lefizetett orosz katonák segítették Bécsbe.
Karády ausztriai, svájci és brüsszeli tartózkodás után 1953-ban Brazíliában telepedett le.
Amikor 1968-ban megkapta az amerikai vízumot, New Yorkba költözött és kalapszalont nyitott. Visszavonultan élt, csak néhány, magyar
művészek által szervezett koncerten vett részt, főként Kanadában. Egy-két hangfelvétele is készült, de még fényképezni sem engedte magát,
csak 1979-ben, hosszú rábeszélésre adott egy exkluzív interjút Sándor Pálnak.
Kultusza itthon a hetvenes évek végén éledt újra, de ő nem látogatott haza, örökre fiatalnak akart megmaradni az emberek emlékezetében.
A cikk forrása: Fidelio.hu
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NŐNAPRA
A következő lapszámunk előtt lesz a Nemzetközi Nőnap március 8-án. Minden nő, kinek testvére, kedvese, férje van, tegyen úgy, mint
Petőfiné, nyújtsa oda elszántsággal kedveltjének a kardot, s ébressze
benne azon erős hitet, hogy nem gyámoltalan hölgyet hagy hon, hanem
Most Nyáry Krisztián 2013. március 9.-én a facebook-on
megjelent írását osztom meg erre az alkalomra:
erőslelkű nőt, kit a vész órája készen talál.

„Bálványozott bábok voltunk, legyünk emberekké!”

(…) Értsétek meg jól a kor intését, ti anyák, neveljétek leányaitokat
úgy, hogy megfeleljenek a forradalom igényeinek. A forradalom
1848. május 7-én jelent meg az első magyar politikai röpirat a embereket követel. Neveljétek leányaitokat emberekké, nem pedig
női emancipációról. Teleki Blanka grófnő írta, az első magyar ephemer, minél hamarább férjhez adandó lényekké, mintha a nő,
hasonlóan a lepkéhez, elérte volna a rendeltetése végcélját, mikor a
leánynevelő intézet alapítója.
pártát leoldják fejéről.
Növendékei a forradalom kitörése után a 12 pont mintájára
– Az élet hosszú, a leányból anya lesz, honpolgárok anyja, s a haza
elkészítették saját követeléseiket, miszerint a nők is járhassanak
egyetemre és kapjanak szavazati jogot. A grófnő „Előbb reform, aztán számot kér tőle fiaiért. – Anyák emberekké neveljétek a hon leányait.
női emancipáció” című írása a Honderűben jelent meg, válaszul a női
szavazati jog kérdésében fontolva haladó, vagy inkább egy helyben járó Azért:
kormányzati reform-tervekre. A nemek közti egyenjogúság
1. Vegyétek ki rögtön leányaitokat a gouvernantok kezei közül. Saját
követelésének első magyar dokumentuma túlságosan merész szöveg
szemeitekkel őrködjetek a hon kincsei felett.
volt, ezért jórészt visszhangtalanul maradt.
Teleki Blanka a forradalom után kastélyában menekülteket bújtatott,
2. Adjatok leányaitoknak lelkes nemzeti tanítókat, kik a tudománnyal
emigránsokkal levelezett, tiltott iratokat rejtegetett. Egy házkutatás
után letartóztatták és várfogságra ítélték. „Ritka szellemi képességű és együtt szilárd elveket s hazaszeretetet oltanak szíveikbe.
tudományos műveltségű, meg nem félemlíthető, szilárd akaratú és
fáradhatatlan kitartású”, - írta róla a hadbíró. Hat évig tartották fogva a 3. Mellőzzétek a zongorát, ezt a lélekölő idővesztegetést, melyet félredob az eszes lány, mihelyt férjhez ment. Tanuljon helyette inkább
Kufstein-ben és más börtönökben. Nem tört meg, nem kért
dallani. Égi ajándékul adá nekünk teremtőnk a hangot, hogy legyen
kegyelmet, emelt fővel viselte a szenvedéseket. Szabadulása után
tolmácsa lelkünk érzelmeinek ott, hol a nyelv ezt nem bírja.
Németországba, majd Franciaországba emigrált, de a börtönben
megromlott egészségét már nem lehetett visszaadni.
4. Fordítsatok több időt a tudományokra. Történet, ez adhat egyedül
1862-ben halt meg Párizsban, hamvai – végakarata ellenére – ma is a
szélesebb világnézetet, ez ragad ki bennünket a köznapiasság kisszerű
Montparnasse temetőben nyugszanak.
köréből. (…)
Íme a kiáltvány:
5. Taníttassátok röviden az egészségtant: így megelőzitek mindazon
untató gyengélkedéseket s szeszélyeket, melyeknek annyian áldozzák
„Ki van mondva a szabadság,
testvériség elve. Következetességből fel családjok boldogságát.
szóba hozatik a nők emancipációja,
6. Végre ne pazarolja többé leány idejét hasztalan női munkára, ezek
hol komolyan, hol gúnyból –
által jelleme csak silányul. Tanuljon varrni fehérneműt, ruhát - ha kell -,
Mindkettőnek örvendünk.
de ne kössön sapkát, dohányzacskót, hogy ajándékaival az üres
Természetes, hogy szabadságra
arszlánsereg kérkedjék.
vágynak a nők is, hogy vad
önkénynek tekintik, ha a törvény
ĺgy reformáljuk leánykáink tanuló-termét. Magunk pedig rontsuk le
száraz szavakkal kimondja örök
körültünk a hamis istenek oltárait, melyeknek áldoztunk.
kiskorúságukat – de aligha
Magyarország hölgyei az
Legyünk egyszerűek, nemesek szívben és külsőben: szakasszuk szét a
emancipációnak most még jobb
conveienz-szőtte üres viszonyokat – keressünk szellemi élvezetet,
hasznát tudnák venni, mint a bécsi
keressük a kitűnő elméket, kiknek ragyogó észfáklyája nappalra
szomszédok.
derítheti lelkünk homályát.
Gyermekek vagyunk, kiskorúak
nemcsak a törvény, hanem a szellem
itélőszéke előtt. Kisszerű önérdektől A forradalom kiemelte ifjainkat a
köznapiasság süllyesztő porából.
menekülni még nem tudunk, külsőségekben keressük a szabadságot.
Messze haladtak a fiatal sasok, merész
(…)
reptökben megközelítik az ideált.
Lelkesedünk újra, s már-már felcsapunk a nemzetőrökkel, amazon
seregről álmodozunk… gyönyörű karikatúrákra adunk alkalmat. (…)
Legyünk ébren, polgártársnéim.
Ne így, hazám hölgyei! Kacérkodni a szabadsággal nem szabad, azt
A kor rohanó gyorsasággal változtatja
magára ölteni, mert divat, mert jól áll, szentségtörés – de kötelessége
át az életet, elmaradnunk nem szabad,
mindenkinek magát arra képessé tenni, hogy e szent szó értelmét
nem lehet.
egész nagyszerűségében felfoghassa.
A szellemi szabadság megtermi maga gyümölcsét annak idejében a
Előre, hazám lányai, fejlődjünk,
társasági viszonyokban is. Szabadítsuk fel a szellemet közöttük – erre
szilárduljunk, hadd legyen valóság a
nem kell törvény, nem kegyelem – reformáljuk önmagunkat.
három szent szó:
egyenlőség, testvériség, szabadság! (-bl
(…) Bálványozott bábok voltunk, legyünk emberekké! Legyünk
-)”
érdeme-sek arra, hogy társaiknak nevezzenek a forradalom fiai.
(a mellékelt képek forrása történelmi arcképcsarnok)
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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

