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A járt utat akkor válaszd,
ha célod elérted,
s ne akkor, ha mások mondták,
s újra megkísértett.

Ha ugyanazt járod végig,
ugyanaz a vége,
a léleknek a jó érzés
minden segítsége.
Érezd tehát jól magadat,
ez a földi dolgod,
arra vigyen minden utad,
ahol szíved boldog.
Ne ragadj le megszokásnál,
örömöd keressed!
Amit teszel, boldogan tedd,
szívedből szeressed!
Érzésekkel teremts szépet,
élhetőbb világot!
Örömöktől, sikerektől
utad legyen áldott!
Higgy magadban, Istenedben,
élvezd utad végig,
jó érzések emeljenek
fel a magas égig!
Ne fogadkozz, ne ígérgess,
hallgass a szívedre,
ott van régen az iránytű,
mely hat életedre!
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
Magyar holokauszttúlélőket is

II. Erzsébet királynő a hivatalos indoklás szerint a

kitüntetett II. Erzsébet

holokausztoktatásért és az áldozatok emlékének megőrzéséért

Az uralkodói kitüntetéseket évente kétszer
ítélik oda, először II. Erzsébet királynő júniusi
"hivatalos" születésnapján, majd újév
előestéjén.
Az idei újévi elismerések listájára 1097-en kerültek fel, 51 százalékuk
nő. A kitüntetettek 72 százaléka helyi közösségében végzett munkájáért veheti át az uralkodó által adományozott címet.
Az elismerésben részesítettek között van a 82 éves John Paul
Hajdu, a magyarországi holokauszt túlélője, aki Hajdu Jánosként
született Budapesten, 1956-ban hagyta el Magyarországot, majd
Angliában telepedett le. A brit kormány kabinetirodája által

kifejtett tevékenységéért adományozta John Hajdunak a magas
elismerést. John Hajdu a londoni székhelyű Holocaust Educational
Trust tagjaként vesz részt a holokauszt történetének oktatási
programjában.
Az uralkodó újévi kitüntetési listáján szerepel Eva Neumann, az
auschwitzi haláltábor magyar túlélője is, aki jelenleg Manchesterben
él. Ő szintén az MBE elismerésben részesült a holokauszt
történetének oktatásában kifejtett erőfeszítéseiért.
Velük együtt csaknem háromtucatnyi olyan ember szerepel a listán,
akinek tevékenysége a holokausztoktatáshoz és az áldozatok
emlékének ápolásához kötődik.

ismertetett kitüntetési lista szerint John Hajdu a Brit Birodalom
rendjének tagja (Member of the Order of the British Empire, MBE)
címet viselheti szombattól.

https://hvg.hu/
elet/20191228_Magyar_holokauszttuleloket_is_kituntet_II_Erzsebe

A LÁTÁS-VISSZAÁLLÍTÓ TERÁPIÁT KIDOLGOZÓ ROSKA BOTOND KAPJA A SEMMELWEIS EGYETEM LEGRANGOSABB DÍJÁT
A budapesti születésű Roska Botond molekuláris és sejtbiológus, a Friedrich Miescher Orvosi Kutatóintézet neurobiológiai
kutatócsoportjának vezetője, a Bázeli Egyetem orvostudományi Karának professzora.
A Svájcban kutató magyar neurobiológus, Roska Botond kapja a Semmelweis Egyetem legnagyobb presztízsű nemzetközi tudományos
elismerését, a Semmelweis Budapest Awardot. Az egyetem közleménye szerint a kutató „munkatársaival az emberi látás visszaállításán
dolgozik, kutatásaik eredményeként hamarosan gyógyíthatóvá válhatnak a vakság azon típusai, amelyeket a szem fényérzékelési képességének
elvesztése okoz.”
Roska tavaly januárban az első magyar kutató lett, aki elnyerte a Nobel-díj előszobájának tartott Louis Jeantet-díjat. Roska szerint: „Olyan
vakság, amin egyáltalán nem lehet segíteni, nem létezik. Még azokon a betegeken is lehet valamennyit segíteni, akiknek a komplett látóidege
hiányzik. Minden attól függ, hogy mennyi pénzt áldoznak rá.”
A kutatóorvos a Semmelweis Egyetemen szerezte diplomáját.
https://qubit.hu/2019/01/29/roska-botond-olyan-vaksag-amin-nem-lehet-segiteni-nem-letezik
Én nagyon kedvelem Ágoston László opera-énekes
írásait, ő az, aki mert nagyot változtatni az életén
és lépett, írásaival a mai magyar és az angliai
valóságot is hűen bemutatja.
A könyve megjelenésének apropóján ezt írta a
Facebook oldalán: „Életem eddigi talán
legjobb munkája. Talán a legfontosabb is.
192 oldal arról, hogy miért kellett elhagynom
Magyarországot, és hogyan építettünk új otthont a semmiből a feleségemmel.
De ez nem csak az én történetem. Ez egymillió
kitántorgott magyar története is, akik
különböző okokból, különböző országokban,
különböző módokon élték
meg ugyanazt. És azoké a
családoké, akiket
szétszakított a fapados exodus, a mindannyiunkat érintő
kivándorlási hullám.
Kicsit azt is remélem ettől a
könyvtől, hogy talán az
otthon maradtak is jobban
megértik majd, mit jelent
hátrahagyni mindent, amit
szerettünk.
Aki pedig átélte, nevethet

majd újra a botladozásokon, amik közül sokon
valószínűleg maga is átesett.
Mert igen, bár az alapja szomorú, azért a
történetek igen gyakran viccesek. Nevetni – ha
máson nem, hát magunkon – mindig volt okunk.
Azt hiszem, külön erénye a könyvnek, hogy
olvasni könnyű - bár, aki eddig elolvasta, még
mind azt mondta, letenni nehéz.
Könnyű, mert tudom, hogy munkába menet
vagy iskolából jövet, a buszra várva csak perceid
vannak, nem óráid odafigyelni rá - ezért ilyenre
is alkottam. Hosszú téli estéken, de öt-tíz
percenként haladva is élvezhető.
Sok újdonság mellett lesz
benne jó pár történet, amit
talán olvastál korábban, de
most már a hátteret is
ismerve, új jelentést kapnak
majd a szavak. Olyan ez,
mintha eddig a puzzle egyegy darabkáját láttad volna
csak, de most eléd tárnám a
teljes képet.
Ha eddig szerettél "engem"
olvasni, azt hiszem, ezt a
könyvet minden eddiginél
jobban fogod.”

