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II. Erzsébet királynő kitüntette Dr. Szakmány Tamást, aki a Brit Birodalom Kiválók Rendjének tagja lett 2021 januárban.
A kritikus gondozási tanácsadót a walesi kórházban a világjárvány idején végzett munkájáért ismerték el a súlyos
betegek orvosi ellátásának koordinálásáért.
Szakmány professzor Érden érettségizett a Vörösmarty Gimnáziumban,
majd a Pécsi Tudományegyetem orvosi karán lett az anesztéziológia doktora.
2004-ben tapasztalatszerzés végett jött Angliába, Liverpoolban dolgozott és
ott értesült arról, hogy Pécsett, az egyetemi klinikán leépítéseket terveznek,
ezért a kintmaradás mellett döntött.
Öt éve lett Wales-ben a Gwenti Kórház súlyos betegeket ellátó részlegének
az orvosa, majd vezetője. Hamarosan a Cardiffi Egyetem is igényt tartott a
szaktudására, meghívta professzorának.A koronavírus-járvány kitörésekor
rendkívül fontos szerepet kaptak az anesztéziológus szakorvosok, Szakmány
professzor a súlyos betegek kórházi ellátásának walesi koordinátora lett.
Hatékony munkáját ismerte el a királynő, amikor érdemeiért
a Birodalmi Rend tagjává tette.
Gratulálunk Dr. Szakmány Tamás MBE
A cikk forrása: https://dailynewshungary.com/hungarian-doctor-awarded-the-british-empire-medal-by-queen-elizabeth-ii/
A mellékelt képek forrása az internet

Az Év Embere-díjat a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói nyerték meg
Az év végéhez közeledve a Magyar Hang szerkesztősége meghirdette az Év Embere-díjat, amelyet az
olvasók szavazatai alapján a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói nyertek meg. A Magyar
Hang az elismerés mellett százezer forintot is felajánlott a győztesnek, aminek sorsáról ők dönthetnek, a
pénz az általuk megjelölt karitatív célt segíti majd.
A SZFE-s diákok a szavazáson szintén a jelöltek közt szereplő
Igazgyöngy Alapítványt választották, a százezer forintot az ő részükre
ajánlották fel.
„És ha az erkölcsi magasságot lehet még növelni, ők megtették: a
díjjal járó pénzt az Igazgyöngy Alapítványnak ajánlották fel” – írja Facebook-oldalán L. Ritók Nóra, az alapítvány
vezetője.
Az Igazgyöngy Alapítvány és Művészeti Iskola húsz éve dolgozik a berettyóújfalui kistérségben. A művészetpedagógia
alapjaira építve új, komplex módszereket vezettek be az oktatásban és a szociális munkában, segítve a hátrányos helyzetű
gyerekek és szüleik felzárkóztatását.
EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK NEW YORKBAN KARÁDY KATALINNAK
Emléktáblát avattak Karády Katalin tiszteletére 2020. december 29-én New Yorkban, a színésznő egykori lakóházának udvarán, amely mostantól a
Katalin Karády Memorial Courtyard nevet viseli.
Az emléktáblát, amely a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósult meg, Magyarország New York-i Főkonzulátusa nevében Pásztor
István főkonzul és B. Nagy Péter magyar diaszpóráért felelős diplomata avatta fel.
Az alkotást Baráth Fábián szobrászművész készítette Karády Katalin (1910-1990) születésének száztizedik, halálának harmincadik évfordulója
alkalmából. Karády Katalin, a két világháború közötti magyar kulturális élet meghatározó alakja New York egykori magyar negyedében, a 2. sugárút és
a 80. utca kereszteződésében található házban élt 1990-ben bekövetkezett haláláig.

NAUTILUS Project patinás helyszínén, az Ybl Budai
Kreatív Házban mutatták be októberben a BohusLugossy Gyűjtemény azon tizenegy alkotását,
melyek a kiállítást követően útra keltek és a floridai
St. Petersburg kortárs üvegművészeti múzeumának
a gyűjteményébe kerültek.
Lugossy Mária és Bohus Zoltán
transzcendens, fénnyel és
üveggel írt embermeséjének
alkotásai izgalmas, univerzumon
átívelő utazásra invitálják a
látogatókat. A varázsos
térélményt a 3D projekt mapping
épületvetítések nemzetközi
nagymestere, Bordos Zsolt
László beltéri fényinstallációja
teljesíti ki.
Bohus Zoltán (1941-2017) és Lugossy Mária (1950-

2012) üvegszobrász-házaspár különleges életútja során
több száz egyedi üvegszobor alkotást hozott létre,
melyek ma a legjelentősebb köz- és magángyűjteményeket gazdagítják világszerte: többek között a Louvre,
a British Museum, a The Corning Museum of Glass, a
Kunstpalast Düsseldorf, a Suntory
Museum, a Yokohama Museum,
valamint hazánkban a Magyar
Nemzeti Galéria, a Szent István
Múzeum és a Munkácsy Mihály
Múzeum kollekcióit. Saját
tulajdonukban megtartották alkotói
pályafutásuk egyes művészi
életszakaszainak legszebb és
azokra legjellemzőbb darabjait,
mely gyűjtemény – Prof. Emeritus
Fekete György (1932-2020) szavait idézve – „a kortárs
üvegművészet Seuso-kincse”.

Bohus Zoltán 1966-tól 44 éven át tanított a Magyar
Iparművészeti Főiskola Szilikát Tanszékén.
Munkásságát többek között a Nemzet Művésze címmel
és Kossuth-díjjal méltatták. Lugossy Mária nevéhez
jelentős köztéri alkotások kötődnek, többek között a
Nyugati téri digitális forgóóra a hetvenes évekből, a
Milleniumi Emlékmű Veszprém főterén,
Székesfehérváron a II. Világháború Áldozatainak
Emlékműve, az 1956-os Forradalom Lángja (Kossuth
tér majd Nagy Imre tér) és a tatai zsinagóga Holokauszt
Emlékműve. Alkotói tevékenységét Érdemes Művész,
valamint Munkácsy-díjjal méltatták.
Forrás:
https://artkalauz.hu/genezis-bohus-lugossy-uvegszobrokutoljara-magyarorszagon/
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A szerzői jogi védettség ez év utolsó napján minden olyan alkotás esetében
megszűnik, melynek utolsó élő szerzője 1950-ben hunyt el.