Forrás: Wikipedia—Fotó:
Kende György

Cserhalmi György

Több mint kétszáz filmben játszott, korunk egyik legjelentősebb
férfiszínésze, modern hőstípus. Számos Oscar-díjra jelölt film szereplője.
Szabó István Mephisto című műve meg is kapta a díjat. Sokat
foglalkoztatják a cseh filmesek is. Szerepelt többek között Ondrej
Trojan Želary című alkotásában. Ez a film 2004-ben szintén Oscar-jelölt
volt.
Wim Wenders a 10 legjobb színész közé választotta be Cserhalmi
Györgyöt.
2009-ben az európai parlamenti választáson a Lehet Más a Politika és a
Humanista Párt által alakított listán a 20. helyen szerepelt.
Felesége a 2016-ban elhunyt Cserhalmi Erzsébet színésznő volt, lányuk
Cserhalmi Sára filmrendező.

Budapesten született 1948. február 17-én.
Boldog születésnapot kívánunk művész úr!

2019-ben Bitskey Tiborral együtt a Nemzet Színészévé választották az
elhunyt Sztankay István és Avar István helyére.

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és
Balázs Béla-díjas magyar színész, érdemes művész.
Szülei: Cserhalmi Gyula és Varga Magda (1922–2015) operaénekes.
1971-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Békés András
osztályában.
1971–72-ben, valamint 1975–1977 között a debreceni Csokonai
Nemzeti Színház szerződtette.
1972–1975 között a Veszprémi Petőfi Színházban játszott.
1977–1979 között, valamint 1989–1991 között a Nemzeti Színház
színésze volt.
1979–1983 között a Magyar Filmgyártó Vállalat művésze volt.
1983-ban a Budapesti Katona József Színház alapítója, és 1989-ig tagja is
volt.
1991 óta szabadúszó.
1991–92-ben a Latabár Teátrum művészeti vezetője,
1994–1998 között az Új Színház tagja,
A képen Diana hercegné, Makk Károly és Cserhalmi György
1999–2003 között a Radnóti Miklós Színház tagja volt.
2007-ben Zalaegerszegen rendezőként is bemutatkozott. Arthur Miller “1990. május 8. A pasaréti filmstudióba illusztris vendég érkezett .
A walesi hercegné budapesti programjai között szerepelt egy
Pillantás a hídról című művét vitte színre.
filmforgatás megtekintése, mégpedig Makk Károly
2010–2018 között Székesfehérvárott, a Vörösmarty Színházban játszott.
“Magyarrekviem” című filmjének forgatása. “
2014-ben Lear király cìmű darabban a főszerepet játszotta.
Idézve: a diamonds.cofeblog.hu – 2018.szept. 3-án megjelent
“Egy elképesztő fotón Cserhalmi György, Makk Károly és Diana
hercegné” című cikkéből.
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GYEREKEKNEK

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

„Megyek! Segítek!”