November végén a gerillaszobrász egy usánkát
ábrázoló miniszobrot helyezett el a Dunánál, azt egy
országgyűlési képviselő baltával verte le. Most pedig
balta került a párnára.
Egy usánkát ábrázolt díszpárnán az a miniszobor,
amelyet Kolodko Mihály gerillaművész a Duna-parton
helyezett el november végén. Az alkotás hamarosan
forró vitát generált, amelynek kétségtelenül
csúcspontja volt Fülöp Erik önjelölt
performanszművész (nem mellesleg a szélsőjobbos Mi
Hazánk országgyűlési képviselője) markos
megmozdulása, aki baltával szedte le a helyéről az
usánkát, majd hajította a Dunába. Az ország így
megmenekült a pár centis bronzdarab fenyegetésétől.
De nem sokáig.
Az új év első
napjaiban ugyanis
újabb szobor
került a Szabadság
tér északi oldalára.
A szobor egy
díszpárnára
fektetett baltát
ábrázol.
Balta díszpárnán (Kolodko Mihály alkotása) (Fotó/Forrás: Kolodko Art)
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
Tóth Barnabás nagyjátékfilmje, az Akik maradtak

Kallos Bea, az MTI fotósa első díjat nyert

felkerült az Oscar-jelölések előtti szűkített listára

Beduin hétköznapok című fotósorozatával

(Oscar-shortlist), a tíz legjobb nemzetközi film

társadalom-közösség kategóriában Izrael

közé.

legrangosabb fotós versenyén, az Edut
Mekomiton (Helyi tanúságtétel).

Kis Hajni diplomamunkája érdemelte ki a legjobb filmnek járó díjat

Kallos Bea harmadik éve él Izraelben. Korábban az MTI fotósaként

a müncheni diákfilm-fesztiválon. (Papageno)

dolgozott Budapesten, és továbbra küld képeket Izraelből. A

Magyar sikerrel zárult 39. alkalommal megrendezett müncheni

pályázaton egy beduin közösség mindennapjait bemutató

(Németország) diákfilm-fesztivál. A seregszemle legjobb filmnek járó képsorozatával nyerte el az első helyet. Emellett a környezetdíját Kis Hajni diplomamunkája, a Last Call érdemelte ki. A rövidfilm természet kategóriájában kurátori elismerést kapott a háztartások
egy 61 éves nő utolsó napját követi végig, mielőtt a lánya családjához műanyag használatát bemutató képeiért.
költözne külföldre.
ÚJ magyar film : A feltaláló
Magyarországon február 6-tól látható majd a mozikban Béres
Józsefről, a Béres Csepp feltalálójáról készült film. Az életrajzi
dráma a Béres Csepp megszületésének történetét és a feltaláló
hatalommal vívott harcát mutatja be. Gyöngyössy Bence aki
korábban az Egy szoknya, egy nadrág és az Egy bolond százat
csinál című vígjátékokat rendezte, korábban már a Cseppben az
élet címmel készített egy minisorozatot Béres Józsefről a Duna
Tévének. A feltaláló című film részben ennek alapján és egyes
jeleneteit felhasználva készült.

Meghalt Gesztesi Károly színművész

A feltaláló
A film cselekménye mintegy tíz évet ölel fel, a hatvanas évek
derekán indul és a hetvenes évek közepéig tart, a feltaláló ekkor a
készítménye, a Béres Csepp fejlesztésén dolgozott.
Béres József szerepét Gáspár Tibor, feleségét, Papp
Katalint Huszárik Kata játssza. Láthatjuk Für Anikót, Lukács
Sándort, Seress Zoltánt, Trokán Pétert, Hatházi Andrást, Székely
B. Miklóst, Bede-Fazekas Szabolcsot, Barbinek Pétert és Trill
Zsoltot.
Forrás: cinematrix

Hosszú Katinka lett az elmúlt év
legjobb európai női sportolója a
kontinens sportújságíróinak
(AIPS Europe) szavazásán.
A magyar úszó a dél-koreai világbajnokságon
sporttörténelmet írt azzal, hogy 200 és 400
méter vegyesen is aranyérmet szerzett:

Az 56 éves színész a budapesti Ferdinánd hídnál vezette autóját,
amikor vezetés közben rosszul lett, infarktust kapott. Kocsijával
félreállt, ám hiába jött gyorsan a segítség és próbálták 50 percen
keresztül újraéleszteni, az orvosok nem jártak sikerrel - számolt be
a Blikk.
Gesztesi Károly Tóth Károly néven született 1963. április 16-án.
Szülei válása után édesanyja férjhez ment Gesztesi Jánoshoz, akinek
a nevét később hivatalosan is felvette.
Gesztesi Károly a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése
után 1988-tól 1990-ig a Thália Színház társulatának tagja volt. Az
1990-1991-es évadban a Miskolci Nemzeti Színházban szerepelt,
1992-1993-ban a József Attila Színház társulatának tagja volt. 1994
és 1998 között a Vígszínház társulatának volt a tagja, azóta
szabadfoglalko-zású volt.
Színházi szerepei mellett olyan filmekben játszott, mint például a
Magyar vándor, a Szabadság, szerelem, a Kútfejek, a Valami Amerika
1. és 2. vagy a Csak szex és más semmi.
Gesztesi Károly az egyik legismertebb magyar szinkronszínész volt,
többek között a Shrek című animációs filmben ő volt a főhős Ogre
magyar hangja.
Forrás: Fidelió
Itt Wellingtonban is láthattuk őt a magyar nagykövetségen vetített: Szabadság, szerelem és a Csak szex és
más semmi című filmekben...

a hosszabbik távon aratott sikerével első női
úszóként ötödször diadalmaskodott egy
számban, a sportág történetében pedig
elsőként csinálta meg azt, hogy a 200-400
vegyest sorozatban négyszer nyert a vb-ken.
Gratulálunk és sikeres 2020-at kívánunk !
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HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK
Petőfi Sándor: Jövendölés

Petőfi Sándor mellképe
Barabás Miklós

Petőfi Sándor (született Petrovics Sándor,
Kiskőrösön, 1823. január 1. magyar költő,
forradalmár, nemzeti hős, a magyar
költészet egyik legismertebb és egyik
legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt
közel ezer verset írt magyarul, ebből
körülbelül nyolcszázötven maradt az
utókorra, és az ismertebbeket sok más
nyelvre lefordították.
Elhunyt (?) Fehéregyházán, 1849. július 31.