Rossz időket élünk, hogy fessem ki jónak?
Ki hisz ma Százéves Jövendőmondónak?
Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának,
Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának?
Mégis, hivatalból, ő lévén az ember,
Kinél a naptáros jobb időket rendel,
Varázsló-süvegét most is félrecsapva,
Üti a jövendő kongó űrét csapra:
Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap,
Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap,
A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, Ez legyen az új év legszebbik divatja!
1928

Ez azt jelenti, hogy most már mindenkinek joga van a korábban védett szellemi
termékek – zenék, filmek, könyvek stb. – felhasználására, újrapublikálására:
Alkotók, akiknek a művei januártól közkincsbe kerülnek:
Edgar Rice Burroughs (1875-1950): amerikai író
Bánffy Miklós (1873-1950): magyar író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, színpadi
rendező, politikus, külügyminiszter.
George Orwell (1903-1950): angol író, kritikus, újságíró. George Bernard Shaw (18561950): Nobel-díjas ír drámaíró és dramaturg, a 20. század egyik legtermékenyebb
színpadi szerzője.
Kurt Weill (1900-1950): német zeneszerző, revü- és filmzenét is írt.
De Fries Károly (1897-1950): születési neve: Carlo De Fries, magyar zeneszerző
karmester.
Ivan Goll (1891-1950): elzászi származású német-francia költő, az expresszionista és a
szürrealista stílus követője.
Johannes Vilhelm Jensen (1873-1950): irodalmi Nobel-díjas dán író.
Francesco Cilea (1866-1950): olasz zeneszerző, zenepedagógus és zenetudós.
Hajós Károly (1889-1950): ismertebb nevén Karl Hajos, magyar-amerikai zeneszerző,
karmester, számos amerikai film zeneszerzője.
Heinrich Mann (1871-1950): író, költő, a német irodalom kiemelkedő alakja,Thomas
Mann bátyja.
Nyikolaj Jakovlevics Majaszkovszkij (1881-1950): szovjet–orosz zeneszerző, egyike a
legjelentősebb orosz szimfonikusoknak.

Keleti Ágnes 2021.
100 éves lett január 9-én!
Ő a világ legidősebb olimpiai
aranyérmese, Keleti Ágnes.

Fotó: Fortepan/Kovács Márton Ernő

A Nemzet Sportolója címmel is
kitüntetett tornász eredménysora
egészen lehengerlő:

Pályafutása során öt olimpiai aranyérmet szerzett, emellett 46 (!)
alkalommal nyert magyar bajnokságot, ráadásul hétszeres
csapatbajnoknak is mondhatja magát. Nála többször senki nem tudott
tornászbajnokságot nyerni Magyarországon.
Az egyedülálló pályafutás a Nemzeti Torna Egyletben kezdődött, a
válogatottban 18 évesen mutatkozhatott be. 1940-ben nyerte első magyar
bajnoki címét. A világháborút hamis papírokkal sikerült átvészelnie. 1946-ban
megnyerte a Balkán játékokat, a két évvel későbbi olimpián a magyar csapat
tagja volt, de egy sérülés miatt végül nem vehetett részt a versenyen.
Keleti Ágnes az 1952-es helsinki olimpián arany, ezüst, és bronzérmet is
nyert, négy évvel később a melbourni játékokon pedig négy arannyal és két
ezüsttel gazdagította a magyar küldöttség érmeinek számát. Ezzel az azévi
olimpia legeredményesebb versenyzője lett, egyben pedig a legidősebb
tornásznő is, aki aranyat tudott szerezni. Az ötkarikás játékok végén nem
tért haza, Ausztráliában maradt. Nem sokkal később Izraelben telepedett le,
ahol felépítette az izraeli tornasportot. 1958-tól egészen 1980-ig az izraeli
tornászválogatott edzője volt, később klubedzőként folytatta.
Emellett 1957 és 1980 között az izraeli Testnevelési Főiskola tanáraként is
dolgozott. Később bíróként is tevékenykedett, nyugdíjba sportolók esetén
szokatlanul későn, 75 évesen vonult.
A legendás versenyző a mai napig minden napot tornával kezd. Tavaly egy
izraeli tehetségkutatóban is szerepelt, ahol mindenkit lenyűgözött
tornagyakorlataival, valamint azzal, hogy gond nélkül lement spárgába.
Karikatúra: Alex Escarabajal Garcia Rondal karikaturista

Január 11. 2020
Facebook
#ÁgnesKeleti
" The Past? Let's
Talk About The
Future."
Ginnasta
Ungherese
Sopravvissuta Alla
Ágnes Keleti A
múlt? Beszéljünk a
jövőről."
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HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK
1994. január 15-én hunyt el
még Franciaországban
Cziffra György
zongoraművész, akit
gyakran emlegetnek Liszt
Ferenc méltó, sőt egyetlen
igazi örököseként.
Cziffra György 1921.
november 5-én született
Budapesten.
Cigányzenész családból származott, nélkülözésekkel teli gyermekéveit egy
nyomorúságos angyalföldi barakktelepen töltötte. Tehetségét cimbalmos
édesapja ismerte fel - nővére bérelt pianínóján játszott -, csodagyerekként
már ötéves korában cirkuszban zongorázott, improvizált. A Zeneakadémiára
egy házaló jóslata révén került, aki nagy jövőt ígért neki, és azt állította, hogy
beajánlotta Dohnányi Ernőhöz. Ez nem volt igaz, ám a Zeneakadémia
főigazgatója mégis meghallgatta és felvette a nyolcéves fiút.
Ez nem gyöngyszem, ez maga a Koh-i-Noor gyémánt
– mondta. Olyan mesterek kezdték el egyengetni az útját, mint Weiner Leó,
Ferenczy György és Keéri-Szántó Imre.
Az ifjú Cziffra sikert sikerre halmozott, bár inkább a közönség körében, a
kritikusok fanyalogva fogadták játékát. Megindult nemzetközi karrierje is,
hiszen a harmincas években számtalan sikeres hangversenyt adott a
skandináv országokban és Hollandiában. Tehetségét Istentől kapott
adományként fogadta. Tanulmányait anyagi okok miatt nem fejezhette be,
kénytelen volt bárzongoristaként keresni a kenyerét, miközben magánúton
tanult tovább. A pesti éjszakai élet fellegvárának számító Arizona mulatóban
is játszott, ahol megismerte Soleilkát, az egyiptomi származású táncosnőt,
akit rövid idő múlva feleségül vett.
1943-ban kikerült a keleti frontra, ahol egyik alkalommal a Wehrmacht
tisztjeinek kellett zongoráznia, és játékával annyira lenyűgözte őket, hogy
felajánlották neki: elviszik Berlinbe, ahol karriert csinálhat. Ő ezt azonban
származása miatt sem vállalta, hisz a nácik a cigányokat sem kímélték.
A fronton hadifogságba esett, ahonnan 1946-ban tért haza.
Újra kiskocsmákban és eszpresszókban lépett fel, miközben folytatta
tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán Ferenczy Györgynél. 1950-ben
feleségével és kisfiával együtt megpróbált disszidálni, de elfogták és
kényszermunkára ítélték, a kemény fizikai munka miatt azonban csuklója
maradandóan károsodott. 1953-ban szabadult, s bár kezei a durva munkát
megsínylették, újra a zongorázással próbálkozott a pesti éjszakában.
1956. október 22-én Bartók II. zongoraversenyét játszotta a Zeneakadémián
olyan tomboló sikerrel, hogy sokak szerint ennek a hangversenynek nem kis
része volt az október 23-i hangulat alakításában. A forradalom idején
családjával emigrált – pár héttel rá már koncertet adott Bécsben –, 1956
decemberében érkeztek Párizsba, és ott már első hangversenyével szinte
üstökösként robbant be a világ zenei
életébe. Zajos sikerrel szerepelt a világ
nagy koncerttermeiben és fesztiváljain,
többek közt a londoni Royal Albert
Hallban és a New York-i Carnegie
Hallban. Charles de Gaulle elnök
meghívására játszhatott az Élysée
palotában, majd amikor megkapta a
francia állampolgárságot 1968-ban,
feleségével Párizs közelében, Senlisben
telepedtek le, ahol ünnepelt
előadóművészként élt.
Színes kép Cziffra Györgyről
(Fotó/Forrás: BTF)

