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A Matariki a Plejádok
csillaghalmaz maori neve.
Az új-zélandi tél
napkelte előtt a maori
újév kezdetét jelzi.
A maorik általában kilenc
fő csillagot ismernek el a
csoportban:

RAJZ—Pályázat

Hirdetések

A Ngā Mata o te Ariki (Isten szeme) rövidítése, amely
Tāwhirimāteára, a szél és az időjárás istenére utal.
Amikor Matariki áprilisban/májusban eltűnt, ideje volt megőrizni
a termést a téli szezonra.
Amikor júniusban/júliusban újra megjelenik, megjelenése
előrevetíti az előttünk álló szezon sikerét; a tiszta fényes
csillagok jó előjelek, a homályos csillagok pedig hideg, kemény
telet jósolnak.

Új-Zéland és Magyarország
között
10 óra
az időeltolódás!
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EZ meg AZ — Itt vagy ott

A

Hír mondó
A Platina Jubileum
megemlékezése Wellingtonban A
rendezvény szép, egyszerű
elegáns megemlékezés volt, méltó
az ünnepelthez, melyre a Szent
Pál Katedrálisban került sor.
Erzsébet királynő 70. koronázási
évfordulója történelmet írt! Még
nem volt ilyen hosszú ideig
uralkodó sehol a világban és nagy
a valószínűsége, hogy nem is lesz.

Ezen az ünnepségen , több
felekezet -Interfaithképviselői is résztvettek.

A megemlékezők között volt ( USA-ban tett
látogatásáról éppencsak visszatért) Jacinda
Ardern Miniszterelnök is részt vett.

Az a megtiszteltetés ért, hogy kaptam
meghívót és én is
ott lehettem ezen a rendezvényen:

Az ünnepség utáni fogadásra a Parlament
„Méhkas”épületében került sor.
Itt sikerült lencsevégre kapnom a
miniszterelnök Jacinda Ardern és
Dr Hevesy Zsolt nagykövet
első személyes találkozását:

II. Erzsébet
- Új-Zéland királynője -

Platina Jubileumi Ünnepségén
Wellingtonban.

Vilmos herceg KÜLÖNLEGES 40. születésnapi ajándékot kap!
Az Egyesült Királyságban egy 5 GBP-os érmével emlékeznek
meg Cambridge hercegének meghatározó évéről. A Királyi Pénzverde májusban mutatta be a rajzot – alig néhány héttel Vilmos
születésnapja előtt, amely június 21-én lesz. Az érmén
háromnegyedes profilban a királyi személy látható, az érme
jobb felső sarkában, bal oldalán a 40-es számmal, a királyi
figurával. "W" kóddal jobbra. Ez az első alkalom, hogy a trón
második várományosa egyedül szerepel egy érmén.
Az érmet Thomas T Docherty tervező és metsző készítette. A
szélén a következő felirat olvasható: „HRH The Duke of
Cambridge”.
Az érme másik oldalára a királynő képe került, amelyet Jody
Clark tervezett. Az új, 5 GBP-os érme mellett egy limitált
emlék, két érméből álló készlet is megjelenik, amely egy 0,25
uncia-s arany ünnepi érmét és egy 1982-es szuverén érmét
tartalmaz – a herceg születésének évében. A gyűjtemény egy limitált kiadású, 5 uncia finom aranyból készült érmét is
tartalmaz majd a különleges alkalom jegyében, a lézertechnológia „magas domborműves felületet” hoz létre, így Vilmos
portréja továbbfejlesztett 3D-s megjelenést kölcsönöz. Clare MacLennan, a Királyi Pénzverde emlékérméért felelős
igazgatója elmondta, hogy az „elegáns” design „tisztelet a herceg érettsége és kegyelme előtt, aki a királyi család vezető
tagjává, odaadó férjévé és szerető háromgyermekes apává vált.
Forrás: https://people.com/royals/prince-william-commemorative-coin-40-birthday/
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Itt vagy ott

Mint arról már hírt adtunk egy új-zélandi
résztvevője is lesz a Marton Éva Énekversenynek!

A Gödollői Királyi Kastély Dísztermében ünnepélyes
keretek között átadták a Pécsi Ildikó Emlékdíjat.
Az elismerést első alkalommal

Halász Judit

Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész,
énekesnő, érdemes művész,
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja vehette át.
Az elismerést L. Péterfi Csaba és a Pécsi Ildikó
Színtársulat hozta létre a 2020. december 5-én elhunyt
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Gödöllő
díszpolgára emlékének ápolására.
A díjat minden évben egy 70. életévét betöltött színésznő
kaphatja meg a közönség szavazatai alapján. Az elismerést
Pécsi Ildikó születésnapján adják át.
A díj, egy Pécsi Ildikó aláírásával ellátott üveg obeliszk,
Erőss Apolka Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása.
Az ünnepségen L. Péterfi Csaba, a Pécsi Ildikó Színtársulat
elnöke, a díj alapítója mondott köszöntőt, aki
megemlékezett Pécsi Ildikóról, aki ezen a napon lenne 82
esztendős, majd Rudolf Péter, a Vígszínház
igazgatója köszöntötte és méltatta a díjazott Halász
Juditot. Kiemelte, Juci – ahogy a színházban mindenki
nevezi – ma is ugyanolyan alázattal dolgozik és járja végig a
próbafolyamatot, mint régen – s ez kevesekben van meg.
„Ha a Vígszínházra gondolok, rád gondolok. Polgári, elegáns,
humora, van és szerethető. Te vagy a Vígszínház – mondta
Rudolf Péter.
A díjat az alapító L. Péterfi Csaba, a Pécsi Ildikó
Színtársulat elnöke, dr. Gémesi György, Gödöllő
polgármestere, a Pécsi Ildikó Színtársulat alapítója és
Szűcs Csaba, Pécsi Ildikó fia adta át