66 alkotás érkezett!!!
10 év alatt első helyezett:

10 év -fölött- első helyezett:

Közönségdíjas 150 szavazattal:

Balogh Boglárka

Kiss Petra

Molnár Ottilia

Gratulálunk!

Köszönjük a gyerekeknek a nagyszerű alkotásokat!
Köszönjük a szülőknek és a pedagógusoknak, hogy az elkészült képeket eljuttatják hozzánk!
Köszönöm Éva Borka és Alma Almásynak, hogy zsűritagokként hónapról-hónapra segítik az értékelést!
A beérkezett képek minden hónapban külön albumba kerülnek a Hírmondó Facebook oldalán
https://www.facebook.com/groups/hirmondo/.

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

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA: Márciusi ünnepünkre

A beküldési tudnivalók:
A kép neve: gyerekneve_életkora_honnan.jpg

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

Beküldési határidő: március 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.

Ezen a nyáron nem mentek Veronikáék nyaralni.
- Minden fillér kell a házra – magyarázta anya.
- Milyen az a fillér? – kérdezte Veronika.
- Ja, tényleg, te már nem is tudhatod, milyen az –
nevetett anya, aztán elővette a mindenes ládikát.
Veronika nagyon szerette ezt a ládikát. Rengeteg
érdekes apróság volt benne. Jó volt nézegetni,
kipakolni, kérdezgetni anyát:

- Na nézd csak – mutatta most anya – itt van
néhány régi és nem túl régi pénz. Ezek itt a fillérek.
Tíz, húsz és ötven filléresek. Ez a kettő itt, látod, ez
a két ötven filléres ér egy forintot.

Veronika nagyon megörült.
- Akkor ha apa nem vesz új teniszütőt, az is sok
kicsi sokra megy?

- Igen? – csodálkozott Veronika – hogy érne annyit,

- De még mennyire! – puszilta meg okos kislányát

mikor jóval nagyobb?

anya.

- Nem mindig a nagysága dönti el mennyit ér a

Délután Veronika boldogan közölte a hazaérkező

pénz, de ezt még úgyse értenéd, még én sem értem Danival és apával:
teljesen. A lényeg, hogy ezek itt a fillérek, a legkisebb értékű pénzek voltak jó ideig. Ha valaki azt

- Képzeljétek, anya a kincsesből megmutatta a
filléreket. No és van ugye az, hogy sok kicsi sokra

- Ez mi? No és ezt mire kell használni? Hát ez kié

mondja, hogy minden fillérre szükség van, akkor

volt?

úgy érti, hogy a legkisebb értékű pénz is számít,

Anya pedig türelmesen válaszolt, s végül mindig

mert ahogy a szólás mondja: sok kicsi sokra megy.

engedett a csábításnak, odaült kislánya mellé a

- Aha, értem – sóhajtott Veronika egy kis

kérek majd mindig valami finomat – szomorodott el

földre és együtt nézegették tovább a ládika tartal-

gondolkodás után – szóval mivel most nem voltunk

egy pillanatra, de aztán felderült az arca – de nem

mát. Rendszerint olyankor került erre sor, ha apa

nyaralni, hamarabb épül meg a házunk?

baj, mert így sokkal hamarabb lesz házunk, igaz?

dolgozott, Dani iskolában volt, Blanka pedig a
szopizás fáradalmait pihente ki. Ilyenkor anya csak

- Úgy valahogy – bólintott anya.

vele foglalkozott, s ez annyira jó volt! Most is ott

- És . . . .és ha én nem kérek minden nap valami

ültek a szőnyegen, s már borult is ki a ládika . . .

finomat? Akkor az is minden fillér, meg sok kicsi

Egyszer apa azt mondta:
- Mit kerestek a kacatosban?
- Ez nem kacatos – javította ki anya – hanem
kincses.

sokra megy?
- Bizony, bizony!

megy. Úgyhogy most már egy darabig ne kérj
csipszet Dani és apa sajnos nem tudod megvenni
azt az új teniszütőt, hiába szeretnéd! Persze én se

- Igaz hát! – kapta ölébe apa Veronikát – mostantól
te leszel a pénzügyminiszter, mi meg szót fogadunk
neked. Kell a fenének új teniszütő!
- Jó kis pénzügyminiszter – morgott Dani –
megvonná tőlem a csipszemet.
- Ugyan Dani – nevetett anya – nem is szereted

- És ha Dani nem kér folyton figurás csipszet?

annyira!