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

Cziffra György (Fotó/Forrás: Erich Auerbach/Hulton Archive/Getty Images)
Cziffra régészettel, a francia-magyar történelmi kapcsolatok kutatásával is
foglalkozott, s évente fesztiválokat rendezett Festival du Graal néven. Fia,
ifjabb Cziffra György is zenész, karmester lett, akivel annak 1982-es tragikus
haláláig többször adott közös koncertet. Korai halálát apja nehezen viselte,
zenekarral többé nem lépett fel és lemezfelvételt sem készített.
Cziffra György munkásságát hazájában 1956-ban Liszt Ferenc-díjjal
jutalmazták. 1973-ban látogatott először haza, hangversenyén tombolva
ünnepelte a közönség. 1986-tól mesterkurzusokat vezetett a keszthelyi
Helikon Zenei Fesztiválon. Tiszteletbeli elnöke volt a 100 tagú Budapest
Cigányzenekarnak, 1986-ban Kőszeg díszpolgára lett. 1993-ban a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki, ugyanebben az
évben megkapta a francia Becsületrend tisztikeresztjét is.
1994. január 15-én végzett vele a súlyos betegség egy Párizs környéki
klinikán. Angyalföldön 2013-ban parkot neveztek el tiszteletére, ugyanebben
az évben a nagytétényi kulturális központ
vette fel nevét. 2015-ben Balázs János
Liszt-díjas zongoraművész Cziffra György
Fesztivált alapított, amely
koncertsorozatból, mesterkurzusból és
országos zenei versenyből áll. 2016-ban
posztumusz Magyar Örökség Díjat kapott.
2018 márciusában megkezdődött a Cziffra
György Roma Oktatási és Kulturális
Központ kormányzati beruházása a
Józsefvárosban.
Önéletrajza magyarul Ágyúk és virágok
címmel 1983-ban jelent meg. Ebben írja: „A
küldetés nem más, mint a többi ember
érzelmi forrásainak őrzése.”
Forrás Fidelio
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Híres magyarok—Magyar hírességek
Almási Éva (Budapest, 1942. június 5. –) a Nemzet
Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas
magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok
Társulatának örökös tagja. Balázsovits Lajos színész felesége,
A Nemzet

Balázsovits Edit színésznő édesanyja.

Színésze/Színésznője
címet a nemzeti színjátszás élő

Gyermekkora meglehetős szegénységben, de annál több
szeretetben telt. Először zenei pályáról álmodozott, kilenc évig
hegedült is, aztán mégis a színház felé fordult. Már a főiskola előtt
színpadra került: a felvételin felfigyelt rá Szinetár Miklós, aki
meghívta Polly szerepére a Koldusoperában.
A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1965-ben szerzett diplomát,
ezután a József Attila Színházban játszott. 1968-ban lett a Madách
Színház tagja, 1987-ben a Vígszínházhoz igazolt, majd ismét a
Madách társulatához szegődött. A szavai szerint szabadságmániás
színésznő 1991-től szabadúszó, csak 1995-ben töltött egy évadot a
szolnoki Szigligeti Színháznál. Több színházban is fellép, például a
Karinthy Színházban és a Budaörsi Játékszínben.

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 juttatásban
részesülnek.
Ha a cím egyik viselője
elhalálozik, a megüresedett
helyre a cím többi birtokosa
egyhangú szavazással tehet
javaslatot.
A cím jelenlegi birtokosai:
Almási Éva,
Andorai Péter,
Bodrogi Gyula,
Cserhalmi György,
Csomós Mari,
Haumann Péter,
Király Levente,
Máthé Erzsi,
Molnár Piroska,
Szacsvay László,

Olyan színésznő, aki mindig korának megfelelő alkatokat vállalt el és
formált meg, a neki nem megfelelő szerepeket visszautasította. Mint
egyszer nyilatkozta: szerepet soha nem kért, békében él a tükörképével. Sokoldalú, magas fokú muzikalitással és
mozgáskultúrával rendelkező művész, aki hitelesen tolmácsol lélektani igényű jellemszerepeket is. Klasszikus és
kortárs darabokban, tragikus és könnyedebb hangvételű művekben egyaránt játszott, és énekes szerep is
megtalálta.
1966 óta szerepel filmeken is, általában jellegzetesen mai nőalakokat formált meg, és számos televíziós alkotásban
is játszott. Főbb színpadi szerepei: Glafira (Osztrovszkij: Farkasok és bárányok), Mása (Csehov: Három nővér),
Eszter (Déry-Presser: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról), Leila (Heltai: Az ezerkettedik éjszaka), Blanche
(Williams: A vágy villamosa), Jablonczay Lenke (Szabó Magda: Régimódi történet), Erzsébet királyné (Shakespeare:
III. Richárd), Júlia (Csodás vagy, Júlia), Erzsébet (Schiller: Stuart Mária), Eleonóra (Goldman: Az oroszlán télen).
Szolnokon eljátszotta Örkény Macskajátékában Orbánnét.
Legemlékezetesebb filmes és tévés szerepei: Nyaralók, Próféta voltál szívem, A fekete város, Maya, Merénylők,
Kettévált mennyezet, Villámfénynél, A kertész kutyája, Kreutzer szonáta, Egy szerelem három éjszakája, a
kétrészes televíziós Bánk bán, A hídember, Boldog születésnapot, A két Bolyai. A rendezést is kipróbálta, többek
közt a Thália Színház Új Stúdiójában 2003-ban színpadra vitte Osborne Dühöngő ifjúságát.
Művészi pályafutásának elismeréseként 1973-ban Jászai Mari-díjat kapott, 1978-ban érdemes művész, majd 1986ban kiváló művész lett, 1997-ben “zenés és prózai darabokban egyaránt kiemelkedő alakítást nyújtó, sokoldalú
művészi pályája elismeréseként” a Kossuth-díjat vehette át. Ugyanebben az évben lett örökös tagja a Halhatatlanok
Társulatának, 2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 2016-ban lett a nemzet
színésze, a cím viselői a Psota Irén halálával megüresedett helyre választották. Hogy Psota Irén emlékét
méltóképpen őrizze, 2017 elején alapítványt hozott létre: a díjat minden évben annak a színpadi sokszínűségét és
tehetségét bizonyító színésznőnek adományozzák, akinek kiemelkedő képességei Psota Irén örökségéhez
méltónak bizonyulnak.
Férje Balázsovits Lajos színész, volt színigazgató, lányuk, Edit is ezt a
pályát választotta. Anya és lánya együtt szerepelt Mark Ravenhill
Shopping and Fucking című darabjában a Thália Színházban, majd
2013-ban a Popfesztivál bemutatásának 40. évfordulóján a jubileumi
vígszínházi előadásban is együtt léptek színpadra.
Pályája legkedvesebb emlékeinek azokat a pillanatokat nevezte,
amikor mások mellett Psota Irénnel (mellékelt kép), Sulyok Máriával,
Márkus Lászlóval, Gábor Miklóssal, Kis Manyival állhatott egy
színpadon.