Időközben kiderült a személye is, Julien Van Mellaerts
bariton jutott be a Zeneakadémia Marton Éva
Nemzetközi Énekversenyének élő—elődőntőjébe.
Julien kiváló bariton énekes, honlapján ezek olvashatók:
A 2018-as Concours Musical International de Montréal
Maureen Forrester-díjának és Német Lied-díjának
nyertese, a 2017-es Wigmore Hall / Kohn Foundation
nemzetközi dalverseny, a 2017-es Kathleen Ferrier-díj
és a 2015-ös Maureen Lehane Vocal Arts Award díja
Julien Van Mellaerts új-zélandi bariton Tagore
Aranyéremmel végzett a Royal College of Music
Nemzetközi Operaiskolájában. Tanulmányait a 2016-os
Kiwi Music Scholarship, a 2016-os Munster Grófnő Díj, a
Hunn Trust és a Dame Kiri Te Kanawa Alapítvány
folyamatos támogatása támogatta. Emellett a Verbier
Fesztiválakadémia, a Heidelberger Frühling Lied
Academy és Thomas Hampson, a Bayreuth Festspiele
Stipendium ösztöndíjasa és öregdiákja, mintavételi
művész és a La Fondation Royaumont díjazottja. 2021
januárjában meghívást kapott, hogy térjen vissza a
Royal College of Music-ba, hogy angol dalt tanítson.
(megjegyzem ezek mellett számtalan európai Operaház
vendégénekese is volt az elmúlt években!)

A COVID-19 világjárványra válaszul Julien Van
Mellaerts társszervezője és társkurátora volt a
Whānau: Voices of Aotearoa, távol otthonától.
A koncertet a londoni Royal Albert Hallban rögzítették,
és a YouTube-on és a Radio New Zealand Concert-en is
közvetítették, hogy felhívják a figyelmet azoknak az újzélandi énekeseknek a helyzetére, és pénzt gyűjtsenek
nekik, akik nem tudnak hazatérni vagy dolgozni.
Ő szervezte és társkurátora is volt az Opera in Song
számára az Opera Holland Park számára.
Az elődöntők szeptember 4-én, Budapesten kezdődnek,
26 ország 79 versenyzőjének részvételével.
Forrás: https://szolgalat.com/halasz-judit-kapta-a-pecsi-ildiko-emlekdijat/

A kép/szöveg forrása: https://www.julienvanmellaerts.com
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Híres magyarok
Mariska Hargitay
Amerikai színésznő, születési nevén
Mariska Magdolna Hargitay.
1964. január 23-án született a Kalifornia állambeli Santa Monicában, USAban.
Édesapja Mickey Hargitay, az egykori
Mr. Universe Mickey Hargitay, édesanyja Jayne Mansfield színésznő.
Az UCLA School of Theater Film and
Televisionban végezte tanulmányait.

A közel 15 háztömböt
körülölelő
Hollywood Walk of Fame
járdáin mára közel
2600 filmes ikon kapott
csillagot,
ahol a magyar származású
csillagok nevei is helyet
kaptak.
Sorozatunkban 10 olyan
magyar származású
híresség, akikre mi is
büszkék lehetünk.