- Úgy, úgy!

- De a figurák!

- Azt mi dönti el, hogy ez most kacatos vagy

- A ház azért fontosabb! – jelentette ki szigorúan

kincses? – kérdezte akkor Dani.

Veronika, s este tüntetőleg nem ette meg az aznapi
finomságát.

- Ó az nagyon egyszerű – magyarázta anya – ha
értékes a számodra, akkor bizony kincses.

- Sok kicsi sokra megy! – mondta és hozzátette:

- Aha – mondta Dani, de Veronika nem volt biztos

- Majd ha készen lesz a ház. A mi házunk!

benne, hogy tényleg értette, mit mond anya. Annak
azonban nagyon örült, hogy ő bezzeg értette anyát.

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

Gondolatok az év elején
Ugyan már alaposan benne vagyunk a 2020ban (ahogy egyik ismerősöm viccelődött,
ismét a dübörgő 20-as években élünk, mint
déd- vagy nagyszüleink), de én még mindig
azon morfondírozok, hogy mit is hozott
illetve még mit fog hozni az új esztendő.
Sokminden más lesz az biztos, nekem
személyesen és általában véve is.
Ami engem illet, januártól új munkahelyem
van, olyan területen ahol még sohasem
tevékenykedtem egészen mostanig. Szóval minden egész más lesz,
mint eddig volt. Az első benyomás minden esetre kedvező volt, a
munkatársak nagyon kedvesek és ami legalább ugyan-annyira fontos,
intelligensek. Senki sem szeret bunkó emberekkel dolgozni, de lássuk
be: legalább ugyanannyira rossz buta emberekkel együtt dolgozni!
Butaság alatt nem azt értem, hogy valaki nem ért valamit elsőre, vagy
akár másodikra és kérdéseket tesz fel, hanem azt, amikor valamit
ezredik alkalommal sem ért, vagy ami még rosszabb, azt hiszi, hogy
érti aztán kiderül, hogy mindent forditva csinált.
Nagyon jó képzések is voltak, mondhatni soha sehol nem volt ilyen jól
szervezett munkakezdésem eddig. Igaz a viszonyítási alap nem a legmegfelelőbb hiszen eddig dolgoztam már két teljesen új cégnél, ahol
pontosan nekem kellett mindent megszervezni, dolgoztam egy olyan
cégnél, ahol nem volt elterjedt külföldieket alkalmazni ezért a folyamatokat sem ismerték (a dolog úgy sült el végül, hogy első napon a
portás nem akart beengedni, mondván, hogy "nem vagyok a listán") és
minden intéznivaló hetekig eltartott. És persze volt egy olyan munkám
is, ahol mindig teljes volt a káosz, nem tudta a jobb kéz, hogy mit
csinál a bal - ezzel szerintem a legtöbb olvasó is találkozott már.
Elvonatkoztatva an én személyes dolgaimtól úgy gondolom, hogy ez az
év más lesz, mint a tavalyi.

lassul. Egyes hangok már egy közelgő
gazdasági válságról suttognak bár ezt persze
sosem könnyű előre megjósolni.
Aztán közelebbről, itt Angliában ugyancsak
változik a felállás, ugyanis január 31-én
tényleg kiléptünk az EU - ból. Több mint két
éves halogatás, magyarán folyamatos cirkusz
után ez is bekövetkezett. Személy szerint
nem értek egyet ezzel a döntéssel, de hát
ugye ez a demokrácia átka - a többség dönt
és ha jó, ha rossz a döntés, de el kell
fogadni.
Elméletileg idén még nem változik semmi, ami a szabályokat illetve a
kitelepedni akarókat illeti, de a gyakorlatban már látom a
különbségeket. Anno már nekem sem volt annyira egyszerű elintézni
a papírokat (erről három éve már írtam egy cikket) és amint hallom hangsúlyozom, a szabályok elvileg még ugyanazok - most még
bonyolultabb, nehezebb ugyanazt elintézni.
Még én magam is például szolgálhatok erre nézve hiszen itt élek és
dolgozok már három éve, legálisan, fizetem az adót, a TB-t és mégsem tudok egy normális bankszámlát nyitni, holott egy angol simán
megnyitja a számlát, még ha fele annyit keres is, mint én. Ellenben egy
újonnan kitelepülőnek már lassan a "fapados" bankok sem nyitnak
számlát, amint hallom. Ez nem a legjobb döntés hiszen, amint azt
London polgármestere is kijelentette, a város és az ország fejlődésének egyik jelentős pillére az európai bevándorlók.
A dolog akkor kezd összetett lenni, amikor elfogadjuk, hogy vannak
az országban olyan régiók, ahol jelentős munkanélküliség, sőt
szegénység van. Általában pont ott szavaztak túlnyomó többségben a
Brexit-re. Viszont a bevándorlók természetesen nem ezekbe a
szegény régiókba mennek "elvenni" a munkát a helyiektől, hanem oda,
ahol van munka és pénz. Amit az illető benszülöttek jóval könnyebben
megtehetnének, de ugye egyszerűbb otthon sopánkodni, felvenni a
juttatásokat, majd mindent az "idegenekre" fogni.