A tanulást tizennyolc esztendős korában
abbahagyva színész lett, és ekkor kezdett
verseket írni.
1844-től élt Pesten, majd 1846-tól baráti
körével irodalmi társaságot szervezett. Fiatal
kora ellenére ekkorra már országos
ismertségre tett szert.
A „márciusi ifjak” egyik vezetőjeként részt
vett az 1848. március 15-i forradalomban,
amelynek a szimbólumává vált.
A 26 éves költő ezután a szabadságharc
küzdelmeiben is részt vállalt. A történészek
mai álláspontja szerint életét is áldozta a
magyar szabadságért, hiszen 1849. július 31-én
esett el a segesvári csatát követő fejvesztett
menekülés közben, a honvédeket üldöző
kozák ulánusok által elkövetett mészárlásban.
Eltűnésének minden körülménye azonban még a
mai napig sem tisztázódott.
Ő a magyar romantika kiteljesítője, és koráig
még ismeretlen témákat honosított meg a
magyar költészetben: nála jelent meg először
a családi líra, szerelmi költeményeiben a
hitvesi, házastársi szerelem ábrázolása,
tájköltészetében pedig a „puszta”, a magyar
Alföld méltó rajza. Ő írt először verseiben a

"Mondád, anyám, hogy álmainkat
Éjente festi égi kéz;
Az álom ablak, melyen által
Lelkünk szeme jövőbe néz.
Anyám, álmodtam én is egyet,
Nem fejtenéd meg, mit jelent?
Szárnyim növének, s átröpültem
A levegőt, a végtelent."
'Fiacskám, lelkem drága napja,
Napomnak fénye! örvendezz;
Hosszúra nyújtja élted isten,
Álmodnak boldog titka ez.' És nőtt a gyermek, lángra lobbant
Meleg keblén az ifjúkor,
S a dal malasztos enyh a szívnek,
Midőn hullámzó vére forr.
Lantot ragadt az ifjú karja,
Lantjának adta érzetét,
S dalszárnyon a lángérzemények
Madárként szálltak szerteszét.
Égig röpült a bűvös ének,
Lehozta a hír csillagát,
És a költőnek, súgarából
Font homlokára koronát.
De méreg a dal édes méze;
S mit a költő a lantnak ad,
Szívének mindenik virága,
Éltéből egy-egy drága nap.
Pokollá lett az érzelemláng,
És ő a lángban martalék;
A földön őt az életfának
Csak egy kis ága tartja még.
Ott fekszik ő halálos ágyon,
Sok szenvedésnek gyermeke,
S hallá, mit a szülő bús ajka
Kínjának hangján rebege:
'Halál, ne vidd el őt karomból,
Ne vidd korán el a fiút;
Soká ígérte őt éltetni
Az ég... vagy álmunk is hazud?...'
"Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak.
Anyám, soká, örökkön él."

„világszabadságról”, és általa teljesen új hang
szólalt meg a magyar irodalomban.
Közérthetően, egyszerűen szólt mindenkihez,
hiszen a nép nyelvét beemelte az irodalomba,
és a versek külső formája helyett a gondolatot
állította középpontba.
Számos költeménye szinte minden magyar
számára ismert. János vitéz című elbeszélő
költeményéből daljáték, bábelőadás, rajzfilm
és rockopera is készült.
Legismertebb költeménye a Nemzeti dal,
amely az 1848. március 15-i forradalom máig
ható üzenete és a magyar hazafias költészet
kiemelkedő alkotása.

Petőfi Sándor portréja,
Barabás Miklós litográfiája (1848)

Emlékét Magyarországon és a Kárpátmedence magyarlakta helységeiben több
múzeum és emlékház, valamint számtalan

Petőfi szülőháza Kiskőrösön (2007) Fotó: Csanády

Ózd, Mikus Sándor Petőfi szobra(1949)
utcanév, szobor és emléktábla őrzi.
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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

1961), a Hattyúdal (1963), a Húsz óra (1965), a Tanulmány a nőkről
(1967), a Fuss, hogy utolérjenek! (1972), a Szépek és bolondok (1976), a
Hogyan felejtsük el életünk legnagyobb szerelmét? (1980).
A hetvenes évek végétől a Gellért-hegyi Ménesi út lakója.

Első felesége Törőcsik
Mari volt, akivel 1956.
december 7-én
Budapesten, a VIII.
kerületben kötött
házasságot.

Bodrogi Gyula (Budapest, 1934. április 15. –) a Nemzet Színésze
címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas
színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a
Halhatatlanok Társulatának, a József Attila Színház és a Vidám Színpad
örökös tagja.

A második felesége,
akitől négy évtizednyi
különélés után sem
vált el, és továbbra is
nagy barátságban
vannak Voith Ági,
akivel közös
gyermekük: Bodrogi
Ádám.

Bodrogi (Buzik) Károly magántisztviselő és Kohn Klára fiaként
született. Édesapja 1948-ban magyarosította saját és három gyermeke
nevét Bodrogira.
Pályáját néptáncosként kezdte, 1951–1954 között a SZOT együttes
szólótáncosa volt. 1954-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskola
hallgatója lett. 1958-ban szerzett diplomát. 1958–1982 között a József
Attila Színház tagja volt.
1975-től a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára. 1982–1996
között a Vidám Színpad művészeti igazgatója és rendezője volt, majd
1997-től 2001-es lemondásáig a főváros által létrehozott akkor még
az előbbivel azonos nevű Centrál Színház első vezetője lett.
Schiffer János budapesti főpolgármester-helyettestől 2002-ben itt
kapta meg a Vidám Színpad örökös tagja címet. 2002-től
szabadfoglalkozású, majd 2003-tól a Nemzeti Színház művésze.
Emlékezetes alakítást nyújtott a Szókimondó asszonyság, az Imádok
férjhez menni, az Egy szerelem három éjszakája, A kaktusz virága, a
Koldusopera, a Szomorú vasárnap, a Charley nénje, a Kabaré című
darabokban.
Moziban 1957-ben tűnt fel a Külvárosi legenda című, Máriássy Félix
rendezte filmben. Emlékezetes filmje volt a Házasságból elégséges

Élettársa: Vass Angéla
egykori modell, manöken,
akivel már csaknem 3
évtizede alkotnak egy párt.

(képek forrása az Internet).
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GYEREKEKNEK
Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája volt
december hónapban:

„A legjobb barátom”

69alkotás érkezett!!!
Bizony nem volt könnyű a választás!

10 év alatt első helyezettek:

10 év fölött első helyezettek:

Közönségdíjas 28 szavazattal:
Gulyás Panna alkotása:

Csávás Réka és
Miczura Melitta—Juhász Melitta páros

Varsányi Lili
ss
Elekes Zoé
Léna

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

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA: Megyek! — Segítek!

A beküldési tudnivalók:
A kép neve: gyerekneve_életkora_honnan.jpg

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

Beküldési határidő: február 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.

Ez a január különösen gyönyörű volt. Újév reggelére mindent belepett a puha
hótakaró, a pelyhek olyan óriásiak voltak, hogy Veronika meglepődve kiáltott fel:
- Nézd anya, alig férnek el a tenyeremben!
Persze ez azért túlzás volt, de Veronika mostanában szeretett túlzásokat mondani.
- Megettem vagy harminc palacsintát! – mondta Nagyinak és Nagyi csak
szörnyülködött.
- Akkorára fújta Dani a lufit, hogy nem fért el a szobában! – mesélte Krisztinek, aki
legjobb barátnője volt az oviban, s Kriszti irigykedve képzelte el az óriás léggömböt.
- Olyan sok játék van az oviban, van úgy egy millió! – dicsekedett apának, aki
hümmögve hallgatta.
S ez így ment vég nélkül. Veronika bárkivel beszélt, mindig mondott egy

- Persze. Mi mindnyájan ismerjük egymást.
- Sajnos már van vagy száz éve hogy nem jöttek hozzám – panaszkodott Veronika.
- Száz éve – nevettek a tündérek – miért te hány éves vagy, talán százegy?
- Csak nevessetek, engem mindenki bánt. Anyáék is.
- Mindenki? Veronika nem túlzol már megint?
Veronika elgondolkozott.
- Akkor mit csináljak? – keseredett el – én csak azt akarom mindig elmondani, hogy az
milyen nagyon nagyon olyan . . . hogy jól megértsék . . . Hogy el tudják képzelni . . .
- Akkor miért nem mondod ezt el anyáéknak? Még segítenének is neked olyan
szavakat találni, amelyekkel el tudnád mondani pontosan, hogy valami mennyire olyan .
..

nagyot, aztán várta a hatást. Ha kételkedtek a szavaiban, égre – földre

- Azt gondoljátok? – nézett rájuk reménykedve Veronika.

esküdözött, bizony az úgy van, ahogy mondta. Aztán, ha kiderült, hogy
minden hiába, sértődött képet vágott és azt mondta:

- Persze, menj csak. Nem szép dolog durcáskodni.

