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Új-Zéland, Wellington, Island Bay a szabad madaraival csodás látvány mindig napos időben.
Gyönyörű még akkor is, ha tél van, kicsit csíp a szél. Fotó: ÉK
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Amit a vírushelyzetről tudni kell:
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ellenőrzött elszigeteltségbe kerülnek különböző Hotelekben, ahol a 3. majd a 10. napon is ellenőrzik őket, ha
tünetmentesek. Szigorú karanténba kerülnek, ha Covid-19 tüneteket mutatnak, vagy pozitívnak bizonyulnak a
vírus szempontjából.
Július 14-én -az előző új vírusmentes nap után-, ismét találtak vírusfertőzöttet a beérkezett utazók között.

Ő június 30-án érkezett az első negítív teszt után a második tesztje lett pozitív! Így most szigorú karanténba kerül.
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Sajnálatos, hogy néhány ember semmibe véve a szabályokat, megszegte a lezártság kötelezettségét.
Mindez együtt óriási kiadás Új-Zélandnak, az adófizetőknek, de sokkal nagyobb veszteséggel és kiadással járna az, ha a vírus
elterjedne!
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Köszönet mindezekért az óvintézkedésekért a kormánynak, hogy a sok bírálat, sürgetés, intrikák ellenére mindezt
megteremti és lehetővé teszi!
Ami jó hír, hogy az országban már 74 nap telt el a legutóbbi közösségi átvitel esete óta! Nincs belső fertőzés! Vigyázzunk
mindannyian egymásra!
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MAGYAROK ITT ÉS OTT

sok értékes ember örökre eltávozott...

gondoltam, hogy a mondataim hatással lehetnek másokra.
A katonaságtól gerincsérv miatt felmentést kaptam, azóta már a nyakamban is
van két porckorongsérv, 16 éve csuklószorítóval játszok, képtelen vagyok a
kézfejemre támaszkodni. Először 2005-ben voltak problémáim a szívemmel,
Életének 85. évében elhunyt Kárpáti amik 2009-ben megismétlődtek.
Mégis, ha legvégül össze kellene foglalnom a sikereim okát, csak annyit
György, háromszoros olimpiai bajnok mondanék, hogy mindig én akartam jobban. Ez ez én tehetségem." Benedek
vízilabdázó, a Nemzet Sportolója.
Tibor
A gyilkos kór, mely másokkal néhány hónap alatt végzett, őt két év után győzte
Fotó: MTI / Illyés Tibor, archív, szerk.
le.

Egy nap elhunyt Kártáti györgy, az első aranygeneráció utolsó harcosa. Másnap
a harmadik vízilabda aranygeneráció első embere. Az 1964-es és a 2000-es
olimpiai aranya között 36 év telt el. Most meg egyetlen nap…

Budapesten, a Józsefvárosban született
1935. június 23-án. Tízévesen vitte le az
uszodába édesapja, a Ferencváros ificsapatának edzője. A Fradiban az úszás
mellett futballozott és a műugrást is kipróbálta. Az úszásban négyszer nyert
magyar bajnokságot, végül mégis a vízilabda mellett kötelezte el magát. Tizenöt
évesen került be a zöld-fehérek nagycsapatába, egy évvel később Rajki Béla
szövetségi kapitány beválogatta az 1952-es helsinki olimpiára készülő keretbe,
mert ő volt a pólósok közül a leggyorsabb, egy percen belül teljesítette a 100
méteres gyorsúszást. „Gyurika” így lett minden idők legfiatalabb vízilabdázó
olimpiai bajnoka, 17 éves volt, amikor nyakába akasztották az aranyérmet.
Gyorsasága, robbanékonysága mellett helyzetfelismerése, az összjátékhoz való
érzéke emelte világklasszissá. Második aranyérmét az 1956-os melbourne-i
olimpián szerezte, ahol a magyar válogatott – többek között – a szovjeteket
győzte le a hatos döntőben. Az egy hónappal a forradalom leverése után
rendezett mérkőzés „vérfürdőként” vonult be a sportág történetébe: 4-0-os
magyar vezetésnél az egyik szovjet játékos Zádor Ervin arcába könyökölt, és az
uszoda vízét vörösre festette a vér. Az indulatok a parton is elszabadultak,
ezért a bíró a mérkőzést egy perccel előbb lefújta. Kárpáti az 1960-as római
olimpián „csak” bronzérmet szerzett, de az 1964-es tokiói tornán megnyerte
harmadik olimpiai aranyérmét.
A három olimpiai aranyérem mellett háromszoros Európa-bajnok is a
válogatott 1954-es, 1958-as és 1962-es diadalának részeseként. A nemzeti
csapatban 1969-ig 162 mérkőzésen szerepelt. A Ferencvárossal ötszörös
magyar bajnok és kupagyőztes, a klub örökös bajnoka.
Visszavonulása után 1970 és 1980 között Gyarmati Dezső szövetségi kapitány
mellett a válogatott edzőjeként dolgozott, részese volt a csapat 1976-os
montreali olimpián elért elsőségének. Az 1980-as években – több részletben –
Ausztráliában, Sydneyben és Melbourne-ben edzősködött.
Válogatott pólósként, 1964-ben szerzett jogi doktorátust az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Jogtudományi Karán. 1980-tól az FTC vízilabdaszakosztályának vezetője, 1989-1992 között a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB), 1996-ig a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségi tagja volt, 1990-ben
bekerült a Ferencváros elnökségébe.
1962-ben a Magyar Népköztársaság Kiváló Sportolója lett. 1982-ben az egyesült
államokbeli Fort Lauderdale-ben beválasztották a sportág halhatatlanjai, az
International Swimming Hall of Fame tagjai közé.
Számos kitüntetés és elismerés birtokosa.

Nyolvannégy éves korában elhunyt Csurka
László Jászai Mari-díjas színész, rendező,
érdemes és kiváló művész – színművész halálhírét fia,
Csurka Gergely közölte szerdán Facebook-oldalán.
Csurka László 1936. január 21-én született
Budapesten. Édesapja Csurka Péter (1894-1964) író,
édesanyja Bodnár Erzsébet, bátyja az író-politikus
Csurka István (1934-2012) – olvasható a művészről a
Nemzeti Színház honlapján.
Mint írják, Csurka Lászlót 1955-ben politikai okokból
eltávolították a Színházművészeti Főiskoláról. Ezután
1955 és 1958 között a kaposvári Csiky Gergely
Színház segédszínésze volt, majd egy évadot a fővárosi Déryné Színháznál
töltött. 1959-től 2000-ig a Nemzeti, 2000 és 2012 között a Pesti Magyar
Színház, majd 2018-tól ismét a Nemzeti Színház tagja volt.
Rendezései között volt Csurka István Majális (1988) és Dancs István Sze-ku-kák
(1990) című műve. Színpadi szerepei mellett számos filmben és tévéjátékban
játszott, rendkívül népszerű szinkronszínész, Bud Spencer magyar hangja is volt.
Rádiós szerepei közül ismertségben kiemelkedik a Szabó család Lacijának
megformálása, a szerepet, a karaktert korábban megformáló Garics János 1984es halálát követően a sorozat 2007-es befejezéséig játszotta.
Csurka László 1988-ban Jászai Mari-díjat kapott, 2013-ban Érdemes Művész
díjban részesült. 2019-ben kiváló művész lett.