Az írások forrása
https://www.mafab.hu/

Mariska 1982-ben indult a Miss Beverly
Hills szépségversenyen, melyet meg is
nyert. 1983-ban egy kisebb szerepet
kapott a Star 80 című filmben, majd a
Downtown és a Falcon Crest című
sorozatokban is láthattuk őt.
1992-ben egy rendőrtisztet alakított a
Tequila & Bonetti című sorozatban,
majd 1994-ben Didi Edelstein szerepébe bújhatott a Can't Hurry Love című
alkotásban. 1997-ben ismét egy rendőrszerep várta, Nina Echeverria nyomozó
lehetett a Prince Streetben, a Vészhelyzet című sorozatban pedig Cynthia
Hooper alakját formálhatta meg.
Az 1990-es években nőtt a népszerűsége, több műsor szereplőgárdáját
gazdagíthatta, így láthattuk a Nightmaresben, az All American Girlben, a
Baywatch-ban, a The Single Guy-ban, a Freddy's Nightmaresben, a Power
Rangersben. 1995-ben a Las Vegas, végállomás című filmhez adta színészi
tehetségét. 1999-ben az Esküdt Ellenségek: Különleges ügyosztály című
sorozatban játszotta Olivia Benson nyomozót, mely sorozatot több évig
forgattak.
2004-ben megalapította a Joyful Heart Foundation nevű alapítványt, amely
bántalmazott gyermekeken segít.
2006-ban Emmy-díjat kapott kiváló színésznői alakításaiért, majd Golden
Globe-díjban is részesülhetett, 2011-ben pedig a Kalifornia Egyetem neki
ítélte a TFT Distinguished Alumni Award díjat.
2013-ban csillagot kapott a hollywoodi Walk of Fame-en.
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Magyar hírességek és Vers mindenkinek
Szép Ernő
előbb népszerű költő volt, azután
divatos színpadi szerző lett,
regényei irodalmi szenzációknak
számítottak, azután egy időre szinte
teljesen megfeledkeztünk róla, és
mostanában éppen újra felfedezzük
mint a modern, abszurd irodalom
hazai előfutárát.
Ady Endre egyik legjobb barátja
volt, de ugyanúgy Molnár Ferenc
legszűkebb baráti körébe is
tartozott. Babits kezdettől fogva
nagy költőnek tartotta, Hatvany
Lajos a hazai városi irodalom egyik
főalakjának.
Versei ugyanúgy kaptak helyet a
legkomolyabb antológiákban, mint a kabarék színpadán.
Ő maga pedig rendkívül szerény modorú, kis termetű,
sovány ember volt, aki félszeg mosollyal mondotta el
ironikus véleményeit az emberekről és az
eseményekről. Aki ismerte, szerette, mindenki nagyra
becsülte, de azért senki sem vette egészen komolyan.
Ő maga sem vette egészen komolyan sem magát, sem a
világot. Fura gesztusait anekdotákként mesélgették.
Például amikor katonaidejét leszolgálva, az osztrák—
magyar közös hadsereg tisztjévé avatták, akkor
szokásos volt, hogy az új tisztek valamiféle —
lehetőleg német — jelmondatot véssenek kardjuk
pengéjébe.
Szép Ernő hadnagy úr pedig a liberalizmus közismert,
de nagyon nem harcias jelszavát vésette a kardra:
„Leben und leben lassen!” (Élni és élni hagyni.)
Egész költészete is az emberszeretet jegyében, kissé
érzelmesnek, kissé furcsának, egyszerre könnyesnek
és mosolygósnak alakult. A Nyugat körében senkinek
nem volt oly sok köze Petőfi népi hangvételű
egyszerűségéhez, de ugyanakkor a kabarék városias
csúfondárosságához és a csak később keletkező újabb
modernség képtelenségeihez. Sohasem volt igazi
ellensége, üldözöttként még üldözőit is igyekezett
megérteni, és üldözői sem gyűlölték személye szerint.
De valójában nem tartozott senkihez, és magányos
jelenség irodalmunkban.ismert nevű költő és újságíró,
1912-ben — huszonnyolc éves korában — megjelenik
Énekeskönyv című verseskötete, amellyel a Nyugat
költői is maguk közé fogadják.
A városi ember vidéki emlékei, a nyomorúságos
gyermekkor meghitt képei, a vágyódás szelíd emberi
kapcsolatok után kaptak költői hangot egy olyan
dallamos nyelven, amelyben szervesen ötvöződik a népi
nyelv a városi nyelvvel, Petőfi formakincse a Nyugat
nyugat-európaiságával.Tulajdonképpen nem széles
skálájú lírikus, de gazdag érzelemvilággal tudja új meg
új módon kifejezni a szeretetet, megértést, mindent
megbocsátást...
Részlet a https://www.literatura.hu oldalról.
Fotó forrása Wikipedia

1884 június 30-án született
Ukrajnában,
Khust-on
1953 október 2-án hunyt el
Magyarországon
Budapesten
Összes versei megtalálhatók
itt:
https://
mek.oszk.hu/14000/14029/14029.htm

Szép Ernő: Csillagok
Csillagok, csillagok
Arany pitypang kék mezőben
Örök májust élvezőben,
Odafenn nincs hervadás.
Csillagok, csillagok
Csupa csókok, csuda csókok,
Kik sohase csókolóztok:
Ott ég minden csókotok.
Csillagok, csillagok
Az isten boldog bazárja,
Egy gyöngynek egy könny az ára,
Könnyet könnyen adhatunk.
Csillagok, csillagok
Csupa jó szó, csupa víg szó,
Hosszú mese, álmosító,
Egyszer csak elszunnyadunk.
Csillagok, csillagok
A sötét ég egy nagy ponyva
Egész világ fölé vonva,
Ócska ponyva, csupa lyuk.
Nézzétek, nézzétek:
Tán mennyország van felette,
Fényesség látszik este
Azon a sok kis lyukon.

A

6. oldal
GYEREKEKNEK rajzpályázat
Alkotó (rajzoló-festő)
verseny témája volt
április hónapban:

Korosztályukban
ők az ELSŐK :

„Rajzolj a kedvedre”
A kiírásra

Óvodás korú
alkotás érkezett:

Balla Fanni

Budapestről,
az
Igazgyöngy AMI-tól,
és
Szerbiából.
Köszönjük!

6-8 éves
megosztva
Figyelem!!
A korosztályukban
első helyezett
és/vagy
KIEMELT DICSÉRET-ben

Gulyás Panna Ilona
Turbucz Gyula

részesült alkotók
egy-egy
OKLEVÉL
elismerést kapnak, melyet a
beküldők
email címére postázunk!