- Ne hidd el! – lebiggyesztette ajkát, legyintett és elvonult.

- Megvártok? Itt lesztek még?

- Miket ki nem talál ez a gyerek! – csapta össze a kezét Nagyi.

- Itt bizony. Az ilyen pici babákat még nem hagyhatjuk magára!

- Mit kéne csinálni? – töprengett anya.

- Anya, képzeljétek – futott ki a konyhába Veronika – itt vannak Blanka
tündérei, és olyan, de olyan picik, mint . . .

- Még a végén ráfogják, hogy hazudós – aggodalmaskodott apa – aztán
senki se mossa le róla!

- Mint . . . – néztek egymásra anyáék.

Veronika hallotta őket és megsértődött. Azt gondolta, nem fog többet

- Olyan . . szóval nagyon picik – mondta a kislány – és annyira

megszólalni. Leült Blanka ágyacskája mellé.

aranyosak! Azt mondták, ti majd segítetek nekem szavakat találni, hogy
pontosan el tudjam mondani, valami mennyire olyan . . .

- Ezentúl csak neked fogok mesélni! – súgta oda a békésen szuszogó
babának – anyáék nem értenek meg semmit abból, amit mondok.
- Ejnye Veronika, már megint túlzol. Mi az, hogy semmit?
- Nicsak, ki szólt hozzám, ki van itt? – csodálkozott a kislány.
- Mi Blanka tündérei vagyunk, s itt őrködünk a kiságyban – mondták az apró tündérek.
- Hogyhogy még nem találkoztunk? – kérdezte Veronika.
- Nem akartunk zavarni! Elvégre mi Blankához tartozunk.
- Ismeritek az én tündéreimet?

- Anya nevetett.
- Igen? Ezt mondták a tündérek? Hát akkor ők tényleg aranyosak lehetnek.
- Olyan aranyosak – nevetett apa is – olyan aranyosak, mint te!
- És ez nem túlzás! – vette ölébe Veronikát anya – ráadásul igazuk is van. Ahelyett,
hogy segítettünk volna neked jó szavakat találni, csak elégedetlenkedtünk. Ne
haragudj!
Veronika nem haragudott. Puszit adott mindenkinek, s futott vissza a szobába Blanka
tündéreihez.
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TÓTH ALPÁR - MESÉLI
Ma már magyar állampolgár.
Kézdivásárhelyen született, Kolozsváron tanult, majd onnan került Prágába. Onnan Pestre indult, de Angliában
„kötött” ki. Aztán Pesten élt, de munkája gyakran röptette őt Európa különböző országába. Jelenleg London ad
otthont neki.
Megismerkedésünk óta szorgalmasan küldi jegyzeteit.
Írásai mindennapi öröméről-bánatáról, sorsának alakulásáról, gondolatairól szólnak

A szomorú valóság
Tisztelt Olvasó, újév lévén talán valami vidámabb, kellemesebb témáról kellene írnom. ami jókedvet és optimizmust sugároz, talán azért is
mert jómagam alapvetően bizakodó és optimista vagyok. De mégsem
tehetem mert a valósággal szembe kell nézni és el kell fogadni akkor
is, amikor kellemetlen vagy fájdalmas.
Idén karácsonykor ugyanis felpattant a szemem és megláttam azt,
amiről állandóan hallok, de valahogy, valamiért nem "figyeltem fel rá"
mégse.
Régi szokásom szerint az ünnepekre hazalátogattam. Tudtam, hogy
idén más lesz mivel az év folyamán meghalt nevelőapám, így csak kettesben ünnepeltünk édesanyámmal. Mégis nem készültem fel arra, ami
várt otthon. Most nem a családi állapotokról beszélek, bár részben az
is köthető az észrevételeimhez.
Amit lépten-nyomon láttam az a keserűség, kiábrándultság az emberek arcán. Nemcsak egy-két emberről beszélek, hanem jóformán mindenkiről, aki szembejött az utcán, a boltban, sőt beleértve ismerősöket, barátokat is.
Azt tudtam mindig, hogy szülővárosom Kézdivásárhely kisváros, ahol
nem történik semmi, nincsenek munkalehetőségek, az élet sivár, az
emberek pedig pletykálkodással és nemegyszer irígységgel élik ki napjaikat. Egy ilyen kisvárosban mindenki ismer mindenkit és nem
teheted úgy ki a lábad az utcára, hogy a fél utca nem követné figyelemmel: mit viselsz, hová mész, mit vásárolsz, mennyi idő múlva jössz
haza, esetleg kivel állsz szóba az utcán.
El is gondoltam, hogy ha elegánsan öltözöm fel akkor azt mondják
majd, hogy felvágok és hogy "londoni fizetésből könnyű (ez azt hiszem
amolyan általános gondolat, hogy aki külföldön él, dolgozik annak
"könnyű") ellenben hogyha egyszerűen öltözöm akkor az lesz, hogy
"ezért kár volt külföldre menni, ha még nem is tud rendesen felöltözni.