Tordy Géza,
Törőcsik Mari

Az összeállítás a Szinház.hu 2017-ben megjelnt cikke alapján
és Wikipedia
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Közönségdíjas 4 szavazattal

Alkotó (rajzoló-festő) verseny
témája volt
december
hónapban:
„Vidámság a szabadban”
19 alkotás érkezett!!!
Most kicsit lanyhult az érdeklődés a vírus
okozta nehézségek és az ünnepek miatt.
7 év és alatti korosztályban első:

8-10 éves korosztályában első:

10 év fölötti korosztályban

Figyelem változás lesz 2021-ben!!!
A korosztályukban első helyezettek, a kiemelt dicséretben részesülők és a
legtöbb közönségszavatot kapott alkotások készítőit egy-egy oklevéllel
ismerjük el, melyet a beküldő e-mail címére postázunk!

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA:

’ Én ilyenné változtatnám a világomat!’
A beküldési tudnivalók:

A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg

KovacsJozsef_9_Városnév/vagyország

(varosnev, iskolanev lehet, de ne legyen ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő: február 5.

Cím: rajzverseny0@gmail.com
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Csodálatos módon
Lassan, lopakodva érkezett az ősz. Az első ősz a kertes
házban! A fák még nem színesítették lombjaikat, de az ég

Kálnay Adél
József Attila díjas írónő engedélyével
2016 januári kezdéssel könyvének
meséit közölhetjük! Köszönjük!
Az Embermesék, tündérmesék
munkacímű meseregény egy egyre
bővülő család meséje.
Ebben a családban a gyerekek állandó
kapcsolatban vannak a tündéreikkel,
akik beavatják őket titkaikba,
segítenek, ha szükséges.
A mindennapi történések bizonyítják,
hogy sokszor nem könnyű gyereknek
lenni, s eligazodni a világban. Ilyenkor
jó, ha van egy tündére az embernek. A
gyerekek azonban nemcsak a
tündéreikkel tudnak beszélgetni,
hanem Artúrral is, a fekete rigóval, s
Csipkerózsikával, a bánatos szemű
kutyával.
Mi pedig együtt izgulhatunk a
szereplőkkel, hogy milyen lesz az új

- Vigyázat, jönnek a hideg hajnalok, a hulló levelek, a

Veronika meglepetésében szóhoz sem jutott. A madárka

súlyos fellegek, madárkák menjetek, amíg csak lehet!

folytatta:

A madárkák megértették az üzenetet, s ha nem értettek

- Arról töprengsz, milyen jó lenne repülni, s hogy ti embe-

volna ebből, úgy érteniük kellett a feltámadó szél

rek, miért nem repülhettek.

susogásából.
- Sss, sss! – susogta a szél – jön a hideg idő, megfagytok,
ha maradtok, sss, sss!

nélkül.
- Mit csinálnak a fecskék, anya? – kérdezte Veronika.

anyával, apával. Szinte minden helyzet

- Mi madarak hiába tudunk repülni, mégsem repdesünk
csak úgy össze-vissza a világban. Amelyikünk költöző maBárhová repülhetnénk, mégsem tesszük. Ti emberek
annyira mások vagytok! Mindig tele vagytok tervekkel, vágyakkal! Ha repülni tudnátok, csak repdesnétek a világban

Anya éppen Blankát próbálta rábeszélni, hogy jöjjön ki az

mindenfelé, még azt is elfelejtenétek, mi a dolgotok. Kicsit

árokból, ezért csak sokára válaszolt:

telhetetlenek is vagytok. Nekünk nincs nagyobb fészkünk,

- Tanácskoznak – mondta végül.

mint amilyenben elférnek a tojáskák, s nem fogunk több
legyet, kukacot, mint amennyit meg tudunk enni. Szerin-

- Miről?

tem azért nem tudtok repülni, mert akkor nem elégedné-

- Arról, hogy mikor és merre induljanak.

tek meg az otthonotokkal, a hellyel, ami a tiétek.

Veronika elgondolkozott.

- Én szeretem az otthonomat - mondta Veronika a kisma-

- Az hogy lehet, hogy az emberek nem vándorolnak el, ha
jön a hideg tél?
- Ugyan miért tennék? – kérdezett vissza anya – az
embereknek van házuk, oda elbújhatnak a hideg elől.

gedett a válasszal. Kérdezősködni azonban nem lehetett,

Ez afféle „együttolvasós” könyv,

- Valóban – vallotta be Veronika – erről gondolkoztam!

A fecskék ekkor összegyűltek a drótokon, s csittegtek vég dár az nagy utat tesz meg, mégis mindig ugyanoda érkezik.