Ott van ugye a koronavírus,
Nem szokásom, de most
lehet róla beszélni, vagy nem
lassan belebonyolodok a
beszélni, de közben sajnos
politikába úgyhogy jobb talán
csendben terjed és teszi a
leállni.
dolgát. Egy 60 milliós tartomány van jelenleg karanténban, ami azt jelenti, hogy leállt Mint már írtam az idei év más
lesz.
az élet és ismerve a kedves
elvtársak titkolózó természeCsak remélni tudom, hogy
tét Isten tudja, hány áldozata
jobb is lesz van a valóságban a kórnak.
mindenképp
A kínai gazdaság mindenesetre
reménykedjünk benne!
lassult - részben a járvány
miatt is - ami általában azt
jelenti, hogy a világgazdaság is
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Akinek humora van mindent tud.

HUMOR

Akinek nincs, mindenre képes!
ÉKES - ÉTKES magyar nyelvünk

Mózes a XXI. században

Mert ez az a nyelv, amelyben:
te is lehetsz sótlan
de be is lehetsz sózva
borsózhat a hátad
de a falra is hányhatjuk
lehet paprikás a hangulatod
vagy zabos
beszélhetsz zöldségeket
egy gyümölcsöző kapcsolatban
megolajozhatsz bármilyen problémát
lezsírozhatod a szerződést
de le is vajazhatod
tudod, ki a cukros bácsi
akinek a fejétől bűzlik a hal
lekenyerezheted a gyereked
sőt, kenyérre kenheted
vagy hájjal kenegethetsz
rizsázhatsz a kollégádnak
ha mákod van, mindenki irigykedik rád
de zsír király vagy
ha még malacod is van
csak vedd le a tökfödőt, ha velem beszélgetsz
akkor a paradicsomban érezheted magad
tarthatnak téged tejfeles szájúnak
tudod, mi az a babos kendő
kolbászolhatsz a városban
vigyázol, nehogy elperecelj
ügyelj arra, nehogy belecsokizz a nadrágodba
mert akkor becsúszik a sportszelet
belecsapsz a lecsóba
tejelsz, mint a katonatiszt
annak a büdös gyökérnek
tökölsz reggelente
veled csak úgy nem kukoricázhat senki, mert
úgyis kisajtolod belőle az igazságot
mert te nem vagy piskóta!
és nem vagy tejbetök!
ne legyél puding!
de még tökkel ütött lehetsz
a gyerekednek helyes kis hurkái vannak
az asszonynak meg sonkái
menekülj, ha bukta van
te, kis öcsisajt
vagy hívjalak Paprika Jancsinak?
lehet retkes a lábad, hát hogy a retekbe ne?
lehet lyukas a zoknid, kilátszik a krumplid
az ott vaj a füled mögött?
vagy túrót a füledbe?
tudod, nem minden papsajt
az sem jó, ha citromba harapsz, de fűbe sem
sietős
és ha gondolod, adhatok egy barackot a fejed
búbjára
csak vedd le a tökfödőt!
mert mi már csak tudjuk,
mikor ettük meg a
kenyerünk javát

Forrás: https://diq.hu/
Nem mindegy:
Szilva
Befőtt
vagy
KIfőtt
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?

Tavaszi-nyári bableves 4 főnek

Hozzávalók a leveshez
25 dkg szárazbab ( 2 doboz fehérbab konzerv)

A száraz babot előző este beáztatjuk! Főzés

I nagy tojás méretű vöröshagyma

előtt az áztatóvízben megmozgatjuk, ezt a vizet
leöntjük. Friss vízzel főzzük a babot, majd 5

2 kk étolaj (nem oliva!)

percnyi forrás után ezt a vizet is leöntjük róla!

1ek liszt

(így nem okoz erős puffadást) Az újabb vízzel

1/ kk piros paprika

puhára főzzük a babot. Egy másik edényben az
olajat felmelegítjük, az apróra vágott hagymát

ízlés szerint só, bors

Ez sem évszakfüggő csak a nevében, mivel
babot és zöldségeket bármikor be tudunk
szerezni.

Elkészítés

üvegesre pároljuk. Rátesszük előbb a karikára

30 dkg sárgarépa

vágott sárgarépát majd a szintén karikára

15 dkg fehér répa

vágott fehérrépát, zellert és a kockára vágott
burgonyát, karalábét. Egy rövid párolás után

Két nagy burgonya,
Ha van kis karalábé, egy szál zeller

ráteszünk a lisztet a piros paprikát, majd
azonnal beletesszük az előáztatott (vagy friss