Bálint György kertész 100 éves volt. Bálint gazda
június 21-én este csöndben elment – írták a gazda
honlapján.
Gazdálkodó hagyományokkal rendelkező zsidó
családba született, apja – aki nem édesapja – Braun
Izsó, több nyelven beszélő vállalkozó és kísérletező
szellemű középbirtokos, édesanyja Koch Rozália volt.
Fiatalkorától kezdve a mezőgazdaság szeretetére és
ismeretére nevelték. Két, egy 10, illetve egy 14 évvel
idősebb nővére volt. Annak ellenére, hogy nem volt
apjával vérségi kötelék, Braun Izidor és fia között
rendkívül szoros kapcsolat alakult ki, alig múlt három
éves, mikor már együtt mentek a határba, megtanított neki mindent a gazdaságról, hogy ő vihesse tovább a gyöngyöshalmaji földElhunyt Benedek Tibor
birtokot. Vér szerinti apját, aki a Császári és Királyi Hadsereg egy huszártisztje
háromszoros olimpiai bajnok
volt – ezt azonban csak a második világháború alatt tudta meg anyjától – sosem
vízilabdázó
találta meg. 1942-ben behívták munkaszolgálatra, ahonnan először a mauthauBenedek 1972. július 12-én született, a
KSI-ben kezdett el vízilabdázni, az 1988– seni, majd a gunskircheni koncentrációs táborba került. Utóbbiból két barátjával egy nappal a tábor felszabadulása előtt megszöktek, az éjszakát a német–
89-es idényben ott mutatkozott be az
amerikai fronton töltötték az ausztriai Welsben. Másnap reggel egy amerikai
élvonalban. A következő szezonban az
katonai konvojtól tudták meg, hogy a tábor felszabadult. Fagyott lábbal, negyÚjpest szerződtette, ahol 1996-ig játszott, és a négy bajnoki cím megszerzése
mellett tagja volt a LEN-kupa győztes (1993) és a BEK-győztes (1994) csapatnak venhárom kilósan onnan Bad Schallerbach szanatóriumába küldték, ahol a
község plébánosa ajánlotta fel, hogy vegye fel a katolikus vallást – ami meg is
is.
történt. A holokauszt során egy testvérét kivéve teljes családját kiirtották. A
Egy gerincferdüléses kisfiúból vált az uszodák királyává
háború után hazatért gyöngyöshalmaji családi birtokára, ám a kommunista hataVékonyka, de fantasztikusan szorgalmas gyerek. Kifogástalan viselkedésű,
udvarias srác. Nem labdazsonglőr, de akaraterőben verhetetlen. Győztes alkat, lomátvétel után internálással fenyegették meg, és földjét elvették.
Bálint György 1949-ben mezőgazdasági mérnökként diplomázott a Magyar
számára a legózás sem csupán szöszmötölés. Etalon, játékosideál, példakép,
Agrártudományi Egyetemen. Hosszú évtizedekig az ország Bálint gazdája lett.
mester. Rendhagyó portré Benedek Tiborról.
A kertészmérnök július 28-án töltötte volna be 101. életévét.
Kedvenc írásom tőle:
„A környezet ápolása a legcsodálatosabb foglalkozás, amit egy ember kívánhat
"Sosem volt különösen jó labdaérzékem, sosem fociztam, kosaraztam jól, nem
magának az életben.” – nyilatkozta egyszer. Ő olyan tanítója volt az országnak,
dobtam különlegesen nagyot a labdával, és ma már ennél is kisebbet dobok.
akit tiszta szívből szeretett és tisztelt több nemzedék, nemtől, kortól,
Nem vagyok kifejezetten sem erős, sem okos, nem úszok túlságosan jól, a
világnézettől függetlenül.
vízfekvésem teljesen átlagos.
“Ha meghalok, a hamvaimat szántsák be abba a földbe, ami az apámé
Gyerekkoromban tizenegyszer szúrták fel a fülemet, ugyanennyiszer tiltott el az
volt, ahol felnőttem, és ami engem is azzá tett, ami vagyok.”
orvos az uszodától. Magasságomat nézve ma már kicsinek számítok a
Nyugodjon békében az anyaföldben
csapattársaim között, súlyra viszont 15 éve elértem a 100 kilót.Szépen beszélni
talán sosem tudtam, középiskolai eredményeim közepesek voltak, sosem

14. évfolyam

3 oldal

1 7 6. sz á m

Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestű hőség ül a
fényesarcú fák felett.
1940
Szinyei Merse Pál 175 éve született!
A nemzeti érzelmű nemesi családból származott,
amelynek körében nemzedékek óta megszokott volt
az irodalom, a zene és a képzőművészet művelése.
1856-tól Eperjesen, majd 1863-tól Nagyváradon
tanult, érettségit is itt szerzett. Szinyei a gimnazista
évei alatt kezdett komolyabban a festéssel
foglalkozni, első tanítója a nagyváradi Mezey Lajos
(1820-80) volt, aki mellett több jól sikerült képet
készített a fiatal Szinyei. 1864-ben beiratkozik a
müncheni Képzőművészeti Akadémiára.1869-ben,
egy bécsi látogatás után Makart hatására újra
előveszi a mitológia témáját. Egy háromosztatú
képet tervez, melynek közepén a Bacchanália, egyik
szélén pedig a Pogányság szerepelne, a harmadik kép
nem készül el. (Mindkét kép a Nemzeti Galériában
van). Az önálló festő élet nem tart sokáig, hazahívják, mert apja betegeskedik, és Szinyeinek kell vinnie a birtok ügyeit. Csak 1870 tavaszán tér vissza
Münchenbe. Önálló mesterként, piacra dolgozik, van
megrendelése, így megélhetése biztosított. Ennek a
korszakának legismertebb képe a Szerelmespár.

1870-ben kitört a porosz–francia háború és Szinyei
egy genovai utazást követően visszaköltözött
Jernyére. Csak 1872-ben apja és kollégái unszolására tér vissza Münchenbe. Ekkor ismerkedett meg
unokatestvére, Gundelfinger Gyula, tájképfestő baráti körével, és gyakran jártak együtt kirándulni. Ennek a társaságnak volt a tagja újlublói Probstner
Zsófia akit később feleségül vett.
1873-ban készítette el egyik legismertebb képét, a
Majálist. A képpel zárul Szinyei első festői korszaka.
A gazdasági ügyek lefoglalták és szinte teljesen
elfordult a festéstől. Egyre ritkábban festett.
Kivételek azonban akadtak, egy őszi vadászat ihletet
adott neki és megfestette a Tourbillon (1873) című
képet. Firenzébe szeretett volna utazni feleségével,
de az asszony gyermeket várt és a betegeskedő nagy
-apa szerette volna látni első unokáját. Ekkor még
feleségével boldog házasságban élt. Jernyén töltött
idő alatt kezdett hozzá pályájának második legsike-

Újra a legígéretesebb fiatal filmes
díját kapta Cannes-ban a pécsi
Százados Ábel
Forrás: pécsma.hu
a hőség — hűsségre!

Radnóti Miklós: Július

Júliusra csak egy szót cserélnék:

A hónap verse

Ha kicsit elvonatkoztatjuk ezt a verset a wellingtoni

MAGYAROK ITT ÉS OTT — ez meg az

A 15 éves Százados Ábel tavaly a
Cannes-i Filmfesztiválról
mobiltelefonnal felvett
rövidfilmjével két díjat is
elhozott, vasárnap pedig jött a
hír, hogy Ábel az idei fesztiválon
is nyert. A legígéretesebb fiatal
filmes díját A Doboz című filmjéért kapta, ami tavalyi filmjének
előzményeit mutatja be.
Idén a koronavírus miatt elmaradt a Cannes-i Filmfesztivál, ahol a tavalyi
évben Százados Ábel zajos sikert aratott mobiltelefonnal készített
rövidfilmjével. Gratulálunk!