életben marad-e Artúr, lesz – e helye

tündérfa magja.

beszélni kezdett.
- Én tudom, miről ábrándozol itt kislány!

kistestvér, sikerül-e a tündérszüret,

vágyott ház, jó földbe kerül-e a

forgatta, tollászkodott egy ideig, aztán megrázta magát és

reggelente már távoli, hűvös kékséggel üzent a világnak:

Veronika bólogatott, de azért még nem volt teljesen elé-

Csipkerózsikának, felépül-e a régóta

nem félt, fejecskéjét ide - oda

mert Blanka szélsebesen az utca végében csordogáló patak felé iramodott.
- Futás! – kiáltott anya és neki is iramodott. Veronika alig
bírta követni.
Este, amikor már Blanka

dárnak és kinyújtotta érte a kezét - de azért jó lenne
repülni!
- Akkor hunyd be a szemed, s a képzeleted, a gondolataid
máris elrepítenek. Ti így tudtok repülni - csipogta a kismadár és meglebbentette szárnyait.
- Anya – szaladt be Veronika a fürdőszobába – tudod,
hogy miért nem tudnak az emberek repülni?
- Tudom hát – felelte anya - Ha repülni tudnánk, csak
repdesnénk a világban mindenfelé, még azt is elfelejtenénk,
mi a dolgunk. Kicsit telhetetlenek vagyunk, ez azért van.
- Anya, te ezt honnan tudod?
Beszéltél a kismadárral?

ismerős lesz gyermeknek, szülőnek

édesdeden aludt ágyikójában,

egyaránt, ismerős és tanulságos. A

Dani olvasott, apa szundikált,

- Talán beszéltem, talán nem, már

anya pedig egy meleg fürdőt

nem emlékszem. Én azt modtam,

vett a fürdőszobában, Veronika

amit gondolok.

pizsamában kiment a teraszra, s

- Jól mondtad anya – bólogatott

az egyre sötétedő égboltot

Veronika – szerintem is ez az

kémlelte. Szeretett így

igazság. Mi emberek kicsit

nézelődni. Hirtelen furcsa zajra

telhetetlenek vagyunk!

tündérek pedig varázslatossá is teszik.

Hatvanegy történet titkokkal,
izgalmakkal, humorral.

lett figyelmes. Nagy
meglepetésére egy kis zöld
madár szállt a korlátra.
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ALPÁR - MES LI

Visszatekintés — Bőröndök és remények

Tóth Alpár
Magyar állampolgár —
világpolgár. Kézdivásárhelyen
született,
Kolozsváron tanult,
majd onnan került Prágába.
Csehországból Pestre indult,
de Angliában „kötött” ki.
Onnan visszatért ugyan,
Budapesten élt, de munkája
gyakran röptette őt Európa
különböző országába.
Néhány éve ismét London
ad otthont neki.
Megismerkedésünk óta
szorgalmasan küldi
jegyzeteit.
Írásai mindennapi örömérőlbánatáról, sorsának
alakulásáról, gondolatairól
szólnak.

Tisztelt Olvasó, bármennyire hihetetlenül is hangozzék, de bizony már tíz éve, hogy
"ismerjük" egymást, hiszen 2011 elején kezdtem el ebbe a lapba irogatni. Bevallom sosem
gondoltam, hogy ilyen szép kerek évfordulót megérünk együtt.
Hogy a tíz év alatt mi minden történt, azt nem könnyű egy oldalon visszaidézni, én most
mégis erre vállalkozom. Szeretem azt hinni, hogy én irányítom az életemet és mégis, így
visszagondolva rá kell jönnöm, hogy ez bizony csak részben igaz. Elég, ha egy egyszerű kis
tényt tekintünk. Utálok költözni, utálom az ezzel járó felhajtást, csomagolást, cipekedést.
Ehhez képest mégis "mindössze" hétszer költöztem az elmúlt évtizedben, négy különböző
ország között. Minden Kolozsváron kezdődött ahol ifjúságom legszebb éveit töltöttem és
ahová most is "haza" megyek. Amikor anno az első cikket megírtam ide, még véletlenül sem
jutott eszembe az, hogy én valaha is elkerülök majd onnan. A pénz azonban, vagy legalábbis a
hiánya, sokszor olyan változásokat hoz, amelyekre nem is gondolnánk.
Így jártam én is, képtelen voltam olyan munkát találni, amiből rendesen meg lehetett volna
élni ezért kénytelen voltam Prágába költözni 2011 nyarán. Két bőrönddel vágtam neki az "új
életnek", úgy, hogy nem ismertem ott senkit és a nyelvet sem beszéltem. Ennek ellenére legalábbis az elején - szerettem ott, érdekes új világot ismerhettem meg.
Viszonylag hamar kialakult egy baráti kör is és amíg újdonságnak számított addig élveztem a
nagyvárosi pezsgést is. Ami elől elmenekültem az itt is utolért - hosszú távon nem találtam
meg a számításomat, mivel az élet napról napra drágább lett és már pár hónappal később rá
kellett jönnöm, hogy hónapról-hónapra élek, eléggé szerényen, pénzt félretenni nem sok
esélyem van.
Mindenfélével próbálkoztam, de sehogy sem sikerült jobb körülményeket kialakítani. Sőt, a
végén még a meglévő munkahelyemet is elvesztettem így már nagyon kezdett körmömre
égni a gyertya. Megintcsak nem volt más megoldás, mint összepakolni (ugyanazt a két
bőröndöt, amivel érkeztem volt) és 2013 - ban átköltöztem Budapestre. Ettől a pillanattól
fogva az anyagi gondjaim eltűntek, tisztességesen meg tudtam élni. Az első másfél évet
nagyon élveztem de aztán megintcsak előjöttek a gondok is - bár most másmilyenek. Nem
anyagi problémáim voltak, hanem a személyes életem ment tönkre az állandó utazás miatt.
Bizony, akkoriban sokan irigyeltek, hogy összejárom a fél világot, de hogy ez mennyire
fárasztó azt csak az tudhatja, aki már próbálta milyen is hetekig szállodában lakni és
"bőröndből élni".
Emellett az állandó siránkozás is nagyon zavart - ez sajnos a mai magyar életforma jellegzetes
eleme, már volt róla szó egy előző írásomban. Végül arra jutottam, hogy újra váltok és
ezúttal nagyon magasra emeltem a tétet, amikor Londont céloztam meg. Ezúttal már három
bőrönddel érkeztem 2017 januárban, azaz most már négy éve. Itt barátok és munkahely várt
úgyhogy ezzel nem kellett legalább bíbelődni, elég volt a kulturális különbségeket és a
teljesen más tempót megszokni. És szép lassan alakultak is a dolgok, a kezdeti 9 nm szobából
átköltöztem egy 12 nm-be majd onnan másfél év után egy 35 nm kis lakásba. Ez már szinte a
paradicsom, hiszen mivel földszinten van tartozik hozzá egy apró kert is! Hogy meddig
leszek itt azt nem tudom (most már belátom, hogy sok minden nem csak tőlem függ) de az
tény, hogy ha nem itt élem le az életem hátralevő (remélhetőleg hosszabbik) részét akkor is
mindenképp ez lesz az utolsó előtti állomás. Én legalábbis így gondolom.
Elég volt a bőröndökből, a költözésből, a vándor életből. Most már csak erő, kitartás és
egészség kell (no meg egy kis szerencse), mindezeket sok szeretettel kívánom a kedves
Olvasóknak is 2021-re!
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Akinek humora van mindent tud.