Különben pont így is történt de most nem erről akarok beszélni,
illetve írni. Egy ennél sokkal rosszabb szokásra figyeltem fel. Arra,
hogy mennyire elharapózott az alkoholizmus. Nem feltétlenül arra
gondolok, hogy az utcák tele lettek volna dülöngélő emberekkel, de
az ilyesmi - már ha valaki folyamatosan iszik hosszabb időn keresztül
- nagyon meglátszik az arcon, bizonyos szokásokon és a viselkedésen
is. Az alkohollal karöltve hatalmas mennyiségben fogy (még mindig) a
cigaretta is, abból is a legócskább, büdös kapadohány fajtából, aminek
a szagát az ember napokig érzi. Valahogy megrázott ez a dolog és
állandóan azon gondolkodok hogyan lehetne ezt megváltoztatni.
Már persze nem én személy szerint hiszen én nem tudom egy egész
város vagy környék gondjait megoldani. Nem akarok abba a csapdába
esni amikor én mint - most már 17 éve kívülálló - osztom az észt
hiszen nem élek ott, nem nekem kell a mindennapi gondokkal megküzdenem. Hogy a kilátástalanság, a szegénység, az események és
élmények hiánya sokakat a káros szenvedélyek karjaiba kerget azt
megértem, hiszen nagyon könnyű erre az útra térni. Az alkohol és a
láncdohányzás pedig soha nem jelent megoldást. A kérdés viszont az,
hogy mi a megoldás? Sajnos arra a következtetésre jutottam, hogy
nincs sem megoldás sem könnyű megváltás. Egy fiatal, ha ambiciózus
akkor esetleg megteheti, hogy elköltözik máshová, akár a környéken
akár valamelyik nagyvárosba vagy épp külföldre. De marad az a
bizonyos korosztály, akinek fiatal éveit a kommunizmus vége és az azt
követő áldatlan átmeneti évek őrölték fel - számukra sajnos nem
tudok semmilyen megoldást. Nem állítom, hogy nincs de én még nem
jöttem rá. Tény, hogy állandóan magam előtt látom a szomorú
beesett arcokat, a karikás szemeket, a rossz állapotban levő lakásokat,
házakat, a pénztelenséget. Az üres, életunt tekinteteket.
Eddig mindig a pohár tele felét néztem de most hirtelen megláttam az
üres felét. Remélem sikerül túltennem magam ezen a rossz érzésen
valahogy...

Lent: Kézdivásárhely — elhelyezkedése a térképen, a város címere és egy kép a főtérről (forrás: Wikipedia)
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Akinek humora van mindent tud.

HUMOR

Akinek nincs, mindenre képes!
múlva kérdezünk magától valamit, nem fogja
érteni, de azt kell rá válaszolnia, hogy
xköbperhárom. Rendben?
A matematikus, a fizikus és a mérnök azt a
A pincérnő bólint, a matematikus pedig
feladatot kapja, hogy határozza meg egy
visszamegy a barátjához. Újra felveszik a
pöttyös labda térfogatát.
beszélgetés fonalát, és azt mondja a másiknak:
- A matematikus a gömb térfogatának
- Figyelj, egyszerűen el lehet dönteni ezt a
képletével megoldja.
- A fizikus vízbe teszi a labdát és Archimedes vitát. Itt van ez a pincérnő, kérdezzünk tőle
valamit. Ha tudja, nekem van igazam, ha nem,
törvényének segítségével kiszámítja.
akkor neked. Oké, odaintik a nőt, és
- A mérnök pedig előveszi a pöttyös labda
megkérdezi tőle az, aki beszélt vele korábban:
katalógust, és kikeresi mennyi a szabványos
- Kedveském, meg tudná mondani, hogy
térfogat.
mennyi az xnégyzet integrálja? Természetesen, xköbperhárom.
A matematikus, a fizikus, és a biológus - Köszönöm, csak ennyi volt, nyugodtan
mehet a dolgára.
A matematikus, a fizikus, és a biológus A másik matematikus pedig fogja a fejét
bánatában, mire a távozóban levő
problémamegoldó képességét
pincérnő visszaszól a válla felett:
tesztelik. Magyarázatot kell adniuk a
következő problémára:
- Plusz konstans.
- Egy üres liftbe beszálltak a földszinten 20-an,
majd megállás nélkül felmentek a 10.
A matematikus, mint vízvezeték szerelő
emeletre, ahol viszont 21-en szálltak ki.
Hogyan lehet ez?
Egy matematikaprofesszor észrevette, hogy
Biológus: - Biztosan volt a beszállók között
eltört a cső a konyhai lefolyójában, kihívta hát
egy terhes anyuka, aki menet közben
a vízvezetékszerelőt. A mester rendesen
megszült.
megcsinálta a lefolyót, a matematikus is
Fizikus: - Ez csak mérési probléma lehet,
elégedett volt, egészen amíg kézhez nem
pontatlanul számolták meg őket a be vagy
kapta a számlát, ami kb. a havi fizetésének az
kiszállásnál.
egyharmada lett. Panaszkodott hát a
Matematikus: - Definiáljuk úgy az üres liftet,
szerelőnek, aki mondta, hogy sajnálja, meg
hogy van benne egy ember.
megérti, de hát ez van, jöjjön el ő is a céghez
dolgozni, ott sokkal jobban fog keresni.
A matematikus, és a fizikus
Azt a tanácsot adta még, hogy tagadja le a
végzettségét, mert a főnökei nem szeretik a
túlképzett embereket. A matematikus elment
Hogyan főz teát a
jelentkezni a vízvezetékszerelő céghez és fel
matematikus és a
is vették, mivel azt hazudta, hogy csak 7
fizikus?
általánosa van.
- Mindketten
Ezek után mint szerelő dolgozott, és egyre
teletöltik a teáskannát
többet keresett. Egyszer egy nap a cég
vízzel, meggyújtják a
vezetése kitalálta, hogy elküldik esti iskolába
gáz, felteszik a vizet
azokat a munkásokat, akiknek nincs meg a 8
főni, ha kész leveszik,
általánosa.
és beleteszik a teát.
Így a professzort is elküldték. Az első ilyen
És mi történik, ha a teáskannában már van
órán, ami történetesen matematika volt, a
víz?
tanár, hogy tisztába jöjjön az osztály tudásá- A fizikus meggyújtja a gázt, felteszi a vizet,
val, megkérdezte tőlük, ki tudná megmondani,
ha felforrt leveszi, és beleteszi a teát.
- A matematikus kiönti a vizet a kannából, és mi a kör területének a képlete. Épp a
professzort kérdezte meg, aki ki is ment a
ezzel visszavezette a problémát a már
táblához, de azt vette észre, hogy hirtelenkorábban megoldott feladatra.
jében, nem jut eszébe a képlet. Elkezdte hát
levezetni, integrált, derivált, és azt kapta, hogy
Matematikusok egymás közt
mínusz pernégyzet pi. Nem tetszett neki az a
mínusz, így újra számolt.
Két matematikus elmegy a kocsmába, és
De megint ugyanezt az eredményt kapta.
közben arról beszélgetnek, hogy az
Megint újra számolt, megint ezt kapta. Nem
átlagember mennyire tudja a matekot. Az
számított hányszor számolja újra, mindig ott
egyik azt állítja, hogy semennyire, a másik
volt az a mínusz. Idegesen körbetekintett az
pedig azt, hogy igenis, tudja. Folyik a vita,
osztályon és hallotta ahogy az
amikor aztán a második elmegy hátra a WC-k összes vízvezetékszerelő ezt
felé, és közben észrevétlenül magához inti a
suttogja:
pincércsajt.
- "Cseréld fel az integrációs
Azt mondja neki: - Kedveském, néhány perc
határokat!!"
A matematikus, a fizikus, és a mérnök

Mi a különbség egy átlagember és egy
matematikus életmódja között?
- Az átlagember halmozza az élvezeteket.
- A matematikus pedig élvezi a halmazokat...
Matematika és evés
Mi a közös az evés és a matematika között?
- A szám...
3D-s szekér
Hogy hívják a három dimenziós szekeret?
- Térfogat
π
Tudom a π utolsó számjegyét!
- Kettes számrendszerben 1, mert ha 0 lenne,
akkor elhagynánk...
Matematikus gyerek
Az elsős kisfiú kérdezi matematikus
apukájától:
- Apu, hogy kell írni a nyolcast?
- Hát fiam, pont úgy, mint a végtelent, csak
forgasd el pí/2-vel...
Számok
Bár mint tudjuk, minden szám érdekes, hiszen
ha lennének érdektelen számok, lenne ezek
között legkisebb, ami valljuk be, egy érdekes
tulajdonság.