9-10 éves
megosztva:

Fekete Jázmin
Polyák Panni
A KÖVETKEZŐ HÓNAP
TÉMÁJA:

Egyszer
álmomban
A beküldési tudnivalók:
A kép neve:

gyerekneve_életkora_honnan.jpg

10 év fölött
megosztva:

PL:

KovacsJozsef_9_város.jpg
(varosnev, iskolanev lehet, de
ne legyen ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő: július 5.
Cím:
rajzverseny0@gmail.com

Mező Ketrin
Dobosi Noémi

Hír mondó

2022

Június

16. évfolyam 198. szám

7. oldal

GYEREKEKNEK
Füllentő
(magyar népmese)

címmel
új sorozatot
indítunk a
gyerekeknek
ebben az évben.
A meséket a:
https://
egyszervolt.hu/
estimese/mesetar.html

oldalról vesszük
kölcsön a
Hírmondóba,
reméljük, hogy a
gyerekek
és az
esetenként
felolvasó
felnőttek is
egyaránt élvezni
fogják
2022-ben!

Mivel anyám előtt
születtem, apám a
lakodalmára készültében a
malomba küldött lisztet
fűrészeltetni.
Fölraktam ökreimet a
kocsira, rúd mellé fogtam a
búzászsákokat. Odaértek,
mondják, a malom elment
kocsmázni. Leszúrtam az
ökörhajtó ostoromat,
megyek a malomért. De
már akkor nagy nyugodtan
szalonnázott az
árokparton. Egy husánggal
jól végigvágtattam rajta, biztatásul, mindjárt elkezdte kovácsolni a réteslisztet.
Az ostoromból ezalatt égig érő fa nőtt. Körülötte keresem az ökreimet. Fölmásztak a
hegyébe legelni. Megyek utánuk, hát uramfia! - ezer seregély az ágakon. Rakom az
ingem derekába. Egyszer csak megindultak velem. Szállunk a Maros fölött. Asszonyok
mossák ott a ruhát. Rám csudálkoztak:
- Ojvéé, de nagy madár!
Úgy értem, oldjam meg a gatyám. Megoldottam. A seregélyek kihussantak az
ingemből, én meg zuhantam lefelé. Volt nálam egy fél marék korpa, sebesen sodortam
belőle a kötelet. Ereszkedtem lefelé. Hanem egy egér elrágta a korpakötelet.
Belecsapódtam a Marosba, kivágtam belőle annyi halat, tizenkét ökrösszekér nem
bírta el, egy meztelen cigány gyerek a kabátja zsebében elvitte.
Hajamnál fogva ráncigáltam ki magam a Marosból. Mire partra vergődtem
elvesztettem a fejem. Hogy lehetek meg anélkül, mire tegyem a kalapomat? Gyorsan
kerekítettem sárból. Szerencsémre, mert apám már nagyon keresett. Hazavittük a
lisztet, tapostuk belőle a rétest.
Ekkorára nagyon megéheztem. Udvarunkon egy kazal verébtojásból hátaslovak
dagasztották a tésztának való csöves kukoricát. Egy tojást feltörtem, eszegettek a
szélén. Beleejtettem a bicskámat. Hogy menjek utána? Szemöldököm kitéptem, abból
raktam létrát. Három napig megyek lefelé. Sírtam a jó bicskám után. Ott bolyongok
estig a verébtojás alján, odajön egy lovatlan huszár. Vigasztalt, hogy ő már egy hete
itt keresi a Pejkót, annyira ellegelészett a tojásban. Apám már türelmetlen volt,
utánam üzent a sütőlapáttal, hogy de siessek a gémeskútra borért. Fölnyergeltem a
Fakót, ülök a Szürkére, vágtattam a Sárgával. Este kipányváztam legelni a nyerget,
itattam a kantárt, párnának fejem alá gyűrtem a Sárgát.
Arra ébredtem, hogy megint éhes vagyok. Fölmásztam az uborkafára, ráztam róla
annyi krumplit, csak úgy hullottt a sok répa, retek, mogyoró. Odasereglettek a
mókusok, eszegették előlem. Egy mókust farkánál kaptam. Ijedtében ugrott akkorát,
engem fölvágott az égbe. Ott még sosem jártam. Gondoltam, ha már sorsom ide
vetett, megnézem Panna ángyomat. Nagy munkában találtam. Templomtoronnyal
foltozta a lekvárfőző üst fenekét. Örült a jöttömnek. Szúnyogtojásból kicsépelt
rántottát vágott a hátamhoz, úgy vendégelt. Amit nem bírtam megenni, mind a
hajamra kente. Alig nézhettem széjjel, éreztem égbe járó illatairól, hogy odalent
javában legelik már a tüzes kemencét, darálják a túrós lepényt. Apámnak hét
szabómester köszörülte a vőlegényruhát. Hányta a szikrát.
A fonott kalácsot ásóval faragták, kátrányozták a dobostortát, kilencet fialt baltával
borotválták a szilvás gombócot.
Nagy mehetnékem támadott, hiszen éngemet annyira várnak odalent, hogy régen
elfelejtettek. Összemarékolam egy félországnyi bárányfelhőt, létrát facsartam
belőle. Alig teszem földre a lábam, apám ott alszik, mérgében majd megszakad a
nevetéstől, hogy hol vagyok istenvilág óta, amikor anyám megszületett, szaladjak a
Tiszára fürösztővízért. Forró nyár volt, a folyó befagyva. Lekapom a fejem, beverem
a jeget, rostával feneketlen vödörbe meregetem a fűzfát. Épp delet harangoztak
éjfélkor, ahogy hazaérek. Már a feje tetején áll a lakodalom. Nekifeküdtem táncolni.
A szoba sarkában zsákokba kötve a Duna, Tisza, Dráva, Száva, madzag a támasztója.
Fakilincs mindegyiken. Nagybőgővel citerázták a talp alá való tücsökciripelést. A
táncosok közé perdülve elaludtam. Tökhajóból való sarkantyúm pengett, akár az
ágyúdörgés. Sarkantyúm kivágta a Duna, Tisza, Dráva, Száva zsákját, vitte a víz a
lakodalmat.
Szaladtam a bábaasszonyhoz, kétágú horgot hímeztetni. Orruknál fogva húzgáltam ki
a fullákolókat. Azóta két lyuk van mindenkinek az orrán.
Aki nem hiszi, járjon utána!