HUMOR

Akinek nincs, mindenre képes!

"A humor a kenyér,
a tudás meg a vaj."
(Görög Ibolya)
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?
Ezt most nem kell főzni, ilyenkor
nyáron üdítő a saláta kis hideg
kiegészítőkkel, de akik télen kóstolták
sem panaszkodtak rá, üdítő a
VITAMIN BOMBA
Hozzávalók:

Összeállítása:
Az almát (vagy körtét), a lila hagymát, az
ánizsgumót, sárgarépát egészen apróra
reszeljük (vagy gyufaszál vékonyra daraboljuk,
ha nincs ilyen gyalunk), a salátát ha teszünk

1 alma (vagy körte)

bele vékony csíkokra vágjuk, az egészet egy

1 közepes lila hagyma

tálban összekeverjük a maggal, majd rátesszük

1 nagyobb sárgarépa

az olajat és végül a citrom levét.

1 citrom leve

Jól záró edényben 1 napig eláll. Ha nincs

1 szép ánizsgumó + kis zöld

saláta levél benne, akkor tovább is.

2-3 saláta levél
egy maroknyi nagyobb darabokra tört olajos
mag— dió, mandula, vagy nyers keshu
1ek oliva olaj

Egy kis ízelítő kóstoló feta sajttal tálalva:

Kiegészítője lehet: sonka, vagy maradék
sülthús hidegen, sajt kockára vágva, és/vagy
főtt tojás.

1 kk cukor

Hozz rá víg esztendőt

elnyerésével vált a magyarok himnuszává a
közvéleményben. Mégis 21 évnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy a pesti Nemzeti Színházban
A cím nem véletlen, ezt kérjük az új évre és emlékezünk a Magyar Kultúra
napján a mi magyar himnuszunkra, Kölcseyre, Erkelre, akik műveikkel kivívták nagyközönség számára hallható legyen.
Minthogy én is szeretném meghallgatni, amint a budakeszi kilencszer négy és
maguknak az örök dicsőséget és azt a kimondhatatlan emberi érzést, amit
fél méteres Himnusz szobornál harangjátékkal csendül fel a dallam.
még az egyébként érzéketlen emberekből is kivált.
Szerettem volna kikutatni, hogy Erkel részt vett-e az eseményen, de nem
Himnuszunk, de inkább a költője feledhetetlen emléket hagyott gyermekkoakadtam rá. A költő sajnos már nem élt a bemutató idején. Közben az osztrákromból. Ez a vírus miatti bezártság jó alkalom arra, hogy felidézzem a tanulmagyar monarchia követelményének megfelelően az osztrák himnusz volt
mányaim során megismert eseményeket felelevenítsem vagy újakkal bővítsem. Ezt a feladatot tűztem ki magamnak. A feledhetetlen emlékemet írásom kötelező. A ranglétra minden fokát megjárva, 1989-ben Alkotmányunkban is
szerepel, mint Nemzeti Himnusz. Még több mindent írhattam volna, de egy
végére szántam.
személyes emléket ígértem fenti soraimban.
Elsőként újra „megtanultam,” hogy a hymnus görög szó, ami hősi éneket jelent. Eredeti címe is y-nal íródott, sőt az akkori szabályok szerint az áldd” szót
A Magyar Kultúra napját színesíteni szeretném, az ünnep hangulatának
is csak egy l-lel írta a költő. Ma már minden országnak van saját himnusza.
megsértése nélkül. Említettem, hogy Kölcsey egyik szemére vak volt.
Arra figyeltem fel, a szó definíciója, a legtöbb, sőt ismereteim szerint minden
Történelem tanárunk gondosan ügyelt arra, hogy mindig helyesen mondjuk,
országnál, valamilyen győzelemére, hősi küzdelemére utal, dallama sem oly
hogy a bal szemére. Ám a híres költő képe, főleg ceruzarajzokon néha a
szomorkás, mint a mienk. Kölcseynek nem volt módja szabadságról, győzemásik szemére tette ezt a testi hiányosságot. Tanárunk többször megismételte
lemről írni, hisz a mi küzdelmes történelmünk nélkülözte e magasztos érzések
azt a próbát, hogy felmutatta a költő egyik képét, a diáknak pedig tudni kellett,
kialakulását. Szatmárcsekei magányában, talán még borúsabbnak is látta az
hogy helyesen ábrázolt képpel van-e dolga. Egy jó feleletet is képes volt
életet a valósnál. Soha nem nősült meg, és balszemére vak volt egy gyerekeggyel lerontani, ha rossz volt a válasz. Persze én sem maradhattam ki a
kori himlő miatt. Verseinek hangulatát ez is befolyásolhatta. Erkel eredetileg
próbából, kitűnő feleletemet nekem is lerontotta, ami nekem annyira fájt, hogy
verbunkos ritmusban írta a zenét, de Trianon után a nemzeti gyász szomorszüleim alig tudtak megvígasztalni. Mindez nem csökkentette szememben a
kássá tette a himnuszunkat is. Jó pár évvel ezelőtt a sportolóink kedvéért –
költő nagyságát, különösen így felnőtt korban. Vallom, hogy a Himnusz
hogy további győzelmekre buzdítson - az első
megzenésített formában csak a Kölcesy – Erkel
négy sor ritmusát megváltoztatták, de úgy tudom
páros alkotásában válhatott naggyá, ismertté és a
feledésbe merült a kísérlet.
magyarok imájává. Több külföldi is a világ legszebb
Kicsit előre szaladtam gondolataimmal, mert ha
himnuszának tartja. Most, az új év első hónapjában,
himnuszunk 1823-ig nem is volt, de különböző
idézhetném minden sorát, de ha már imáról írtam
hazafias dalokkal ha kellett, képviseltették magukat
leghőbb vágyunkkal fejezem be hazánk sóhaját és
őseink.
legismertebb sorát:
” Isten, áld meg magyart!”
Pl. a Rákóczi dal/induló sokáig töltötte be ezt a
szerepet. Miután Kölcsey megírta a verset, Erkel e
A mellékelt képen V. Majzik Mária Himnusz szobra Budakeszin található (ÉK)
konkrét mű megzenésítésére kiírt pályázatának
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EGYÉB TÖRTÉNÉSEK

WOW viselhető művészet világa

A wellingtoni látnivalók között is ajánlom a WOW vagy másképp „a viselhető művészet világa” című kiállítást, mely itt Wellingtonban a
Te Papa Múzeumban látható, most egy részletet kiemelnék belőle. A mellékelt képeken a Wellingtonban élő magyar Sasvári Daniela
nagyszerű munkáját mutatom be, mellyel ő is szerepel ezen a kiállításon! Gratulálunk neki!!!