rültebb darabjához, a Lila ruhás nőhöz, amelynek
modellje felesége volt.
1878-ban egy különös élmény miatt ragadott
ecsetet; sógora léghajóra szállt és ennek hatására
született a Léghajó című kép. 1882 májusában
családostól Bécsbe költözött. Bécsben elsőként
A pacsirta című képet festette meg, amit aztán
kiállított még Budapesten is, a Faun és a Majális
keretében; ez volt az első jelentősebb itthoni
kiállítása. Márciusban hazatért Jernyére. Szakítva
korábbi gyakorlatával kiment a természetbe és alig
egy óra alatt megfesti a Hóolvadás című képét, majd
csaknem egy évtizedre félretette az ecsetet.
Csalódásait nehezen élte meg, ami házasságát is
megkeserítette, felesége nem bírta elviselni férje
indulatkitöréseit és apátiáját, ezért kezdeményezte a
házasság felbontását. Az asszony 1887-ben magával
vitte életben maradt leányaikat, Szinyei pedig
egyedül maradt fiával, Félixszel.
Festés helyett politizálással és a birtok vezetésével
foglalkozott. 1896-ban megválasztották a héthársi
kerület országgyűlési képviselőjének.
Rokonai és barátai közbenjárására tért vissza a
festéshez; az 1894–1895-ben a Képzőművészeti
Társulat által rendezett tárlaton nagy sikert arattak
képei. A vadászati témájú képét, az Oculit, maga a
király, Ferenc József vásárolta meg.
Újra a festészet lett életének legfontosabb része.
Utolsó 25 évét szakadatlan munkával töltötte, bár
ekkor sem készített 5-6 képnél többet évente.
1902 körül egyik szemére megvakult, de ennek
ellenére folytatta a munkát.
1905-ben került sor első önálló kiállítására a
Nemzeti Szalonban (Modern magyar művészek).
A kiállításon 89 munkáját mutatták be, köztük a
külön erre az alkalomra készült Szurkos fenyő című
képpel. Következő elismerésként kinevezték az
Országos Mintarajziskola és Rajztanár képző (1908tól Képzőművészeti Főiskola) igazgatójának, s így az
induló fiatalokat és a modern törekvéseket tudta
támogatni. 1907-ben a magyar Impresszionisták és
Naturalisták Köre (MIÉNK) alapító tagja lesz.
1910 februárjában a berlini Sezession magyar
kiállításán 20 műve aratott nagy sikert, majd
áprilisban a müncheni Galerie Heinemannban 31
képből álló önálló kiállítását mutatta be.
Májusban pedig a Berlini Nemzetközi Kiállításon
aranyérmet kapott. Budapesten a Téli Tárlatban a
Parkban című képét aranyéremmel tüntették ki és
egy magángyűjtő 20 000 koronáért vásárolta meg.
1911-ben a Római Nemzetközi művészeti
Világkiállításon 19 műve különteremben szerepelt és

itt nagydíjat kapott. Az Uffizi képtár elkérte 1897ben festett önarcképét, Önarckép bőrkabátban (A
kép ma is ott látható, egyike annak a két képnek,
amik nem hazai múzeumba kerültek). 1912-ben az
Ernst Múzeum megrendezte második gyűjteményes
kiállítását, 96 alkotással. Érdemeit pedig a Szent
István Rend kiskeresztjével ismerték el.
Ezek után folyamatosan állított ki, majd Jernyén
időzött.
Az első világháború idején nem volt arra lehetősége,
hogy Jernyére menjen, így az 1916/17-es évek nyarát
Fonyódon töltötte,
összesen kilenc képet festett itt.
Az idős mester még megélhette élete legnagyobb
kitüntetését, amikor is 1914-ben a Szépművészeti
Múzeum felállította a Szinyei termet.
1920-ban érte a halál Jernyén.
Negyven nappal halála után a szűkebb baráti köréhez tartozó művészek és írók megalapították a
Szinyei-Merse Társaságot, mely a második világháborúig a magyar művészeti élet befolyásos
társasága volt. Forrás Wikipedia
***

2020. júlus 4-én megjelent meg
Szinei Merse Pál születésének 175. évfordulójának
alkalmából két értékben emlékérme.
A festő tiszteletére 10 000 és 2 000 forintos
névértékű érméket bocsátott ki az Magyar
Nemzeti Bank. A névértéket is tartalmazó oldalon
a művész Léghajó c. festménye, míg a másikon az
Önarckép bőrkabátban c. festménye látható.
Az emlékérmét Szanyi Borbála tervezte, átmérője
egységesen 37 mm, széle pedig recézett.

Szinyei Merse Pál emlékérme - Forrás: MNB
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HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK A Benedek család
Benedek Tibor

ember lett. A vidámság, a mosoly eltűnt az
arcáról. Rettegett attól ugyanis, hogy valójában
halálos beteg. Félelmében még a náthás embereket is messzire elkerülte. Az előzmények ellenére sokkolta a családját és a kollégákat, hogy
52 éves korában úgy döntött, elhagyja ezt a
világot.
A fia, Benedek Miklós 17 éves volt ekkor.
Sajnos már nem láthatta, micsoda színészóriás
lett a fiából.

Benedek Tibor színművész.
Rettegett attól, hogy halálos beteg és végül
52 éves korában öngyilkos lett.
Zseniális színész volt, sikeres ember, éppen
ezért mindenkit megdöbbentett, hogy
mindössze 52 éves korában eldobta magától az
életet. Ő Benedek Tibor, a színész Benedek
Miklós édesapja és a tragikusan korán elhunyt
olimpiai bajnok pólós Benedek Tibor nagypapája.
Az 1911-ben született Benedek Tibor egészen
kiskorától színésznek készült, ám a család utazó
ügynököt faragott volna a fiúból. Aztán mégis
színész lett, 20 éves korától Érsekújváron
játszott. Mint minden pályakezdőt, őt is vonzotta
Budapest és úgy költözött a fővárosba, hogy
egyetlen ajánlata sem volt.
Szinte az összes színháznál próbálkozott, de nem
vették fel, így sokoldalú emberként az Arizona
mulatóba ment dzsesszénekesnek. Sikert sikerre
halmozott, de 1938-tól a származása miatt nem
léphetett többé színpadra. Álnéven aztán
mégiscsak utazó ügynök lett belőle, így próbálta
eltartani magát és az édesanyját. A kínkeserves
időszakban a szerelem hozott számára
megnyugvást, 1941-ben megházasodott.
Nem sokáig örülhettek, egy évre rá
munkaszolgálatra vitték a Szovjetunióba. Itt
kellett hagynia mindent. Az édesanyját, a
feleségét, a karrierje romokban hevert és nem
tudhatta, túléli e egyáltalán a borzalmakat. Végül
megmenekült, négy év után tért vissza
Budapestre. Kimerülten, meggyötörten, de nem
adta fel. Egy évre rá megszületett a kisfia, Miklós,
aztán pedig a karrierje is beindult.
A kabarék legfelkapottabb szereplője lett.
Ünnepelt ember, úgy tűnt, az élet visszaadta
amit korábban elvett tőle. Egyedül a gyomorfekélye keserítette meg a mindennapjait, anynyira, hogy műteni is kellett. Az 1958-ban
végrehajtott operáció után lassan tért vissza és
ahogy a kortárs kollégák fogalmaztak, más

Heller Ágnes emlékpark nyílik a
balatonfüredi zsidó temetőben

Hazáját 1977-ben kénytelen volt
elhagyni más Lukács tanítványokkal
együtt,
mint férjével Fehér Ferenccel és a
Márkus György és Márkus Mária
házaspárral.
A melbourne-i La Trobe egyetemen,
később Torinóban és Sao Paulóban is
tanított. 1986-tól 25 éven át New
Yorkban a New School for Social
Research egyetem tanára lett.
1995-ben választották meg az MTA
rendes tagjának. Az ELTE Esztétika
tanszékén tanított 2010-től.
*

Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező,
érdemes és kiváló művész,
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

A későbbi pólós legenda, Benedek Tibor pedig
csak kilenc évvel később született meg...