A
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Lábass Juci
Szívroham vitte el a 36 éves magyar
színésznőt
Egészséges volt, semmi sem utalt
tragédiára.
A húszas évek Budapestjének nőideálja
volt, szőrmegyárak és cipőmanufaktúrák
keresték a kegyeit, mert minden pesti
hölgy azt leste, miben jár Lábass Juci,
az operettprimadonna. Éppen ezért
sokkolt mindenkit, hogy a csinos
énekesnő csupán 36 éves korában
hirtelen meghalt.
Zilahon született 1896-ban, majd a
szabadkai apácazárdában nevelkedett,
ám végül sikerült rábeszélnie a szüleit,
hogy ő inkább színésznőnek vagy
énekesnek menne. Így került
Budapestre, ahol aztán egészen fiatalon
híres lett, 21 évesen már a Színházi
Élet címlapjára került. Annak is híre
ment, hogy a legfiatalabb rajongója
mindössze kétéves. Soltvadkertről
kapott egy levelet, amely szerint a kis
Béluska amióta meglátta a fotóját a
címlapon, teljesen megváltozott. Csak a
fotóval lehet elaltatni, egész éjjel
magához szorítja, nappal pedig a kis
játékautóján utaztatja a primadonna
képét.
Rövidke házasság volt
Lábass Juci a következő évben, 1918ban hozzá ment feleségül a nála 15 évvel
idősebb színészhez, Rátkai Mártonhoz.
A frigy meglepetést okozott, hiszen
Rátkairól tudni lehetett, hogy máshol is
kereste a boldogságot. Lábass azt is
vállalta, hogy sajátjaként neveli Rátkai
gyermekeit. Nem tartott sokáig a
kapcsolat, 1921-ben a férfi Amerikába
utazott, ahonnan csak két év múlva tért
vissza. Addigra a bíróság kimondta a
válást, amelyet Lábass kezdeményezett,
mivel csak néhány hetes útról volt szó…
Ekkor már Lábass volt a pesti operett
sztárja, az irigyelt, sikeres hölgy, akiről
kevesen tudták, hogy szívproblémákkal
küszködik. Pont Balatonfüreden, a helyi
szanatóriumban pihent akkor is, amikor
kirabolták a szobáját. A tettes elvitte
az R. L. J. monogrammal ellátott nagy

utazótáskáját, a bundáit, sőt, még az
alsóneműjét is.
Száz számra kapta a szerelmes
leveleket, egy esetben megint egy
kisfiútól, aki azt írta neki
„Jobban szeretem magát, mint a
cukorkát.”
Lábass Juci később megint férjhez
ment, újra egy szakmabelinek, az
operaénekes Szedő Miklósnak mondott
igent, aki nem mellesleg sokáig
orvosként is praktizált. Az újságok
persze minden tudni akartak Juciról, így
egyszer azt is megkérdezték, mi a
napirendje. Mint kiderült, minden áldott
nap délben vagy annál is később ébred,
„reggelire” csak gyümölcsöt eszik, aztán
nagyokat kirándul a Ford típusú,
méregdrága automobilján, amely nagy
feltűnést keltett Budapesten. Este
pedig elment fellépni.

Hír mondó

A városban hamar pletykálni kezdtek,
sokan azt terjesztették, hogy Lábass
öngyilkos lett. A háziorvos cáfolta az
értesülést és közölte a sajtóval:
szívroham okozta a primadonna halálát.
Mindezt később az orvos-szakértő is
megerősítette.A tragikus sorsú
színésznőt néhány nappal később a
Kerepesi úti temetőben helyezték végső
nyugalomra (a mai Fiumei úti
sírkertben). Lábass még fiatalon állt
modellt a híres szobrásznak, Kisfaludi
Strobl Zsigmondnak, az alkotás pedig
évtizedeken át Lábass lakásának dísze
volt. A halála után ez a szobor került a
síremlékére, ám sajnos 1994-ben
nyomtalanul eltűnt.

Ha nem ragadja el a halál, Lábass Jucit
1932. augusztus 24-én aztán minden ma egy szinten emlegetnénk Honthy
összeomlott. Lábass Juci ugyanis
Hannával, de elragadta, így viszont mára
álmában végzetes szívrohamot kapott. teljesen elfelejtettük a primadonnát,
akiért még a kétéves Béluska is
Előző este még semmi sem utalt arra,
rajongott.
hogy mindössze 36 évesen elhagyja ezt Nyugodj békében, Lábass Juci!
a világot. A férje, Szedő Miklós Hévízre
ment fellépni, ezért a Múzeum utca 15. Forrás: Újságmúzeum
szám alatt található, öt szobás lakását
elhagyva moziba ment az édesanyjával.
Este 11 óra után értek haza,
elköszöntek egymástól, a primadonna
pedig hajnali fél kettőig olvasott, majd
leoltotta a villanyt és elaludt. Sajnos
örökre.
Másnap délben – hiszen hamarabb
sosem ébresztették – a szobalány talált
rá a hálószobai ágyon fekvő, már
élettelen énekesnőre.
A férje néhány órával később, mit sem
sejtve lépett be a nagypolgári lakásba,
ahol közölték vele a lesújtó hírt.

https://www.darabanth.com/
Lábass Juci—Marica grófnő fotólap a színésznő saját kezű aláírásával
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Akinek humora van
mindent tud. Akinek
nincs, mindenre képes!