Amiben eltér az otthoni bablevesemtől az csak Ízlés szerint apróra vágott petrezselyem levél

fejtett) de már csaknem készre megfőzött

az, hogy ezt otthon leggyakrabban a frissen

babot. Az egészet felöntjük a főzővízével, és

kifejtett puha babból készítettük.
Itt Új-Zélandon marad a szárazbab /vagy a

A nokedli

ha szükséges még kis vizet adunk hozzá, lassan

1 tojás

tovább, immár készre főzzük ez még kb10

babkonzerv, melyről leöntjük a levet és kicsit

1 finom búzadara amennyit felvesz a tojás

perc. Közben elkészítjük a nokedli tésztáját és

átmossuk, és a friss zöldségek.

késhegynyi só

a forrásban levő (de nem zubogó!) levesbe

Emlékezetes diákélmény
Ha február, akkor a középiskolások szalagavatója tartja lázban az
érintett végzős diákokat, nem kevésbé a szülőket. Fokozhatnám, mert
én nem tartozom szorosan közéjük, de nagyon kedves ismerőseimnek
drukkolok én is, oly annyira, hogy a már megírt cikkemet vettem elő,
többek bíztatására. A diákoknak talán a legszebb ünnepe a szalagavatás,
pedig még hátra van a ballagás és az érettségi. Mégis, ezzel kezdődik el a
búcsúzás az iskolától, a diákévektől. Ez a szép ünnepségsorozat Selmecbányáról indult 1830-ban. Az akkori egyszerű rendezvényt ma már
különböző műsorszámokkal színesítik, ami még emlékezetesebbé teszi.
Bár az eseményt nem szavakban őrzik, hanem a szívekben, soraim talán
ide illenek. Íme az én gondolataim a mindenkori szalagavatóról:
Középiskolás éveik talán legszebb ünnepére készülnek szombaton a
középiskolások. Régi hagyomány szerint szívük fölé tűzik azt a szalagot,
mely jelképezi az iskolát és a közelgő érettségit. Műsorral készülnek,
melynek fénypontja a kijelöltek báli ruhás keringője lesz. Gondolataim nem véletlenül - az orosházi Táncsics körül járnak, gratulálva diákoknak,
hozzátartozóknak, szülőknek. Külön együttérzés jár, a zsebkendőiket
szorongató édesanyáknak, mert számukra ez az esemény is
torokszorító. Ők azok, akik könnyfátyolon át látják a hófehér báliruhás
gyönyörű leányokat, a délceg frakkos nagyfiúkat, pedig köztük van az is,
aki nekik a legszebb. A legszebb és a legfontosabb és
épp most táncolja át magát a diákkorból, az áhított
felnőttkorba.
Valete volt a latin neve az első hazai szalagavatónak,
ami azt jelentette magyarul: Éljetek boldogan! Ámen!

szaggatjuk. Jó étvágyat! - Éva

Ennél jobbat mi sem kívánhatnánk! A további
szép gondolatot egy versbe foglalták, amit
szintén megosztok azokkal, akik talán csak
nosztalgiázni olvassák el soraimat.
Bősze Éva: Szalagavatóra
Íme, elérkezett a perc, az ünnep.
Mérföldkő, hol megpihenhet
az utazó. Forrásvíz, hol felüdülhet!
Mintha csak tegnap történt volna,
hogy átléptük az iskola küszöbét,
alig fogadva szívünkbe a felsősök hitét,
hogy immár megvívták harcukat,
s nyitogatják az életre táruló kapukat.
Ez a kapu ma nekünk tárul!
Miénk a csoda, a varázs,
baráti kezeket egybefonó szalagavatás...
Egy jel, amit ma szíveinkre tűznek,
híd az iskola, tanáraink s az élet között.
Győzelem, kitartás, sok tanulás fölött.
Ezen a hídon most átmegyünk,
s a túlsó parton újra együtt leszünk.

(a kép csak illusztráció)
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EGYÉB TÖRTÉNÉSEK— Elhunyt a Nemzet Színésze Andorai Péter
Életének 72. évében
elhunyt Andorai Péter
Kossuth-díjas színművész, a nemzet
színésze – tudatta a család az MTIvel. Tájékoztatásuk szerint a
színművész rövid, súlyos betegség
után szombatra virradóra hunyt el.