Ő már csak az archív felvételeken nézhette a
nagypapát, aki bár tragikusan korán távozott az
élők sorából, így is maradandót alkotott. Ma már
- mert ennyire kegyetlen az élet - a legendás
pólós is ott van a nagypapa mellett, aki
szomorúan öleli magához az unokáját.
Szomorúan, mert ezt a találkozót nem most,
hanem negyven év múlva tervezte…
Forrás—Újságmúzeum
Nyugodjanak békében!

„Heller Ágnes halálának első
évfordulóján, július 19-én, vasárnap
11 órakor a balatonfüredi zsidó
temetőben magánszemélyek
adományaiból felállított emlékkő és
a nevét viselő emlékpark
avatására hívjuk barátait és
tisztelőit”
mondta a HVG-nek Olti Ferenc, a
rendezvény szervezője.
Azt kérte, hogy aki elmegy
Balatonfüredre, vigyen egy Heller
Ágnesre, a szabadság és a Balaton
szerelmesére emlékező mondatot,
amelyet a szervezők felolvasnak és
megörökítenek.
A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja
tavaly július 19-én hunyt el, miután
úszni indult az MTA balatonalmádi
üdülőjének strandjáról.
*
Kilencvenéves volt.
*

14. évfolyam
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Híres magyarok—Magyar hírességek— A tragikus sorsú Soós Imre

Ezer fokon égő őstehetség volt, aki csupán 27 évesen hagyta
itt ezt a világot. Hogy öngyilkos lett e vagy az elkeseredett
felesége végzett a labilis lelkiállapotú színésszel, talán sosem
tudjuk meg.
Következzék 13 érdekesség a tragikus sorsú Soós Imre életéből!
1. Nyolcgyerekes parasztcsaládban látta meg a napvilágot
Balmazújvárosban, a famíliában több analfabéta is előfordult korábban.
Egészen fiatalon kondásnak állt.
2. 1947-ben, 17 évesen olvasta a kommunista párt lapjában, a Szabad
Népben a hirdetést, miszerint munkás és parasztfiatalok jelentkezését
várják a Színművészeti Főiskolán.
3. A felvételire menet eltévedt Budapesten, a csizmája feltörte a lábát,
így mezítláb szavalta el Petőfi Sándor, Szülőföldem című versét.
Az ítészek egyből tudták, hogy csiszolatlan gyémántra akadtak.

7. Inni kezdett, gyógyszereken élt és rengeteget dohányzott, az
elkeseredettségét pedig fokozta, hogy a szerelme, a színésznő Ferrari
Violetta 1956 októberében külföldre szökött. Soós végképp
depressziós lett és sikertelenül próbálkozott az öngyilkossággal.
8. A János kórházban kezelték, ahol beleszeretett a kezelőorvosába, dr.
Perjési Hedvig pedig viszonozta az érzést. Mindez viszont nem hozott
megoldást a színész életében, a kapcsolatukat leginkább a héja nász az
avaron attitűd jellemezte. Szakítások, veszekedések, majd nagy
összeborulás.
9. Az író Müller Péter szerint azért készült ki idegileg a fiatal színész,
mert rádöbbent, hogy a politika játékszere lett. Ő volt a Rákosirendszer emblematikus alakja, 1956-ban a forradalom kitörésének
pillanatától kezdve viszont gyűlölettel néztek rá az emberek az utcán.
10. A már említett Müller Péter volt az utolsó ember, aki még élve látta
Soós Imre kedvesét, Perjési Hedviget. Müller azon a bizonyos nyári
estén, 1957. június 20-án a a lakásig kísérte az orvosnőt, aki rettegett,
hogy mi vár rá otthon, Soós ugyanis labilis volt. Az írót utóbb
lelkiismeret-furdalás gyötörte, hiszen magára hagyta az asszonyt.
Hazament és másnap hallotta a rádióban, hogy mindketten meghaltak.
Soós Imre életéről később regényt is írt.
11. Hivatalosan közös öngyilkosságról beszéltek, kinyitották a
gázcsapot és mindketten örökre elaludtak. Soós Imre egyik testvére
jóval később állította, találtak egy cetlit a lakásban, amelyet Perjési
Hedvig írt, ezen pedig annyi állt: „Anyu, ne bántsatok senkit, én vagyok a
gyilkos."
12. A lakás belülről be volt zárva. A jól értesültek szerint mikor
betörték az ajtót, Soós a konyhapadlón feküdt, az orvosnő pedig egy
hokedlin ült mellette élettelenül.
13. A tragikus sorsú színész és a szerelme közös sírban fekszik a
Farkasréti temetőben.

4. Húszéves korában játszotta el Ludas Matyi (1949) szerepét, a film
pedig egyből országos hírnevet hozott számára.
5. Aztán a Körhintára (1955) már külföldön is felfigyeltek, Soóst viszont
nagyon bántotta, hogy nem utazhatott ki Cannes-ba a film
bemutatójára.
6. Törőcsik Mari évtizedekkel később azt nyilatkozta, Soós abba
betegedett bele, hogy nem arra használták amire való. Intellektuális
szerepeket elvétve kapott.

Nyugodjanak békében!
Forrás :
Újságmúzeum
FB
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GYEREKEKNEK
Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája volt

június
hónapban:

„Szeressük egymást - éljünk békében!”

13 alkotás érkezett!!!
Elkezdődött az iskolai szünet kevesebb alkotás érkezett.

10 év alatti korosztályban elsők:

10 év fölötti korosztályában első:

Közönségdíjas 7 szavazattal

A beérkezett képek jutalma mindig egy oklevél,
melyet a beküldési e-mail címre postázok!
Az első helyezettek, kiemelt dicséretben
részesülők egy másik oklevéllel lesznek elismerve!

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA: „Amikor táboroztam...”

A beküldési tudnivalók:
A kép neve: gyerekneve_életkora_honnan.jpg

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

Beküldési határidő: augusztus 5.

Cím: rajzverseny0@gmail.com
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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.

Ha valaki a magasból nézett le a földre ezen a kora

lyozza a szabad mozgásban.

- Vau.

tavaszi délutánon, például Artúr, a fekete rigó és

- Nézd anya – kiabált hátra Veronika, miközben

- Itt lesz a te kis házad.

kedves felesége, vagy a család tündérei, vagy bárki

megpróbálta kézben tartani a pórázt – nézd anya,

- Vau – vau.

más, akinek képessége és kedve van a magasból

hogy örül!

Így beszélgettek. A kert egyik eldugott zugában egy

nézelődni, nos az különös kis csapatot láthatott.

Valóban: Csipkerózsika megszagolt minden rögöt,

üres földdarabra is rámutatott Veronika.

Elöl egy lógó fülű kutyus nyargalt, hosszú pórázon

minden friss hajtást, minden ébredő rovart. A va-

- Ide ültetjük nemsokára azokat a fákat, amik a

húzott maga után egy négyéves forma kislányt, utá-

kondtúrás mellől alig lehetett elvonszolni. Amikor

tündérmagból keltek ki. Tudod, a tündéreim kert-

nuk messze lemaradva egy nagyobbacska fiú kiálto-

megérkeztek a házhoz, türelmetlenül csóválta a

jéből való magokból.

zott valamit, majd egy férfi jött ugrándozva, nyaká-

farkát és kaffogott, amíg apa ki nem nyitotta a

- Vau – vau – vau.

ban egy boldogan sikoltozó kislánnyal, a sor végén

kertkaput.

- Persze te még nem is ismered a tündéreimet.

pedig egy nagyon vidám néni szökdécselt. Ha bárki

- Hé – szólt rá Dani – ne ronts ajtóstól a házba!

- Már hogyne ismerne minket – mondták a tündé-

azt hinné, hogy kirándulni mentek, nagyot tévedne.