10. oldal

W E L L I N G TO N I M a g y a r F é s z e k H Í R M O N D Ó

Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?
Sajnos nem valamiért nem tolonganak a háziaszszo-

Hozzávalók:

Közben a kolbászt megsütjük, kivesszük zsírjából és

nyok a maguk által kitalált és megvalósított ételekkel,
azok képeivel. Így ismét nagyjainkhoz fordulok és Jókai
kedvenc receptjét osztom meg.
Az író kedvenc eledele volt a füstölt zsenge
szopósmalac körömmel együtt főtt bableves.
A „nagy mesemondó” azonban a Gundel
étteremben született leves mai változatára rá sem
ismerne. A róla elnevezett és híressé vált „sokízű
finomság”, a tejfölös csülkös bableves receptje
1937-ben ezen a néven jelent meg Gundel Károly
Kis magyar szakácskönyv című receptgyűjteményében.

vékony karikára vágjuk. Ha a bab megpuhult, a kol- 180 g száraz bab vagy 300 g friss, fejtett bab
- 1 db füstölt sertéscsülök
- 100 g sárgarépa
- 80 g petrezselyemgyökér
- babérlevél
- fokhagyma
- 150 g zöldpaprika
- 70 g paradicsom
- 300 g kolbász
- 40 g zsír
- 30 g liszt
- 30 g vöröshagyma
- 5 g fűszerpaprika
- petrezselyem zöldje
- 1,5 dl tejföl + 30 g liszt
- csipetke

bászsírból és lisztből világos rántást készítünk apróra
vágott vöröshagymával, az utolsó pillanatban fűszerpaprikával és petrezselyemzölddel meghintve. Ha a
leves a rántással felforrt, tejföllel behabarjuk, végül
csipetkét főzünk bele, majd hozzáforraljuk a kolbászkarikákat. Tálalás előtt apró kockára vágjuk a csülökhúst, rámerjük a forró levest. Ecettel, tárkonyecettel
tányérján ki-ki utánízesítheti.
A savanyú íz ellensúlyozására a végső ízesítéshez igen
kevés porcukor is számításba jöhet az szükséges
ízharmóniához.

A száraz babot jól megmossuk és előző este beáztatjuk. Fejtett bab esetén erre nincs szükség.
A csülköt kb. 1,5 liter vízben vajpuhára főzzük.
Másnap a karikára vágott zöldséget a főzőlé tetején
megfagyott s arról villával leszedett zsíron megpirítjuk.
Ha barnulni kezd, az áztatólével együtt hozzáöntjük a
babot, felöntjük a füstölt ízű lével. Egy babérlevéllel,
csipetnyi zúzott fokhagymával, a kis kockára vágott
zöldpaprikával és paradicsommal, illetve a csülöklé

Forrás wikipedia

sótartalmától függően kevés sóval puhára főzzük.

Túl vagyunk az év eleji, - néha túlzásba vitt lakmározáson,amikor az
ember fokozottan vágyik gyümölcsre. Ezért is örültem, hogy egyik
látogatóm, egy kosár piros mosolygós almát hozott ajándékba.
Gondosan beosztottam, minden nap megeszek egyet belőle és
nemcsak azért, mert egy angol közmondás szerint ez „távol tartja az
orvost a háztól,” hanem mert finom, egészséges és így a téli
időszakban „ő” a mindig és mindenki számára elérhető gyümölcs. De
nemcsak most van ez így, régi téma, jelkép az alma,nekem is
eszembe jutott néhány dolog, ami ezzel a finom gyümölccsel
kapcsolatos. Ezek is jelzik milyen fontos szerepet játszott már a
teremtésnél is, és jóval előbb, a kőkorszakban már szárítva is
fogyasztották.Tudjuk, Ádámot és Évát az alma vitte kisértésbe. Parisz
királyfinak három asszony közül a legszebbnek kellett adni az arany
almát, lett is belőle háború!Tell Vilmos svájci szabadsághős azt kapta
parancsba,hogy saját fia fejéről lőjjön le egy almát.Gyönyörű irodalmi
művek születtek ezekből, Schiller drámája és Rossini operája, nem
beszélve a trójai háború számos feldolgozásáról. Igaz nem ehető, de
jellemző, hogy a magyar királyi felségjelek közül sem hiányzik az
országalma. Nem vagyok benne biztos, de úgy
hiszem mind az irodalom, mind a népnyelv, a
gyümölcsök közül az almával foglalkozik a
legtöbbet. Ma már rengeteg fajtát
nemesítettek, de néhány évtizeddel ezelőtt, a
jonatán alma volt a „menő”, ami Amerikából
származik, a második világháború után terjedt
el. A népnyelv szerint, ”nem esik messze az
alma a fájától,” ha az utód nagyon hasonlít az
apjához, vagy valamelyik rokonához. Régi

babona és most decemberben le is maradt
róla aki ki akarná próbálni, hogy a férj
nélküli lányok Luca napjától karácsonyig
minden nap megettek egy almát. Amikor az
utolsóra került sor, egy falatot a szájukban tartottak, úgy mentek ki
az utcára. Az a fiú, aki akkor elsőként jött vele szemben, az lett a
férje./Azt, hogy a falat almát lenyelte-e a leányzó, vagy kiköpte, nem
tudni, pedig lehet, hogy ennek is volt jelentősége!/ Egy közepes alma
átlagosan 85 kalóriát tartalmaz, 85 %-a víz,vitamindús, Kálium, A és
C vitamin van benne. Nem véletlenül kapta azt az elnevezést sem,
hogy a természet „fogkeféje”.Az egyik ismerősöm édesapja, sohasem
használt fogkefét,de minden este megevett egy almát. 86 éves
korában halt meg, 31 ép foggal. Azt az egyet kiverte a sógora,
amikor összeverekedtek, Az külön szimpatikussá teszi számomra az
almát, hogy távoli rokona a rózsának, kedvenc virágomnak és számos
népdal, nóta is szól róla, „Alma a fa alatt, nyári piros alma„ sőt
napjaink kedvenc keresztneve lett lányoknak az Alma név.A
számtalan gyümölcs mellett, ami ma már évszaktól függetlenül
kapható, sokunknak az alma a gyümölcsök
királynéja.
Mindenkinek ajánlom tehát egyenek minél
több almát, annál is inkább, akkor több
esélyük lesz almával álmodni, ami Krudy Gyula
álmoskönyve szerint, örömöt, egészséget
jelent! Ennél jobbat nem is kívánhatnék
mindenkinek az új évre!