Daniela 2007 óta él Új-Zélandon, de előtte sikeres díszlet– és
kosztümtervező volt Magyarországon.
Először 2008-ban nevezett be a WOW-ba, egy Új-Zéland nevű
ruhával, amely a Whanganui körüli tájat képviselte.
2014-ben megtisztelő elismerést kapott a Weta Costume & Film
szekcióban a Gesta Hungarorum (a magyarok krónikája)
munkájáért (mely jelenleg a wellingtoni magyar
nagykövetségének falát díszíti), TEMPLA MENTIS (2015), majd
ALHAM-BRA (2016).
A WOW volt az, amelyet itt Új-Zélandon talált meg, és amelyen
bemutathatta különleges képességeit, egyedi alkotásain
keresztül megmutatta az európai szokásokat és a történelmet is.
2015 volt számára a sorsfordító, amikor a kiállításon is látható
munkájával elnyerte a Fenntarthatósági Díjat, ez „áttörés volt”
az életében. Az akkori WOW-díj 5000 dollárját arra használta,
hogy iskolába iratkozott, belefoghatott a Whanganui's Ucol
számítógépes grafikai tervezői diploma megszerzésébe.
Aztán még két diplomát szerzett, az egyik a művészet és
kreativitás, a másik pedig a maori vizuális művészet.
Úgy döntött, hogy művészeti és technológiai tanár lesz.
A WOW volt az útja ehhez; a verseny nemcsak lehetővé tette
számára az alkotómunka folytatását, de WOW-bejegyzéseit
felhasználva nyilvánosságot és elismerést szerezhetett
produktív, sikeres művészként.
Gratulálunk Danielának és további sikereket kívánunk neki!
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Magyarország Nagykövetsége

Hírmondó

2021 Jan 12 – 31 Wellington Botanikus Garden

Wellingtonban

Kertvarázs:
Legal House, 6. emelet
Lambton Quay 101.
Jelenlegi munkatársai:

dr. Szabó László Zsolt
nagykövet
dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata
Molnár András
konzul
Gyorsok Enikő Tünde

gazdasági felelős
Tóth Tünde
titkárságvezető
Márton Brody-Popp

külgazdasági asszisztens
Szuravecz Erik
asszisztens
Postacím PO Box 697
Wellington 6140
E-mail cím:
mission.wlg@mfa.gov.hu
00 64 4 260 31 75
Félfogadás munkanapokon: 9-15
A rendkívüli ügyeleti vonal
munkaidőn túl:
027 43 49 652

Három hét ingyenes koncert!
Varázslatos zene és könnyű show-k teszik ezt az
eseményt a szórakozások egyikévé. A napi
koncerteken a helyi tehetségek jelennek meg,
miközben a fénysugarak megvilágítják a kertet, és
mindezt ingyenesen hallgathatjuk, szemlélhetjük.

A PROGRAM:

Tuesday 12 January – OdESSA
Your favourite garage funksters are back with electrifying
energy!
Wednesday 13 January – Glass Vaults/Fletcher Mills
A dreamy night of electronic psychedelic-pop beats
Thursday 14 January – Jamie and the Numbers
Powerful kiwi soul with deep down grooves
Friday 15 January – Grumblewood/JAZ/Danica Bryant
A melodic foot stompin, night of sweet folk and rock
A Gardens Magic megfelel a nevének, a zene és a
fény varázsát a Wellingtoni Botanikus Kertbe hozza, Saturday 16 January – Jim Wisp/Orangefarm
Spellbinding mix of indie post-rock - with a classical twist
és mindezt lehetővé teszi mindenki számára.
Január három hetében a wellingtoniak és a látogatók Sunday 17 January – T-Bone/Across the Great Divide
Acoustic Americana meets Celtic spirit for a lively night of
egyaránt ott lehetnek a napi koncerteken és az
world sounds
érdekes kiállításokon. A Gardens Magic nemcsak
Monday 18 January – RAIN DAY.
egy mindennapos zenei esemény de a műfajok és
Tuesday 19 January – Mighty Righteous
stílusok széles skáláját öleli fel, a modern hangoktól High energy modern funk covers to get you grooving!
Wednesday 20 January – Bad Hagrid/Pashtag
a klasszikusokig.
Move to some crazy-good dancing tunes
Thursday 21 January – C-26 Salsa Band
A fény show-val együtt ez egy különleges élmény. A spicy night of sizzling hot Salsa
Friday 22 January – Wellington Brass Band
Menjetek-nézzétek, hallgassátok, vigyetek egy piknik Simply the best brass band in the land!
takarót, és élvezzétek a jazz, indie, rock, pop, maori, Saturday 23 January – New Zealand Opera
A romantic night of opera under the summer skies.
americana, folk, blues, elektronikus vagy világzene
Sunday 24 January – FRED
zenei ünnepét miközben vacsorázhattok is a vitt
Psychedelic rock‘n’roll that’s good for your soul.
ennivalóitokból.
Monday 25 January – RAIN DAYTuesday 26 January –
Shenanigans/Son de Cuba Quartet/Taikoza
Dance around the world, from Japan to Ireland to Cuba!
A legnépszerűbb helyi tehetségek felsorolásba az
OdESSA garázs funksterei tartoznak, akik 11 év óta Wednesday 27 January – WAI/Aro
először játszanak élőben, valamint a Glass Vaults a Contemporary Māori waiata - from acoustic harmony to
electronica roots
Fletcher Mills, Jamie and the Numbers, C-26 Salsa
Thursday 28 January – Sky Canvas/Girl Scout Cookie
Band, Új-Zéland Opera, Darren Watson, WAI és még Fresh indie pop meets the future of soul.
sok más. Végül a több mint 50 tagból álló Supertonic- Friday 29 January – HUMMUCIDE/Mel Stevenson
kal zárul, és kórusuk tisztelegnek Elton John előtt.
Kickin’ instrumental jazz to get you on your feet Saturday
Erre az esti előadásra felkérik a látogatókat, hogy
30 January – Darren Watson
Come hear this NZ folk/
öltözzenek fel a legjobb csillogó ruháikba , és
blues legend in a beautiful garden setting
énekeljenek együtt a zenészekkel.
Sunday 31 January – Supertonic
Az MJF Lighting 2021-re visszatért, a Tungsten
An epic choral tribute to Elton John – come dressed to
Projects-szel dolgozik, és új elemekkel egészíti ki a
impress!
fény show-t. A kertben elárasztják az UV-bambusz
Monday 1 February – RAIN DAY

ligetet, az őshonos madarak művészi tiszteletét, az
ideiglenes közművészet szabadtéri galériáját,
valamint Jonathan Campbell és Campbell Maud
Wellington-szobrászok által eladott alkotásokat.