- Nézzétek – nevetett anya – mintha mindig itt élt

rek – mit gondolsz, a bujdosás és kóborlás fagyos

Épülő házukhoz igyekeztek éppen.

volna!

napjaiban kik leheltek meleget köré, hogy meg ne

Reggel ugyanis anya azt mondta:

Itt végre a póráz is lekerült róla, szabadon ismer-

fagyjon?

- Olyan gyönyörű idő van, érdemes lenne gyalog

kedhetett leendő otthonával. Veronika ott volt a

- Ó, hát ti voltatok? – örült meg Veronika, s látta,

kimenni a házhoz.

nyomában, s mindenről elmondta azt, amit Csipke-

hogy Csipkerózsika is boldogan ugrál a tündérek

- Gyalog?! – riadt meg Dani – de hisz az rettene-

rózsikának tudnia kellett.

körül.

tesen messze van!

- Látod – mutatott a házra – nemsokára itt fogunk

- Nagyon jó ötlet, hogy ideülteted majd a fákat.

- Messze - csodálkozott apa – mi az a messze?

lakni.

Végre lesz egy rendes hely, ahol találkozhatunk –

Minden csak viszonyítás kérdése. A sarki bolthoz

- Vau – mondta a kutyus.

mondták a tündérek, aztán vidáman játszottak

képest ugye, valóban nagyon messze van, de például - Itt lesz a homokozó, itt pedig a hinta.

egészen addig, amíg anyáék nem szóltak, hogy

Afrikához vagy Kínához képest nagyon is közel . . .-

indulni kell.

Jajj, apa, ez annyira vicces! – mondta Dani.

- Olyan jó, hogy Csipkerózsika is ismeri a

- Pedig nem viccnek szántam. 15 kilométert meg

tündéreimet! – súgta Veronika Blankának.

lehet tenni gyalog. De tudjátok mit? Szálljunk busz-

- Vau- vau – felelte Blanka, de Veronika értette, mit

ra, azzal éppen az elágazásig mehetünk. Onnan lerö-

akart mondani kishuga.

vidíthetjük az utat a kiserdőn át, két kilométert pe-

- Tudom, hogy te is szereted a tündéreket és

dig tényleg mindenki kibír. Jó lesz így?

Csipkerózsikát is! – mondta és megpuszilta Blankát

Így persze már jó volt mindenkinek.

– nemsokára már együtt játszunk mindnyájan a

- Legalább lejárjuk az ebédet – mondta anya –

tündérfák alatt.

eltüntetjük a téli párnákat.
Mindenki örült, de a legjobban mégiscsak Csipke-

A kép illusztráció

rózsika. A hosszú tél után boldogan viháncolt a

Papp Ágota (Igazgyöngy AMI) 2019-ben

szabadban, s az sem zavarta, hogy póráz akadá-

rajzversenyünkre küldött alkotásának részlete.
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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

Kettő és feles évforduló
Tisztelt Olvasó, bár emlékezni szoktam és szeretek is, de ettől
eltekintve nem élek sem a múltban sem pedig nem tartom számon
(nagyon pontosan) a dátumokat, évfordulókat.
Erre jó a Facebook bácsi, hiszen mindig emlékeztet arra, hogy mi
történt ezelőtt egy vagy akár több évvel. Ami engem illet én viszonylag későn kezdtem el használni, hosszú évekig mindig azt mondtam,
hogy a valóságban kell élni, valós és személyes kapcsolatokat ápolni.
Ezt a véleményemet most is fenntartom, de időközben annyira megváltozott a világ, hogy képtelenség mindenkivel személyesen találkozni
akkor és annyiszor, ahogyan azt szeretnénk.
Az én esetemben minden úgy kezdődött, hogy szép lassan elszivárogtak a barátok, ki ide, ki oda költözött el és kb. négy év leforgása
alatt (2010-ről beszélünk most) egy eléggé népes baráti társaságból
alig pár ember maradt a környezetemben. Az sem tartott nagyon
sokáig, mert 2011-ben én is elkezdtem a költözések sorozatát.
Pont erre hívta fel a FB a figyelmemet a minap és rá kellett döbbennem, hogy július elseje bizony kettős évforduló, hiszen 9 éve költöz—
tem Prágába és 7 éve Budapestre. A két költözés illetve letelepedés,
(bár talán jobban illik a letelepedési kísérlet megnevezés, mert végül
egyik országban sem maradtam), eléggé hasonló körülmények között történt, pár kisebb különbséggel persze.

Budapesten legalább ismertem a nyelvet, nagyjából ismertem a várost
és voltak ismerősök, barátok, rokonok akik ott éltek már.
Prágában nem ismertem senkit, sosem jártam azelőtt ott és persze
egy kukkot sem értettem csehül. Ami közös viszont mindkét költözésben az a sanyarú anyagi helyzet. Kolozsvárról azért kellett elköltöznöm, mert kevés spórolt pénzem a végére járt és nem sikerült
semmilyen elfogadható állást találnom. Kemény döntés volt, hiszen
egy egész életet fel kellett adnom és néha elgondolkozok azon, hogy
vajon jól tettem-e, vajon nem kellett volna még
egy esélyt adni az otthoni próbálkozásoknak.
Prágában nagyjából ugyanez történt, azzal
megspékelve, hogy ott még spórolt pénzem sem
igazán volt, eleve nem volt jó fizetésem és egyik
napról a másikra maradtam munka nélkül. Ritkán
szoktam kétségbe esni, de akkor viszont nagyon
közel álltam hozzá. Az utolsó percben azért szinte
csoda folytán mégiscsak elrendeződtek a dolgot,
de az árat megintcsak ki kellett fizetni (közhely

tudom, de az életben semmi sincs ingyen!) - megint költözés, más
ország és a pár barátot akiket abban a két évben szereztem, megint
elvesztettem szép lassan.
Budapesthez nagy reményeket fűztem és ezek részben be és váltak sajnos azonban csak a szakmai vonalon. A munkám érdekes volt,
változatos, a kereset jó. Ellenben rengeteget kellett utazni. így majdnem sosem voltam ott. Ezt a személyes életem megintcsak megsínylette, hiszen egyszerűen nem volt időm (és sokszor energiám) újabb
kapcsolatokat építeni, újabb barátokra szert tenni. Nem akarok
túlzásokba esni, nem éltem remeteéletet, csak nem épp úgy alakultak
a dolgok, ahogy azt elképzeltem. Ami nem meglepő, mert az életben
ritkán alakulnak a dolgok pont úgy, ahogy azt az ember elképzeli vagy
szeretné. Ettől eltekintve, a sok nehézség és kihívás ellenére mégsem
bántam meg ezeket az éveket és a sűrű diszletváltozást.
Sokat veszítettem de sokat nyertem és tanultam ugyanakkor úgyhogy
ha meghúzzuk a vonalat akkor az eredmény (talán) pozitív.
Csak az tűnik most hihetetlennek, hogy milyen gyorsan eltelt az egész
és hogy mennyi ideje már! Nekem az első esti prágai sétám a fejemben mindössze tegnap történt.
A naptár szerint már 9 éve.
És a tegnap kezdtem el kipakolni a Dohány utcai kis lakásban is....pedig
annak is már lassan 7 éve.
Sőt - ha már évfordulókról beszélünk - július 4-én pontosan 3 és fél
éve, hogy megérkeztem Londonba.
Egyelőre ez a leghosszabb idő egy helyen
(mármint külföldön).

Aztán majd meglátjuk ez is hogyan alakul és
meddig tart.
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"Akinek van humora, az mindent tud. Akinek nincs,

HUMOR

az mindenre képes." (Peterdy Pál, humorista-újságíró)
Ha jönne a 2. hullám í vrusokkal :

lehetne aszfaltozni telibe...