HUMOR

Judit lányom két és fél éves volt, de
már kristálytisztán beszélt. Anyuéktól
jöttünk haza, apukám segített neki
GYEREKSZÁJ
öltözni:
- Gyere, dugjad a pici bábódat a
A félsziget egy olyan sziget, amit nem
csimmába!
fejezetek be teljesen.
Judit komolyan ránézett a papájára és
Téli időszakban sokan lettek betegek az megkérdezte:
- Papa, nem tudsz te
óvodás csoportban, így összébb
ültettük a gyerekeket. Szinte senki sem rendesen beszélni?
Nagyon megijedtem, amikor
a megszokott helyen ült.
Anya megbetegedett. Azt
Ebédnél Diácska gondterhelten
hittem Apu fog főzni ránk.
rakosgatta a kanalat, villát a tányérja
mellett, aztán megszólalt:
- Judit néni! Én itt nem tudom, hogy
A gyerektartás a gyerekek fizetése,
melyik a jobb kezem!
amikor Apa elköltözik otthonról.
A Nagyi azért kövér, mert tele van
Minden hal termel ikrát, az oroszok
szeretettel.
még kaviárt is.
Amikor a Nagyinak fájnak a fogai,
A teheneknek nem szabad
egyszerűen pohárba teszi őket.
gyorsan futniuk, hogy ki ne
lötyögjön a tejük.
Nekem már nincsen Nagyim, elültettük
a temetőben.
Reggel oviba sietve vesszük észre, hogy
a kedvenc macinak leesett az egyik
gombszeme éjszaka. Azt a macit
mindenhová vitte. Mondom, majd
délután felvarrjuk. Kis gondolkozás után
mi volt a lányom válasza?! "AKKOR addig
majd én KINÉZEK HELYETTE".

A svájci teheneket
elsősorban
csokigyártáshoz használják.

Apával a nappaliban ültünk, épp
elhalmozott bókokkal, mire viccesen
megjegyeztem:
- Ez életem legboldogabb napja!
Erre Bogi (10) kikiabál a fürdőszobából:
- Nana, Anya! Azért én is megszülettem
valamikor!

Valamiért durcásan hisztizett a fiam 3
évesen. El akartam terelni a figyelmét
és a tv ben levő természetfilmben
szereplő állatra mutattam: "
Nézd! leopárd"
A nővérem már megint kitűnővel
fejezte be az osztályt. Fogadjunk, hogy Ő mérgesen legyintett és azt
mondta: "Nem! Nem opárd le!"
szándékosan csinálja ezt velem!

Bábszínház,
Hamupipőke, már a
vége felé jár a
darab. A gonosz mostoha éppen el
akarja terelni a Herceg figyelmét a
Amikor a kistesóm született,
szobába lépő Hamupipőkéről:
akkumulátorba kellett tenni.
- Ó, vele ne törődj uram, ő csak a
A leghasznosabb állat a disznó. Mindene szolga!"
felhasználható, elejéből-hátuljából hús Erre a hátam mögötti sorban bekiált
egy kislány:
van, a bőréből cipő, a szőréből kefe, a
- Az én anyukám is otthon rabszolga,
nevével meg káromkodni lehet.
mert apa örökké csak fekszik, nem
csinál semmit!
Az állatkert egy szuper hely. Olyan
állatokat is lehet látni, amelyek nem is
léteznek.
Kisfiam 2 és fél éves lehetett, a
délutánt a nagyszülőknél töltöttük.
Nem vagyok megkeresztelve, de azért
be vagyok oltva.
Az orvosok azt mondják, hogy a halálos
betegségek a legrosszabbak.

Reggel Dorina szomorúan érkezett az
oviba. Ölbe vettem, kérdezgettem:
- Miért rossz a kedved, Dorina?
- Anyukám nagyon beteg!
- Tegnap délután még jól volt, mi baja?
- kérdezem.
- Lóg a bele a sok munkától!

A férfiak nálunk csak egy
nővel házasodhatnak. Ezt úgy hívják,
hogy monotónia.

A gyerekekkel készültünk kimenni az
udvarra. Az egyik fiú cipőjéről letört
egy fém kapocs. A kezembe nyomja,
majd nagylelkűen
hozzáteszi:
- Vidd haza a
férjednek, hátha jó
lesz valamire!

Egyszer olyan beteg
voltam, hogy 40 kiló
lázam volt.

Fájt a torka, így
nagypapa kérte, ha hazaérünk tegyek rá
egy meleg sálat. Otthon szóltam neki:
- Gyerek kisfiam, teszünk a nyakadra
egy sálat.
Erre ő rámnézett és megkérdezte:
- És ha lenyelem?!