Államokban, ahova eredetileg Szabó
István Bizalom című, Oscar -díjra is
jelölt filmjének bemutatójára érkezett,
amelynek főszerepét játszotta.
Amerikai tartózkodása idején műszaki
rajzolóként dolgozott és részt vett egy
New York-i magániskola színielőadásain. Az elmúlt évtizedekben több
Budapesten született 1948. április 25tucat játékfilm és mintegy félszáz
én. Eredeti családnevét (Klócza) csak
tévéprodukció (Amerikai cigaretta,
később változtatta Andoraira.
Mephisto, Egymásra nézve, Redl
Nagyapja vándorszínész, édesapja
Fotók forrása: szinmuveszetunkklubja ezredes, Csók, Anyu, Hajnali háztetők,
kőfaragó-szobrász volt.
Eldorádó, A legény-anya,
Képzőművésznek készült, de miután
Gyerekgyilkosságok, Csinibaba,
bekerült egy amatőr színjátszó
Witman fiúk, Roncsfilm, A napfény
csoportba, megváltoztatta
íze, A szivárvány harcosa, A
elhatározását. Érettségi után a Színtemetetlen halott, a Rokonok, A Nap
művészeti Főiskolára jelentkezett,
utcai fiúk) fő- és mellékszereplője
ahova a hatodik próbálkozás után
volt.
került be. Ebben az időszakban
A magyar-francia koprodukciós,
dolgozott raktárosként, két évig
Enyedi Ildikó által r endezett Simon
statisztaként a Nemzeti Színház
mágus címszerepéért több feszstúdiójában, majd segédszínész-ként
tiválon is elnyerte a legjobb színészi
Kecskeméten.
alakításnak járó díjat, és ő lett a
Friss diplomásként 1976-ban került a
legjobb férfi főszereplő a 30. Magyar
Nemzeti Színház társulatához, de pár
Filmszemlén.
hónap múlva visszatért Kecskemétre,
Az utóbbi években játszott a
ahol jobbnál jobb szerepek várták.
Pillangók című filmdrámában, Az
ügynökök a paradicsomba mennek
A budapesti Várszínházba Ruszt József hívta 1978- című játékfilmben, Szabó István Szabó Magda Az
ban, majd annak megszűnte után a Magyar Filmajtó című regényéből készült azonos című
gyártó Vállalathoz (Mafilm) szerződött.
alkotásában, az Árpa Attila rendezte Argo 2-ben,
valamint Szász János A nagy füzet című, Kristály
Tagja volt a József Attila Színház (1983-tól), a
Glóbuszt nyert filmjében. Egyik legutóbbi munkájaRadnóti Miklós Színház (1989-től), a Veszprémi
ként Weöres Sándor A teljesség felé című műve
Petőfi Színház (1990-től), a Pécsi Nemzeti Színház nyomán készült rövidfilmben vállalt szerepet.
(1994-től), a Szegedi Nemzeti Színház (1996-tól)
Munkásságát Jászai Mari-díjjal (1980), Kossuthtársulatának, majd szabadúszóként dolgozott. 2003- díjjal (1994) és számos szakmai kitüntetéssel is
tól ismét színpadra lépett a József Attila Színház
elismerték, 2007-ben pedig megkapta a Magyar
több előadásában is. Kamera elé először a Vörös
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét.
rekviemben állt még
2015-ben a nemzet
főiskolás korában;
színészének
attól kezdve
választották.
előfordult, hogy
évente több filmben is
játszott.
Kiemelt kép :
Megkeresték külföldi
Czimbal Gyula / MTI
rendezők is, játszott a
Forrás 24.hu
Zöld madár című
német és a Forró ősz
című osztrák filmben.
Csaknem egy évet
töltött az Egyesült
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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

Mozi Est a Nagykövetségen – február 21. 17.30
Örök tél
1944 decemberében orosz katonák sváb nőket gyűjtenek be egy dél-dunántúli kis
faluban. Azt mondják, dolgozni viszik őket három hétre.
Irén, a sváb sorstársaival nekiindul az ismeretlennek. Bevagonírozzák őket és egy
hosszú és keserves vonatút után a Donyec-medence egyik táborában találják
magukat.
A táborban, a bányában embertelen körülmények vannak, keveset ér az emberi élet.
A lelkileg és fizikailag is összetört Irén megtetszik, egy fogolytársának - a maga
szabályai szerint túlélni igyekvő Rajmundnak - akinek az életét is köszönheti. A férfi
és a nő között különös kapcsolat szövődik, melynek épp úgy szabályai vannak, mint a
túlélésnek. Vajon sikerül-e hazajutniuk? Milyen áron élheti túl az ember a poklot?
Beteljesülhet-e egy lágerben született szerelem, ha mindkettőjüket család várja
otthon?

Hungary

Képek forrása Daily News

A főszereplő Gera Marina alakításáért Emmy-díjban részesült 2019-ben mint ahogy
akkor hírt is adtunk róla a Hírmondóban.
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Wellingtoni látnivalók — ART

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

A megnyitásakor a Hotel Waterloo egy
luxusszálloda volt, amelyet a vasúti ügyfelek,
jómódú utazók számára építettek.(Az első kép 28

merítette a geometriai stilizációt, a futurizmusból
a modern kor éltetését, a kubizmusból pedig a
festészeti alapokat. További jelentős hatása volt

Waterloo Quay (1937)

az egyiptomi művészetnek is, amikor 1922-ben
felfedezték Tutanhamon sírját.

Az Atkins és Mitchell helyi cég tervezte. A
pódium és a torony kialakítása nem hasonlított a Hotel St George-hoz. 102 szobája és
125 férőhely volt benne, amikor kinyitotta.
Egy kortárs beszámoló szerint „új szabványokat állított fel a bútorok és a belsőépítészet
területén”. A króm liberális használata az
épület számos berendezésében a szálloda
modern megjelenésének szerves része. A
szálloda az 1980-as években hanyatlásnak indult, és az évtized vége felé végül bezárt.
1991-ben a szálloda új életbérleti szerződést
kapott, amikor átalakították egy hátizsákos
szállássá, és a bárokat újból megnyitották.
2019-ben fejeződött be az ismételt felújítása
szép színeivel vonzza az arra járó látogatók
szemét.