🍺 Aki teheti, még most vegyen karácsonyfát

🍺 Mióta narancslevet iszom reggel kávé

is, sosem lehet tudni...

helyett, sokkal jobban érzem magam. Az

🍷 Szobabiciklit keresek, munkába járáshoz
kell...
A szülők számára most kiderül, minden
igaz volt, amit a szülőin hallottak...
🍺 Nem világos, az óvoda a gyerekek leadása
után vagy előtt zár be öt hétre...
🍷 Ősi karantén közmondás:
könnyű annak, aki a saját feleségét
szereti!
Bolt előtt állva: Hány éves vagy Mariskám?
Attól függ hány óra van...
🍺 Szerencsénk, hogy nem 15 évvel ezelőtt
történt mindez, mert akkor egy Nokia 3310zel lennénk bezárva a lakásba.
🍷 Épp elkezdtem volna napi szinten futni,
erre jön ez a karantén dolog...
HALLOTTAD, hogy a 100 leggazdagabb
magyar több milliárd Ft-ot ajánlott fel az
egészségügynek?
ÉN SEM!
🍺 Tudja-e valaki, hogy mikortól
lehet fürdeni vagy még mindig
csak kezet lehet mosni??
🍷 Mától kezdve a déli harangszó azt jelenti,
lehet menni bótba!
🍺 Tudjátok, hogy 9 hónap múlva gyerek fog
születni? Ők lesznek a Karan-tinik.
🍷 Elraktam a "Welcome” feliratú
lábtörlőt.
Minek hazudjak?
Kezdek bekattanni, kijövök a zuhany
alól és kezet mosok...
🍺 Eddig a gyerekek várták az iskola
szünetet most meg a szülők...
🍷 Ma le kell vinnem a szemetet! Úgy
izgulok... Azt sem tudom mit vegyek fel...
Most, hogy ilyen csend van az utcákon,

orvosom azt mondja a C-vitamin, de
szerintem a vodka...
🍷 Vigyázzunk, hogy milyen halat eszünk!
Győrfi Pál azt mondta, hogy a vírus az ország
bármely pontyán jelen lehet!
Régen: Jó ebédhez szól a nóta. Ma: Delet
ütött már az óra, gyere gyorsan, fuss a boltba!
🍺 Minden este a hírek után beteszek egy
horrorfilmet, hogy megnyugodjak.
🍷 Hallottam, hogy drágul az
alkohol.
Nincs mit tenni, kevesebbet
fogunk zabálni!
Egy perc néma csend azokért, akik
vásároltak 2020-as határidőnaplót...
🍺 Nyugi... Nem fogtok beleőrülni, ha 2-3
hétig nem mentek ki a házból!! Ezt beszéltük
ma a mosógéppel és a hűtővel...
🍷 Ma a lakás minden helyiségébe
tettem egy pohár italt. Este csinálok
egy kocsmatúrát.
Nagyon szeretek utazni, most épp a
konyhában voltam, a ház fővárosában...
🍺 Új probléma jelent meg a nőknél:
Van mit felvenni, de nincsen hová...
🍷 Ma beszélgettem az ablakom előtti
faággal... Nagyon le van törve...

A hétvégi gyónást otthon végeztem el a
feleségemmel. Nem olyan megbocsátó, mint
Isten...
🍷 Kérem az apukákat, hogy tanítás alatt ne
lófráljanak boxergatyában és sörrel a
kezükben a tanuló háta mögött 🙂
Mai jó tanácsom ebben a vérzivataros
helyzetben. Soha ne hagyjátok ki a reggelit!
A napi 17 étkezés közül ez a legfontosabb 🙂
🙂
🍺 Itthoni életkép.
Tanulási idő alatt. Hang a szobából.
- Anya! Kaphatok egy szendvicset?
Apa: Óra alatt nem zabálunk! 🙂
🍷 Amióta megváltoztattam a csengőhangomat: "Kedves vásárlók, kinyitott a 2-es
pénztár"-ra, azóta kész buli a vásárlás!
😁
Nem vagyok sorozatfüggő, de már nagyon
vártam az Operatív törzs évadzáró epizódját.
🍺 A férfiaknak teljesen felesleges lázat mérni
az üzletek előtt. Láttatok már férfit, aki 37,5
fokos lázzal vásárolni ment?
🍷 Ha esetleg jönne a koronavírus második
hulláma, a karantént ugyanezzel a családdal
kell eltöltenem, mint most vagy választhatok
másikat is?
Letépni a maszkot bevásárlás után olyan,
mint amikor hazaérve megszabadulok a
melltartótól...😁 Freedom 😁
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?
Grúz ananásztorta recept
A fordított ananásztorta hozzávalói:









kb. 430 gr ananászkarika
100 gr méz (vagy cukorszirup)
325 gr sótlan, puha vaj
1 lime/vagy citrom héja
275 gr barna cukor
5 db tojás

275 gr sütőporral kevert liszt
(3 gr sütőporral és pár csipet sóval)
A díszítéshez: - az ananászkarikák számával
megegyező mennyiségű cseresznye vagy
meggy

Elkészítése:
1. Egy 25-30 cm átmérőjű tortaformát
béleljünk körbe sütőpapírral, és kezdjük el
melegíteni a sütőt 180 fokosra.
2. Egy serpenyőben, vigyázva, hogy ne égjen
el, melegítsük össze a vajból 20 grammot, a
mézet és lime reszelt héját. Ezt kell a
tortaforma aljába öntenünk, és minimum 1
percig állni hagyni.
3. 7-8 ananászkarikát nyomkodjunk bele a
szirupba. Ha van maradék ananász, azt vágjuk
kis darabokra, és tegyük félre.
4. A többi vajat kavarjuk ki a cukorral, míg
könnyű és habos nem lesz; ezután egyenként
adjuk hozzá az összes tojást. Végül 3
részletben mehet hozzá a lisztkeverék is!
5. Ezt a tésztát kell belekanalaznunk a
tortaformába a szirupos ananászok tetejére.
Igyekezzünk, hogy szép, egyenletes tortát
kapjunk.
6. Kezdjük el sütni a süteményt, de úgy 35
perc után már végezzünk tűpróbát. Amikor a
tűre már nem tapad hozzá a tészta, kivehetjük
a tortát a sütőből. (Ne ijedjünk meg, ha 50
percet kell sütni!)
7. 15 percig hagyjuk hűlni a tortát, majd
fordítsuk ki a formából. A sütőpapír
eltávolítása után az ananászkarikák közepébe
rakhatunk egy-egy szem friss (?) cseresznyét
vagy meggyet díszítésként.

Horgolt fák….
„A gondolat teremt, a kéz alkot” , olvastam a minap és mintha csak
rögtön példát is kaptam volna hozzá a Facebookon, ahol a csatolt
képeket láttam meg. Tudni kell,hogy a mi házunk előtt egy óvoda
üzemel, a karantén ideje alatt szépen felújították, szép nagy fák vannak az
udvaron, alsó ágaik már elszáradtak, mondhatnám úgy is felkopaszodtak.
Még most is jóban vagyok az óvónőkkel,
dadákkal, unkokám is ebbe az oviba járt.
Mellette járok el, de nem láttam, amit
nem is láthattam. Arról van ugyanis szó,
hogy akik gyermeküket egy bizonyos
óvodába járatják, szorgos kezek, a zárva
tartás alatt kényszer otthonlétük idejében
szép színes horgolásokat készítettek,
majd összedolgozva felrakták a fák derekára. Csodálatosak lettek a fák és ezáltal
az egész udvar. Csodálatom tárgyai
azonban sajnos nem nálunk, hanem Budapesten vannak egy olyan ovi udvarán, ahol
a Waldorf féle módszert alkalmazzák. Az
anyukák, tehát alkottak és íme nem csak
nekik okozott örömöt az alkotó munka,
hanem a közvetlen élvezőik után, még
sok-sok embernek, akik értesültek erről
a számomra igen nagyra értékelt tettről.
Eszembe jutott a ma oly divatos homokszobrászat. Nem tudok eléggé kifejező
elismerést találni ezekre az alkotásokra
sem, mint sok mindenre, amit nem