14. évfolyam
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Híres magyar — Várkonyi Mihály/ Victor Varkonyi— Hollywodban
üdvözletem mindenkinek. Isten veletek!
Gondoljatok rám, hiszen én sem fogok
megfeledkezni rólatok. Kiszerződtem
Amerikába, jó pénz, szép lehetőségek, új
világ… sok remény, csak szerencse kell!
Csókollak és ölellek valemennyiötöket.”
A Színházi Életnek Hollywoodból is
küldött levelet a megérkezése után,
amelyben minden kalandvágyó színészt
óva intett attól, hogy Los Angelesben
próbáljon szerencsét. Mint írta, a
városban ezrével látni a hiába próbálkozó
színészeket, akiknek pénzük nincs, csak
lelkesedésük. Az utcán alszanak, s arra
gyűjtenek, hogy valahogy hazajussanak
Európába. Majd megállapította, ezerből
egy embernek sikerül itt külföldiként
karriert csinálni.
Nos, a jelek szerint ő volt az a bizonyos
egy…
Amikor 1928 januárjában a feleségével
Budapestre látogatott, mindenhová
Ő volt a magyar némafilmek első
szívtiprója, a tízes években a bakfis
lányok a reklámképeslapjával aludtak el.
Aztán Hollywoodot is meghódította.
Együtt játszott Fred Astaire-rel és
Ginger Rogers-szel no meg John
Wayne-nel és Alfred Hitchcock is
ragaszkodott, hogy szerepeljen a
filmjében. Ehhez képest ma már nem
nagyon emlékszünk a sármos Várkonyi
Mihályra, aki Victor Varconi néven lett
a némafilmek és a hangosfilmek
világsztárja.
Kisvárdán született 1891-ben és bár
kiskorától a színészet vonzotta,
kezdetben banki tisztviselőként dolgozott.
Aztán mégis a színészet felé kanyarodott,
olyannyira, hogy az I. világháború előtt
Kolozsváron már a némafilmek világában is
elmerült. Tudni kell, akkoriban egy bizonyos
Kertész Mihály volt a kolozsvári filmezés
mindenhatója. Igen, a későbbi kultikus film, a
Casablanca rendezőjéről van szó. Kertész 40
némafilmet készített Magyarországon, ám
ebből csak három maradt fent, a többi
az enyészeté lett. Az egyik, a
Kolozsváron felvett Tolonc - amelyben
Várkonyi is szerepel - eredeti kópiája
néhány éve Amerikában került elő.
De visszatérve Várkonyi életéhez. Az I.
világháború alatt önként vállalta, hogy a
harcmezőre megy, három évet töltött
a fronton, ha kapott némi eltávozást,
akkor egyből filmezni rohant. A lányok
kedvence a háború végén, 1919-ben
aztán feleségül vette a színésznő
Aranyosy Annát, majd némi bécsi és
berlini kitérő után 1927-ben már
Hollywoodot is meghódította. Mielőtt
nekivágott a nagy kalandnak, a Színházi
Élet hasábjain üzent a rajongóknak.
„Drága Színházi Életem, add át

hazalátogatott, ám ekkor a gyász hozta. Az
imádott édesanyja ugyanis meghalt, ő
pedig mindenképpen itt akart lenni a
temetésén. Két napra utazott haza s ha
már itt volt, „szakmázott” is.
Arról panaszkodott, hogy a hangosfilmek
rengeteg sztár életét tönkre tették és a
rendezők után most a hangmérnökök a
legnagyobb urak. Kétségtelen, a magyar
némafilmsztárok közül sokak karrierje
kettétört a hangosfilm megjelenésével,
Várkonyi ellenben ott is folytatta a
diadalútját.
Számtalan filmben szerepelt, vígjátékban,
krimiben, westernben, éppen mire hívták.
Egy idő után viszont elege lett abból, hogy
mindig ő a hős szerelmes vagy a szépfiú. Mint
fotósok és újságírók kísérték a magyar
mondta, vértől és hústól duzzadó figurákat
világsztárt. Várkonyi - ekkor már Victor
akar végre játszani, nem pedig szépfiúVarconi néven - dúsgazdag, ünnepelt
karaktereket. Ennek jegyében egy ideig ismét
színészként élte az életét Los Angelesben,
Európában filmezett, Olaszországban és
ahol meseszép villát vásárolt magának.
Csak a honvágyával bírt nehezen, ezért is jött Németországban. Aztán megint visszatért a
tengerentúlra.
Budapestre három napra. Az utazás ennél
Habár a nők ezrei ostromolták, kitartott
sokkal hosszabb időt vett igénybe… Aztán
magyar felesége mellett, egészen annak 1949nagy titokban a következő esztendőben is
ben bekövetkezett haláláig. Az akkor 58
éves magyar filmsztár aztán
újraházasodott, ám megint egy magyar
színésznőt vett feleségül, Várkonyi Lili
személyében.
Aztán tíz évvel később úgy döntött, felhagy
a filmezéssel. Pihenni akart, főleg, hogy a
karrierje vége felé már sok galibát okozott
a vérnyomása. 1976-ban, 85 éves korában
szívroham vitte el Hollywood elfeledett
magyar szívtipróját.
Nyugodj békében, Várkonyi Mihály!
Forrás: Újságmúzeum
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Az új-zélandi Parlament – sorozat 1.
A Parlament területe
A Parlament épületének és a maori kaptárnak a helyét az újzélandi társaság által kormányzati területnek ítélték, amikor a
maori a kikötő ezen oldalán telepedtek le.
A Sydney út elválasztotta ezt a területet és a Parlament (ahol a
Parlamenti Könyvtár ma áll) faépületeit. 1910-ben a
földterületet teljesen átalakították, és a Sydney utcát
kitöltötték, hogy egybefüggő földterületet hozzanak létre. Az
egységes táj elérése érdekében a növényzet és az utak nagy
részét megtisztították, és fákkal ültették be, új pázsitot kapott
és egy bejárati kerületi falat, díszkapukat és az autópályát. Az
alagút főbejáratánál egy szil fa áll.
A Parlamenti Ház
Az új-zélandi építészek közötti verseny meghatározta a terv
kialakítását, John Campbell és Claude Paton közreműködik a
nyertes versenyen. A Takaka-hegységből a Kairuru márványból
burkolt edwardi neoklasszikus épület és a Coromandel gránit
felváltotta a gótikus faházat, amelyet az 1907-es tűz
elpusztított.
A munka 1912-ben kezdődött, de az 1. világháború miatt anyag- és munkaerőhiány miatt építése csak 1922-ben fejeződött be. Az eredeti terv
egy másik szárnyat tartalmazott, amely tükrözi a mai látványt, kiemelkedő kupolákkal és díszítéssel a tetőn, de a Kaptárépület megépítésével
ez soha már nem lehetséges. Ehelyett egy hároméves projekt kezdődött 1992-ben annak megerősítése és felújítása érdekében.
Parlamenti Könyvtár
A parlamenti könyvtár, amelyet Thomas Turnbull viktoriánus stílusban tervezett. A gótikus stílusú épület a legrégebbi épület a helyszínen. Az
1899-ben épült tégla, cement és gipsz, az eredeti háromszintes épületet és annak külső díszítésének nagy részét pénzügyi korlátok miatt felül
kellett vizsgálni. Az 1907-es tűz ideje alatt 15 000 könyvet dobáltak ki az épület előtti gyepre mentésükért.
A könyvtár súlyosan megsérült, de végül a tűzvédelmi ajtónak és a falaknak köszönhetően megmentésre került. A díszes főcsarnokot a
felújítás és az erősítés során 1992-ben ismét károsította a tűz, de azóta az egész épület helyreállt eredeti stílusában, 1999-ben.
Az ügyvezető szárny
A Kaptár vagy Méhkas néven ismert mintát 1964-ben Sir Basil Spence fejlesztette ki. Ő volt az, aki kitalálta és gyorsan felvázolta egy
szalvétára. A koncepció a Parlament Ház befejezése helyett részesült előnyben, mivel úgy vélték, hogy ez „a nemzeti büszkeség és a
nemzetközi érdekek forrásává válik”. Az építkezésre 1969 és 1979 között került sor acélból és vasbetonból. A tető kézzel hegesztett és
varratott rézből készült. 72 méter magas, 14 emelettel rendelkezik - ezek közül kettő szint van föld alatt.
A miniszterelnök irodája a kilencedik emeleten található. A miniszterek irodái negyedik-hetedik emeleten vannak - minél magasabban, annál
magasabb az érintett miniszter posztja.
Ismertetésünket legközelebb folytatjuk...