Árpikám (4,5 éves) mindenkihez bújós,
ártatlan, barna szemű, gyömöszkélni
való kismackó. Egy napon az óvónéni
megkérte az ovis csoportot, hogy
pakolják el a játékokat, mert eljött az
ebédidő. Árpi odakucorodott Márti néni
ölébe, mélyen belenézett a szemébe es
azt mondta fátyolos, érzelmektől
elcsukló hangon:
- Márti néni, leszel a feleségem?
Mire Márti néni elérzékenyülve a
meghatottságtól,
mosolyogva azt válaszolta:
- Igen, Árpika! - és lágyan átölelte a
kisfiamat.
Erre Árpika közölte, immár kevesebb
érzelemmel, de annál több öntudattal a
hangjában:
- Jó, akkor pakold össze a ceruzákat!
Szardínia lakosait szardíniának hívják.

Az életbiztosítás egy olyan
pénz, amit az kap meg, aki
túléli a halálos balesetet.
Nem tudom hány éves vagyok,
mert ez állandóan változik.
Szemezgettem a https://www.facebook.com/gyerekszaj/ oldalról
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Magdus írta Magyarországból
Petúnia
Az idén kicsit elkéstem vele, biztosan nem is
lesz olyan szép az erkélyem mint a múlt évben.
Állj! Lelki füleimmel a távolból hallom a
férjem hangját:
- Magda ez nem erkély, hanem loggia!
Igen tudom, javítom is,
ha erkély lenne, akkor
kívül esne a fal
síkjából de a mienk
belül van azon.
Egyszóval, eddigi
éveimben minden
helyet ki-használva
ültettem a
legkülönbözőbb
virágokat, ami csak
megélt ezen a szűk
helyen. Most, hogy
eljött a tavasz vagy
inkább rögtön a nyár,
nehezen fogok hozzá
ehhez a munkához.
Nos, ez a baj, hogy
nekem ez már munka,
amihez tartozó erő egyenes arányban fogy éveim
számának növekedésével. De a terv már kész,
három hatalmas cserépbe, petúniát ültetek. Ezek
egész nyáron virágzanak, több színből lehet
választani, sőt némelyik tő több színben is
pompázik. Estefele édes illatával betölti a teret,
sőt kedveskedve behatol a nappaliba is.Amikor
mindezt kitaláltam és elképzeltem, eszembe
jutott, hogy ennek a virágnak a petúnia neve,
nem elhanyagolható eltéréssel ugyan, de szerepel
egy latin mondásban is, ami így hangzik:

„Pecúnia non olet” amiről igencsak híres lett
kitalálója Vespasianus császár.
„A pénznek nincs szaga”.
Fiának - aki ellenezte – az illemhelyekre kivetett
adót -, az orra alá dugott egy érmét, érez-e
valamilyen szagot.
Az apa igen szorult helyzetben volt, Néró halála
után üres államkasszát kellett újra töltenie.
Mindent megadóztatott, többek között vizelet
adót vetett ki. Kicsit restellem, hogy az én kis
virágaimat ilyen prózai
dolgokkal hozom össze,
de nem hagyhatom ki,
mennyi sztorit fűztünk
a csaknem azonos név
miatt, középiskolás
korunkban.
Csak egy betű az
eltérés de, micsoda
különbség!?
Pl: A latin mondásban
szagról van szó, a virág
illatát nem illik még
együtt emlegetni sem.

rájuk látok.

Mire a lap megjelenik a
petúniák beköltöztek
hozzám, kedvenc
fotelomban ülve pont

Nézem, hogy emlékeztessenek, forduljunk mi is
mindig a Nap felé.
Feltöltődni, erőt meríteni munkához,
szeretethez, meglátni a szépet, elviselni a
bajokat is és vigyázni, hogy minden betű jó
helyen legyen, mert megváltoztathatja
mondandók lényegét!

a festőművész és költő
kreatív világát a

www.evaborka.com
oldalon ismerhetik meg az
érdeklődők részletesebben!

Domoki
Józsefné
Magyarországon
élő nyugdíjas.
Őt Sándor
testvérén
keresztül
ismertük meg.
Azóta
szorgalmasan
küldi
jegyzeteit.
Írásai
mindennapi
gondolatairól
szólnak.
Köszönjük!

Kellemes a séta a tengerparton
Petoneban és:
Ebben a szép galériában is
megvásárolhatók Borka Éva eddig
megjelent könyvei,
és néhány festménye is.

Alfred Memelink
Artspace Gallery
223 The Esplanade, Petone,
Lower Hutt 5012
Itt vásárolhatsz, nézelődhetsz, kávézhatsz is,
ismerkedhetsz, beszélgethetsz, mindig találsz
valami különlegeset!
ÉK
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https://wellington.mfa.gov.hu/

A nagykövetség FB oldaláról:
Dr. Hetesy Zsolt nagykövet májusban két nap alatt két
megbízólevelet adott át virtuálisan.