Megjegyzés:
Ezt a receptet egy ismerősömtől kaptam, aki
sajnos nem tudta megnevezni ennek a
finomságnak az eredeti forrását.
Ha valaki tudja, és megosztja velünk, akkor
legközelebb megjelentetjük.
Mint már jeleztük, mindig örömmel várunk
olvasóinktól saját maguk által készített, és/
vagy szakácskönyvből kipróbált receptet,
de a saját fotóikkal.
Ezek sokszor segítenek és ötletet adnak arra,
hogy mit is főzzünk, mert gyakorta nem az a
gond, hogy főzni kell, hanem a kitalálása annak,
hogy MIT is FŐZZÜNK!?
Örömmel vennénk azt is, ha a kedves főzni
szerető olvasóink megosztanák egy-egy heti
étlapjukat.
Előre is KÖSZÖNJÜK!

képzett művészek, egyszerű dolgozó
emberek készítenek, mert megtanultak
gondolkozni, mert az már teremt! Az én
képzettségem nem jogosít fel arra, hogy
valamennyi alkotásról szót tudnék ejteni,
elfogadom és hirdetem Saint-Exupéry gondolatát, ”miszerint az alkotás
szavakkal kifejezhetetlen.” Kivéve persze
az írottakat, de ezek az alkotások más kategóriába tartoznak, mint a kézzel készített alkotások.
Elgondolkoztam egy örömteli élet, vajon
az is alkotás? A magam számára kimondtam a visszavonhatatlan IGEN-t. És íme,
aki duplán is zseni volt, azaz Várnai Zseni
hozzá is adta az ő helyeslő igenjét:
” Csak élni, élni, emberek!
Időnk oly gyorsan elpereg,
egy perc csupán az élet…
De ez a perc lehet csodás,
teremtő munka, alkotás,
amely megőriz téged.”
Köszönöm budapesti anyukák, akik a fák
körülhorgolásával újabb jó példáját adtátok annak, mi mindenre képes az ember
és én közre adhattam ezt az írást, ami
vagy alkotás vagy nem, lényeg az, hogy
megszülettek és szemet gyönyörködtetőek a „ horgolt fák!”

Hasonlóan mókásan dekorált fákkal, oszlopokkal Wellington számtalan pontján lehet találkozni...Ezek is az ötletes és alkotó embereket dicsérik.
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EGYÉB TÖRTÉNÉSEK—ELMENT EGY FÉSZKELŐDŐ-FÉSZEKLAKÓ
Schiff Sándor
1933. január 12 –én Budapesten született.
Testvérével nagyon szoros kapcsolatuk volt, ezt a képet haláláig a szobájában őrizte:

Budapest: 1933-01-12
Wellington 2020-07-04

Az 56-os események, mint műszaki egyetemistát
érték. A forradalom alatt, az akkor orvostanhallgató (Tamás) testvérének segített a Péterffy Sándor utcai kórházban a
mentőket megszervezni. Ezért mindketten félve a számonkérő megtorlástól nyugatra indultak. A forradalom leverésekor
Sándor Jugoszlávián keresztül menekült nyugatra.
1957. augusztus 19-én az új hazába ismerősökhöz Új-Zélandba érkezett, Christchurchbe, és azóta is itt
Új-Zélandon élt.
Előbb, mint fém-polírozó dolgozott, majd mint
tervező mérnök a Christchurch City Council-nál.
Mikor megházasodott, belépett az apósa „General
Drapery” üzletébe. 12 év házasság, majd a válása
után már mint taxi tulajdonos dolgozott 25 éven
keresztül. Második feleségével Suzanne-nel, akivel
haláláig együtt maradt, nem született gyermekük.
Vezetőségi tagja volt az „Inter Church Commission
on Immigration”-nak, és a menekültekkel való
önkéntes munkájáért, 1989. június 17-én megkapta a
„Queen Service Medal (QSM)” kitüntetést. Az
1956-os díszérem magyar kitüntetését pedig 2006.
novemberében, Ausztráliában vehette át.
Rendszeres és aktív látogatója volt a wellingtoni
Magyar Fészeknek feleségével Suzanne-nel együtt.
A látogatóba érkező fia Phillip is mindig eljött vele.
2019 augusztur 25-én a Fészekben.
Az első házasságában született gyermekei: Suzanne-Toni, Janine-Miriam és fia Phillip-Brian és 6 unokája,
ők mindannyian Ausztráliában élnek.
Sárndor 2019. december óta a Te Hopai otthonban élt és július 4-én délelőtt elhunyt. Búcsúztatóján július 5-én számos magyar
is részt vett. Ott volt a nagykövet úr Szabó László Zsolt és a „fészeklakók” népes csapata is, de a vírus miatt gyerekei nem
tudták látogatni sem és sajnálatosan a temetésére sem tudtak átjönni. Nehéz idő volt számukra. Részvétünk az egész családnak.
Nyugodj békében Sándor, legyen könnyű a föld.
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A wellingtoni Magyar Nagykövetség hírei
Legal House, 6. emelet

Magyarország Nagykövetsége jelenlegi munkatársai:

Lambton Quay 101.

Szabó László Zsolt — nagykövet

Postacím PO Box 697

Molnár András — konzul

Wellington 6140

Gyorsok Enikő Tünde — gazdasági vezető
Márton Brody-Popp — kereskedelmi tisztviselő helyettes

E-mail cím: mission.wlg@mfa.gov.hu

Szuravecz Erik — asszisztens

00 64 4 260 31 75
Félfogadás munkanapokon: 9-15
A nagykövetség rendkívüli ügyeleti vonala munkaidőntúl: 027 43 49 652
Búcsú a Fazekas házaspártól
Mennyien szerették és kedvelték a Fazekas házspárt? Sokan!
Nagyon sokan! Mi sem bizonyítja jobban, hogy a búcsúztatón
régen nem látott létszámban jöttek össze a Wellington és
környéki magyarok. Sok-sok fiatal és az idősebb korosztály is
képviseltette magát ezen az estén. Ezzel is kimutatták szeretetüket, elismerve azt a munkát, a figyelmet, a kedvességet,
melyet megtapasztaltak a Fazekas házaspártól.
A nagykövetség nevében Szabó László Zsolt emlékezett a közös munkára, a
nagykövetség beindításáa, az együtt töltött 4 évre. Ő adta át az ajándékokat
(történelmi kiadványok Wellington
múltjáról és a díszes „Ereklyéket”)
a búcsúzó házaspárnak.
Fazekas Béla is szólt a
nagylétszámú egybegyűltekhez, s
örömmel emlékezett az együtt
töltött 4 évre.

A wellingtoni magyarok
nevében Bródy-Solt Éva
köszönte meg a munkájukat
és adta át az ajándékról
szóló borítékot a házaspárnak (a kézzel fogható
érmék erre az időpontra még
nem érkeztek meg).