Panorama photo: Eva Kaprinay 2019
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Az ART DECO eredete az art nouveau-hoz, a
francia szecesszióhoz vezethető vissza, de magába

Wellingtoni látnivalók — ART DECO

olvasztotta az avantgárd irányzatok egy-egy
jellegzetes elemét is: a konstruktivizmusból
merítette a geometriai stilizációt, a futurizmusból

Former State Insurance Building, 143–149 Lambton Quay (1940)

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

A képeken a volt állami biztosítási épület a
befejezése után (1940) és napjainkban.
Az 1930-as évek végén a kormány
megbízást kapott egy új épületnek az állami
biztosítás számára ezen a sarokhelyen.
A Gummer és a Ford Auckland filmje
briliáns megoldással jött létre - a sarokba
hullámos hullámos homlokzatot. Az üveg
széles körű használatával egy teljesen
újszerű formatervezés volt Új-Zéland
számára, és az új építészet legismertebb

helyi példája Európában válik válik.
Innovatív tervezésének hangsúlyozása
érdekében az épület új funkciókat
tartalmazott, mint például gyors felvonók,
fényforrás és tűzvédelem.
Az állambiztosítást 1990-ben eladták a
Norwich Insurance-nak. A vitatott
többszintes tetőtéri kiegészítés és a
beágyazott klasszikus oszlopok (a korábbi
tulajdonos nevét bronz betűkkel
hordozták) 1999-ben készültek el.

világkiállítás volt, ettől kezdve rohamosan elterjedt a világ minden táján, így Wellingtonban is.
Az első világháború utáni időszak Wellington

Departmental Building, 15–21 Stout Street (1940)

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

1-30-ig terjedő sorozatunk
folytatásban:

Az épület mérete és tiszta vonalai azonnal
Wellington kiemelkedő épületévé tették

Számos kormányhivatal jött és ment, és ma
csak egy fő bérlő, az Új-Zélandi Védelmi
Erők maradtak.

A megyei épület 1940-ben fejeződött be, és
addigra volt a legnagyobb hivatali épület,
amelyet valaha Wellingtonban állítottak fel.
Szükség volt enyhíteni a wellingtoni
közszolgálat igénybevételére nehezedő
nyomást.

1985–86-ban az eredeti burkolatot eltávolították, és egy fehér kőforgács-darabokkal
cserélték, részben az eredeti Putaruru
kőből.

Az épületet John Mair kormányzati építész
tervezte, a Fletcher Construction építette.

Széles, elsöprő, modern homlokzata
csodálatos kiegészítő kortárs szomszédja, az
Állami Biztosítási Épület számára.
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FÉSZEK hírek
Island Bay Community Centre
ISLAND BAY— The Parade
Ha autóval érkezel, akkor a gyógyszertár mellett
befordulhatsz a parkolóba. Ha busszal érkezel, az OTT ÁLL
INNEN

MEG! A gyógyszertár mellett, vagy a Dairy mellett tudsz
bejutni az udvarra.
Mi a képen látható
teremben leszünk mely a

2020.

Island Bay
Community

kis udvarra néz.

Centre HALL
2pm-4pm

INNEN

Január

Fészek volt december 22-én az elmúlt évek hagyományainak

Február

megfelelően most is a James Cook hotel Whitby éttermében
választottuk a svédasztalos ebédet.

Március

Az ételek kiválóak, az ott dolgozók kedvesek és mi jól éreztük
magunkat mind a tizenöten, akik most együtt zártuk az évet.

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

...én a 15. pedig a kamera mögött álltam :-)
November

19
16
22
26
17
21
19
16
20
18
22

FÉSZEK LESZ!
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

14. évfolyam

15. oldal

1 7 0. sz á m

Summer Concert Series 2020

15-től 15-ig

Hírmondótól-Hírmondóig

Programok, egyéb érdekességek a következő Hírmondó megjelenéséig Wellingtonban és környékén.
Többsége ingyenes!
ISLAND BAY-n Szombaton február 8-án délután felvonulással
kezdődik, majd változatos program a Shorland parkban.
Vasárnap febr 9. vásár és egyéb látványosságok, programok a
vízparton és a környező utcákban.

Aotea Lagoon,
Papakowhai Rd, Papakowhai, Porirua - Mana,
Január 17; 18; 19; 20
6:00pm – 8:00pm

Gardens Magic 2020
Január 7-től január 26-ig vasárnap.
Soundshell, Wellington Botanikus Kertben
Ingyenes koncertek: 8: 00–21: 30

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

Budapesti lakásomat
pár hónapra
felajánlanám az ország iránt érdeklődő
új-zélandi személy részére.
Cserébe arra az időre
személyi kapcsolatokkal járó
aktív tartózkodási lehetőséget

írónő is.

kérnék Új-Zélandon.

Mióta wellingtoni nagykövetség is van, alkalmanként

Célom a számomra ismeretlen

tőlük is érkezik vendég.

kultúrkör megismerése.

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!

65 éves aktív, energikus, érdeklődő
nyugdíjas nő vagyok.
Email címem:
szekizsuzsa54@gmail.com

Köszöntjük azon kedves olvasóinkat, akik

január15 - február15
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!