13. oldal

15. évfolyam 181. szám JANUÁR

Klaudia Kovács - Kovács Klaudia
új filmmel készül Children of Champions (Bajnokok Gyermekei) címmel
Klaudia film– és színházrendező Egerben született, majd a pályáját a budapesti Harlekin
Gyermekszínházban kezdte, és a Pinceszínházban folytatta, de nem vették fel a Színház- és
Filmművészeti Főiskolára, Hollywoodba költözött.
Ott tanulta ki a színház és a filmes szakmát. Többek között az Oscar-díjra jelölt Lynn Redgrave
tanítványa is volt, akitől Shakespeare kurzusokat vett.
Klaudia kilenc éven át dolgozott A lyukas zászló (angolul Torn from the Flag) című 96 perces
szociopolitikai, történelmi dokumentumfilmjén, amely a kommunizmus nemzetközi hanyatlásáról és az
1956-os forradalom viszonyáról szól. Az 1945-től 1991-ig tartó időszakot mutatja be és az akkori
nagyhatalmak közötti rivalizálást.
Az 1956-os magyar forradalmat, mint a kommunista rendszer későbbi hanyatlásának katalizátorát
ábrázolja, mely egyben kiemelkedő fordulópont volt a demokrácia felé vezető úton is.
A lyukas zászló elsődlegesen mozi és televíziós forgalmazásra készült. A filmet az Oscar-díjas Zsigmond Vilmossal és a legendás hírű Kovács László
operatőrörrel készítette, melyben neves politikusok szólalnak meg: Henry Kissinger, Habsburg Ottó, Göncz Árpád, Pozsgay Imre, Berecz János, Horn Gyula.
A lyukas zászló eddig 21 fesztivál meghívást, 8 nemzetközi díjat/
elismerést tudhat magáénak, az alkotó pedig a Magyar Köztársaság
“A Szabadság Hőse” emlékérmet érdemelte ki.
A lyukas zászlót – amelyet Klaudia rendezőkent, producerként, és
iróként is jegyez – meghívták az Egyesült Államok Kongresszusába is
és a világ sok egyetemén oktatásügyi segédeszközként használják.
Az USA-ban eddig több mint 40 filmes, színházi, és televíziós
munkában vett részt.
Íróként Kovács több magyar Panoráma cikk szerzője és két magyar
nyelvű könyv társszerzője: Magyar Amerika (2002) és Amerikai
Magyar Arcképcsarnok (2003).
Most ismét nagy fába vágta a fejszéjét, filmet készíteni olimpikonokról
-, olimpiai bajnokok leszármazottairól.
A terveit ugyan kissé átírta a világjárvány, de remélhetőleg hamarosan
folytathatja a már megkezdett munkáját.

Klaudia — Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőrrel

Ezen a fotón olimpikon édesanyjával együtt látható Klaudia.
Édesnyja muzeológus és négynyelven beszélő pedagógus volt,
aki inspirációként szolgált az új,
nagy jelentőségű olimpiai film
elkészítéséhez, melynek címe:
Children of Champions
(Bajnokok Gyermekei).

Az érdeklődők
az alábbi linken feliratkozhatnak
Klaudia premier meghivóira, illetve a
filmmel kapcsolatos tájékoztatóra:
https://klaudiakovacs.com/get-invited
A Facebook és Instagram oldalán is
rendeszeres információt találhatnak:
https://www.facebook.com/
KlaudiaKovacsDirector
https://www.instagram.com/
klaudiakovacsdirector/
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Hírmondó

FÉSZkelődők társaságának hírei

Az utolsó összejövetele a "fészkelődők társaságának" csakúgy mint az elmúlt években a
James Cook hotel Whitby’s éttermében volt december 20-án. A hely kellemes, a
személyzet kedves, a dekoráció igazi karácsonyi hangulatot áraszt, az ételek kitűnőek, melyekből kedvünkre válogathattunk!

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket és
boldog
újesztendőt
mindenkinek!

Ha te is szertnél velünk lenni és “fészkelődni” , tudd, hogy mi minden hónap utolsó
vasárnapján találkozunk. Aki bejelentkezik előtte szerdán a kaprinayeva@gmail.com, vagy
a 04 383 5395 telefonon, az ebédet is kaphat. Aki a vasárnapi ebédje után szeretne
betoppani, akkor is jó ha előre jelzi és kávét-teát, kis süteményt is kaphat.
Aki csak kis Magyar beszédre vágyik, azt is örömmel látjuk!
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Hírmondótól-Hírmondóig milyen lehetőségek vannak Wellingtonban és környékén

15-től 15-ig

Többsége ingyenes!

Nagyszerű állandó és
időszakos kiállítások a
Te Papa múzeumban!

Van Gogh visszatér a
városba, aki még nem
látta megtekintheti
a TSB Arénában!

A csendes-óceáni kultúra ünnepe
a Pasifika Fesztivál 2021-ben
Hallgasd meg a szigeti zene gyönyörű hangját, és
érezd meg a vízpartról áradó ellenállhatatlan aromát, és
indulj egy szigeti kalandra itt, a fővárosban!
Helyszín: Odlins Plaza
január 23-án délután 12– du 6-ig

Elbúcsúztunk ismét egy „Fészeklakótól”.

Szekér József feleségével Valikával együtt elmaradhatatlan
látogatója volt a Fészeknek, míg képes volt jönni.
Ott volt mindig, aztán már mi látogattuk.
Nyugodjon békében, legyen számára könnyű a föld.

Kapcsolatok - hirdetések
2004-től élt a
Wellingtoni Magyar Fészek
Új-Zéland fővárosában. A megalakulástól eltelt
időszakban sok magyar látogatta.

Kiadó - főszerkesztő:

Fészkelődünk továbbra is, 2021-ben is havonta

Kaprinay Éva

egy alkalommal találkozunk., minden hónap

112. Clyde St.

utolsó vasárnapján.

Island Bay

******

Wellington
New Zealand
Telefonszám: 64 4 383 5395

Kis újságunk magyarul íródik, magyaroknak -

www.hirmondo.org

magyarokról.

E-mail: szerkeszto@hirmondo.org

A világ számos pontján olvassák, az interneten
keresztül.
INGYENES

Köszöntjük azon kedves olvasóinkat, akik
január 15 - február 15
között ünneplik születésnapjukat,
vagy névnapjukat, vagy bármilyen évfordulójuik van
ezen időszak alatt! Legyen nagyon boldog a napjuk!