Ezekről az érmékről a rövid
leírás:
Az 1500 példányban készült érmék: 2 x 1 uncia ezüst érme, az egyikben Māui látható, a másikban arany borítással szerepel a Rā (a nap), amelyet Māui kötelek kötnek össze. David
Hakaraia és Elisabeth Vüllings művészek tervezték. A két ezüst érmén a Māui hősies legendája látható, amely a nap elfogására és lelassítására szólt. A napot, a Rā-t részletes
aranyozással borították, és Mauit ábrázolja, tartva a köteleket, amikkel a Rā lassult. A Māui által tartott köteleket maratták az akrilblokk felületére is, és egyenesen állnak a Rā-hoz
kötött kötelekkel, úgy tűnik, hogy Māui még mindig a napot tartja a helyén. Az érmék másik oldalán Erzsébet királynő portréja.
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Az új-zélandi Parlament körül —
befejező rész

Plags - plakettek

15.
Victoria Cross
érem birtokosai

13.
Sonja Davies Plaque
Sonja Davies (1923-2005) oktatással és
érvekkel kereste a változást. Kampányolt az apartheid, a nukleáris
fegyverek és a vietnami háború ellen; szakszervezeti képviselő, a

Ez a plakett egyike annak a 11-nek, amelyet a Victoria Cross által

Világbéke Tanács végrehajtó tagja és képviselő volt. Úttörőként

adományoztak az ország számára. 2015-ben adományozták, mint az

szolgált a nők számára, és kampányolt a nők egyenlőségéhez

Egyesült Királyság hálájának jelképét. A táblán16 új-zélandi Victoria

nélkülözhetetlen kérdésekben. 1987-ben Új-Zéland rendjét kapta az

Cross címzettjének nevei vannak, akik Új-Zélandon születtek, de a

országért folytatott szolgálatáért.

tengerentúli erőkkel harcoltak.

14.

16.

Hilda Ross Plaque

Cook Kapitány

Dame Hilda Ross

emléktábla

(1883-1959) a nők
jólétéért dolgozott.
Hamilton első női
tanácsosa és polgármester helyettese
volt, amikor a képviselőnek választották, a nők és gyermekek jóléti
minisztere (1949-1957), gyermekjóléti miniszter (1954-1957) és
szociális biztonsági miniszter (1957). A beosztása azt jelentette, hogy
képes volt támogatni, képviselni és támogatni a nők számára fontos
kérdéseket érintő különféle kampányokat és eseményeket.

A plakett Ő-Felsége II. Erzsébet királynő által 1970-ben alapított
emléktábla, mely emlékeztet minket James Cook kapitány 1769-ben
Új-Zélandba érkezésére. Ő volt az első európai, aki Új-Zéland
körvonalait feltérképezte, vagyis 1770-es évektől kezdve, Új-Zéland
pontos ismerete első ízben volt így általa elérhető Európában.
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FÉSZEK hírek
Island Bay Community Centre
ISLAND BAY— The Parade

Fészek volt június 21-én
AZ időjárás azen a héten nem volt túl kedves, sok eső esett, borongós volt a
vasárnap is, de kellemes hőmérsékletű szép terem várta azokat Island Bay-ben, akik
örömmel fogadták az újraindulás lehetőségét és eljöttek az első Fészekre a lezárás
három hónapja után. Sajnos nem volt mindenki egészséges és volt aki elfelejtette,
de a felszabadulás időszakában néhányuknak más programja akadt. De mi, akik ott voltunk igazán kellemesen éreztük magunkat.
Jó volt ismét együtt lenni. A finom gulyásleves jólesett a téli napon, a fennséges házi sütésű kenyerekkel, melyek Ágnest és George-ot
dicsérték. A sütemények Irénke és Christine jóvoltából megédesítették a délutánt. (bocsi a képek elmaradtak ismét)
Sajnos búcsúzásra is sor került. A Fazekas házaspár, Béla és Ágnes, akiktől előző nap a
Nagykövetségen is elköszöntünk, a Fészektől is elköszönt. Apró ajándékkal kedveskedtek a
fészeklakók és kívántak zökkenőmentes hazautazást majd a diplomáciai pályán folytassák
sikereiket! Köszönjük a kedvességüket– figyelmüket és segítő
készségüket!

2020.

Island Bay
C.C.
HALL
2pm4pm

Júl.

19

Aug.

16

Szept.

20

Okt.

18

Nov.

22

Fazekas Béla a wellingtoni magyar
nagykövetség elsőbeosztott
diplomatája volt 4 évig és
felesége Szikra Ágnes, aki szintén a
nagykövetségen dolgozott, mint
titkárságvezető és konzuli ügyintéző.
FÉSZEK LESZ :

Álló sor balról: Brody-Solt Éva, Hegedűs Christine, Hegedűs Mária,
Szikra Ágnes, Fazekas Béla, Barna George és Kaprinay Éva,
Ülnek balról: Papp Irénke, Szekér Valéria és Rácz András

JÚLIUS 19-én
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 6. sz á m

15-től 15-ig

Hírmondótól-Hírmondóig
" Drávai Tamás üzenete és ajánlata:

Technikai okok miatt már csak digitálisan (PDF) lehet hozzájutni a könyvhöz.
Fizetés átutalással, bankkártyával csak $5 NZD
Tamás e-mail címe: thomasdravai@gmail.com

Mozi Este a Magyar Nagykövetségen — Wellingtonban
Július 17. Péntek, 17.30
Nyitva
romantikus vígjáték
A film egy harmincas, hosszú évek alatt összekopott pár, Fanni és
Bálint történetét meséli el, akik úgy próbálják meg kikerülni az
elkerülhetetlennek tűnő megcsalásokat, hogy megnyitják kapcsolatukat a szexuális kalandok
előtt. Ez azonban jóval nehezebb feladatnak bizonyul az elképzeltnél: az újonnan
felkínálkozó lehetőségeknek sem a testi, sem az érzelmi hatásaira nincsenek felkészülve.
A film kendőzetlen őszinteséggel és fanyar humorral igyekszik feltérképezni a
párkapcsolatok buktatóit, mindezt női szemszögből, kitérve a nők szexualitását övező
társadalmi konvenciókra, és tükröt tartva az ezzel kapcsolatos kettős mércének.

Matariki, Making and Kōrero

A Wellington

Július 17-én 2-4-ig

Múzeumban

City Gallery, Civic Square, 101 Wakefield St,

Mittens

Wellington
Iskola szüntben érdekes program!
Ebben a műhelyben a résztvevők
megtanulnak egy egyszerű szövőszék-öltés technikát, saját kezükben,
mint szövőszék. Ez az esemény lehetőséget nyújt arra, hogy
megismerjük a Matariki jelentését itt és most, és a régi és az új
hagyományok összekapcsolása és tükrözése révén.

MINDEN SZERDÁN!

A híres cica (Mittens) kiállítása és sok érdekes interaktív
lehetőség gyerekeknek! Nyitva október 11-ig minden nap.

PÉNTEKEN

a St Andrew’s templomban a

Nagyszerű koncerteket találhatunk a

The Terrace-on.

Viktoria Egyetemen is

A koncertek 12:15-kor kezdődnek kb.

július 17
július 24

1:00-1:15-kor végződnek.
Belépés ingyenes, de a
koha-t köszönettel fogadják.

Július 31
12:10-től 13:00-ig!
A belépés ingyenes !

Kapcsolatok - hirdetések
2004-től él a
Wellingtoni Magyar Fészek
Új-Zéland fővárosában.
A megalakulástól eltelt időszakban sok magyar látogatta.
Voltak vendégeik az Ó-hazából, Ausztráliából,
Amerikából és természetesen
Kiadó - főszerkesztő:
Kaprinay Éva
112. Clyde St.
Island Bay
Wellington
New Zealand
Telefonszám: 64 4 383 5395

Új-Zéland más városából is.
Jártak nálunk Wellington főpolgármesterei, a városrész
országgyűlési képviselői, nagykövetek és egy új-zélandi
írónő is.
Mióta wellingtoni nagykövetség is van, alkalmanként
tőlük is érkezik vendég.

www.hirmondo.org

Havonta egy alkalommal találkozunk és fogadunk itt

E-mail: kaprinayevaKUKACgmail.com

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

Köszönjük azon kedves olvasóinkat, akik

július 15 - augusztus 15
között ünneplik születésnapjukat,
vagy névnapjukat!
Legyen nagyon boldog a napjuk!