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

Wellington vasútállomás, Bunny
Street (1934-37)
Az 1930-as években sok más épülettel
összehasonlítva a Wellington pályaudvar megjelenése szokatlanul
visszafogott.
A William Gray Young által tervezett
állomás nagy bejárattal rendelkezik,
amelyet nyolc dór (görög) oszlop emel
ki, melyek legismertebb wellingtoni
épületévé teszik.

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

A hatalmas kazettás mennyezet, amelyet a New York-i Pennsylvania állomás ihlette,
szintén kiemelkedő tulajdonságal bír. Az épület nagyszerűsége megfelelő volt, tekintettel
arra, hogy az ország legforgalmasabb vasútállomása volt (és ma is), valamint az, hogy az
épületben az Új-Zélandi Vasút irodái is voltak.

elmaradt és foltosabb formák lettek kedveltek.

1-30-ig terjedő sorozatunk
folytatásban:

Ma utódja, a Toll New Zealand továbbra is fenntart néhány irodai funkciót az épületben, de az
épület nyugati szárnyát a Pipitea Campus részeként a Victoria Egyetem használatára átalakították
át.
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FÉSZEK hírek

ISLAND BAY COMMUNITY CENTRE
Fészek volt

Febr.

januárban
A képeken is látszik,

Márc.

hogy jól éreztük
magunkat az új helyen,
mely szép napos-világos és kertkapcsolata is van...

Ápr.

Máj.

Stipkovits Pál a
képen:

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

köszöntöttük a

Okt.

92. születésnapja
alkalmából!

Nov.

További egészséges
éveket kívánunk neki!

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

16
22
26
17
21
19
16
20
18
22
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15-től 15-ig

Hírmondótól-Hírmondóig

Programok, egyéb érdekességek a következő Hírmondó megjelenéséig Wellingtonban és környékén.
Többsége ingyenes!
www.festival.nz

Koncertek ebédidőben

2020. február 15 — 21.

Elkezdődött február 12-én
a

A Fesztivál változatos helyeken
3 vendégkurátorral,
100+ művészeti élmény
a kultúra legnagyobb
ünnepsége 2020-ban
Új-Zélandon!

2020-as szezon!
A The Terrace-on a
Szent Andrew’s templomban
MINDEN SZERDÁN
ingyen koncert (koha)
12:15-1:00 között!

A Te Papa Múzeumban

Wellington Múzeum „Suffrage in Stitches”
Különleges kiállítás!

Még március 8-ig megtekinthető

Az 546 készítő, 300 méter hosszú, 500 szövet, több mint

az Alice Csodaországban kiállítás (nem ingyenes)

25 000 egyedi öltés. A varrások öltéseiben megegyeznek az

Ezen kívül még

eredeti Suffrage petíció hosszával, és 546 egyedi tervezésű és

számtalan
érdekesebbnél

varrott szövetpanelből állnak (tükrözik a petícióban szereplő

érdekesebb kiállítás

oldalak számát). Mesélnek azokról, akik aláírták a petíciót, vagy

és interaktív

azokról a rokonokról, akik befolyásolták az 546 döntéshozót.

lehetőség

A kiállított munkák tartalmazzák az 546 nő nevét és több mint
27 000 kézzel varrott jelet, egy-egy petíción lévő minden
egyes aláírást, valamint több dekorációs technikát.

várja a kicsiket és nagyokat!

A belépés ingyenes / adomány.

Az Emlékezési napi rendezvényét Wellingtonban a
FIANZ rendezi a Wellington Városi Tanáccsal közösen,
az UMAH Day kiállítással.
A rendezvény délelőtt10-től délután 4 óráig tart a TSB
Auditoriumban és a Sheed 6-ben.

Kapcsolatok - hirdetések
2004-től él a
Wellingtoni Magyar Fészek

Nőnapra szeretettel

Új-Zéland fővárosában.

Kiadó - főszerkesztő:
Kaprinay Éva
112. Clyde St.
Island Bay
Wellington
New Zealand
Telefonszám: 64 4 383 5395

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

www.hirmondo.org

tőlük is érkezik vendég.

E-mail:

Havonta egy alkalommal találkozunk és fogadunk itt

szerkeszto@hirmondo.org

Valamennyi női

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

olvasónknak
kívánunk szép napot!
Köszöntjük azon kedves olvasóinkat, akik

Február 15 - március 15
között ünneplik születésnapjukat,
vagy névnapjukat!

-fürdőszoba) bérelhető dupla ággyal és ha kell, +1 pótágy.

néhány napra? Teljesen felszerelt apartman (nagy szoba-konyha

Átutazol — ügyeid intézed? Lakhatás kellene Wellingtonban

Legyen nagyon boldog a napjuk!