Legal House, 6. emelet
Lambton Quay 101.
Misszióvezető
Dr. Hetesy Zsolt
Nagykövet
Munkatársai:
Dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata
Dr. Molnár András
konzul
Tóth Tünde
titkárságvezető

Kurusa Csaba
asszisztens
Postacím:
PO Box 697
Wellington 6140
E-mail cím:

Az elsőt Szamoa
Független Állam
államfőjének, május 11én
A másodikat Tuvalu
főkormányzójának május
12-én.
Dr. Hetesy Zsolt a
harmadik Szamoára
akkreditált, és az első
Tuvaluba akkreditált
magyar nagykövet.
Az EU nemrég
elfogadott Indocsendes-óceáni
Együttműködési
Stratégiája és
Magyarország soron
következő, 2024-es
EU-elnöksége
fontos lépcsőfokok
lesznek a
multilaterális
együttműködésünk,
valamint a
gazdasági, politikai,
kulturális
kapcsolataink
erősítésében.

mission.wlg@mfa.gov.hu
00 64 4 260 31 75
Félfogadás munkanapokon: 9-15
A rendkívüli ügyeleti vonala
munkaidőn túl:
027 43 49 652

A nagykövetség a Wellington Uniteddel közösen a Hungaria
férfi futballcsapat 60, és a női csapat 50. évfordulójának méltó
megünneplésére készül.
Az ünnepségre a nagykövetségtől érkezik majd a meghívó.
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FÉSZKELŐDŐK hírei
A kis megszokott társaság összejött május utolsó vasárnapján
is, ahogy terveztük.
Előételnek sikerült egy kis abált szalonnát készíteni, de volt a
mindenki által kedvelt körözött kétféle változatban: sima és
csípős paprikás. Mindehhez pedig frissen sült kenyér járt.
Mária kérésére lencsefőzelék készült, sajnos egészsége nem
engedte, hogy eljöjjön közénk, de testvére Christina elvitte
számára az adagot, hogy mikor majd jobban érzi magát
megehesse. A főzelék most fokhagymás tárkonyosan készült,
mindenki megelégedésére a hazavitt adagokkal el is fogyott a
tetemes mennyiség melyhez 1 kg lencsét használtam fel.
Az elő és főételek után kerültek az asztalra Christina és Irénke finomságai a
sütemények. Mindezek után bizony elmondhatjuk, hogy ma senki nem diétázott.
Sajnos én megint elfelejtettem fotózni.
A Fészek napon érkezett a szomorú hír:

Szeretnél velünk
“fészkelődni”?
Többnyire minden hónap
utolsó vasárnapján
találkozunk.

Nyolcvanegy éves korában elhunyt
Haumann Péter Kossuth- és Jászai Mari
-díjas színész,
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a
Nemzet Színésze.

Haumann Péter 1973-ban került a Madách
Színházhoz, ahol számos jelentős szerepet
játszott, és a társulat vezető művésze lett.
1988-ban a Nemzeti Színházhoz, majd az Arizona Színházhoz, egy évre a Radnóti
Színházhoz szerződött, 1994-től 2016-ig a Katona József Színház tagja volt.
Forrás_Fotó: Margitay Klára/Life.hu

Néha változik az időpont,
a helyszín,
de ha
jelentkezel előtte
a lapunk
email címén,
vagy a
telefonján,
elmondjuk mikor
és
hol leszünk!

Művészi munkásságát 1970-ben és 1972-ben Jászai Mari-díjjal,
1980-ban Érdemes Művész címmel, 1985-ben Kossuth-díjjal ismerték el.
A Halhatatlanok Társulatának 1997-ben lett tagja, 2006-ban megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést, 2009-ben a
Prima Primissima díjat, 2010-ben a Nemzet Színészévé választották.
Nyugodjon békében művész úr!
Sajnos folytatás is van:
Június 4-én életének 89. évében elhunyt
Moldova György Kossuth-díjas író
otthonában, családi körben.
„Akkor már 9. napja nem volt eszméleténél —
mondta el a felesége. - Számára megváltás volt
a halál”.
„Tiszta és rettenthetetlen szellemét
megőrizzük, írásai, hite, elvhűsége velünk
marad és mindannyiunkkal, akik őt olvassuk” –
írta lánya egy közleményben.
1934. március 12-én született Budapesten a
Wikipedia/ Photo by Vadaro)
kőbányai nyomortelepen, ma a legolvasottabb
magyar író, tizen-millió eladott könyvvel.
Reif György néven született, majd Veres Péter ajánlására a „Moldova” nevet
választotta magának, amikor első írása nyomtatásban megjelent.
A Szent László Gimnáziumban érettségizett, majd a Színház- és Filmművészeti
Főiskola dramaturg szakára járt. Diplomáját csak 1986-ban vehette át.
Első könyve, Az idegen bajnok 1963-ban jelent meg. A hatvanas évek közepétől a
rádiókabaré, a nyolcvanas évek közepén a Ludas Matyi és a Magyar Nemzet
munkatársa volt. Ötvennél több szépirodalmi, harmincnál több riportkönyve jelent
meg.
Nyugodjon békében Moldova úr, írásaival Ön továbbra is velünk él! Köszönjük!
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Cannes Filmfesztivál—Kovács Klaudia rendező sikere
Két rangos díjat nyert Kovács Klaudia, az egri
származású, többszörös díjnyertes hollywoodi
rendező új BROWN PAPER BAG c. kisjátékfilmje a
75. alkalommal megrendezett Cannes-i
Filmfesztivál filmpiacának a Marché du Film
részeként megrendezésre került Nemzetközi
Telefonfilmes Szemlén és az Artisan Festival
World Peace Initiative, a humanitárius filmek
fesztiválján

A telefonnal való forgatás ötletét a
magyar születésű Károly Bárdos
professzortól kapta aki 28 éve tanít a
New York University-n, a mobil
filmkészítés úttörője és komoly
szószólója. Bárdos szerint “a mobil
technológia minkenki számára elérhető
és ezért az demokratizálja a
filmkészítést”. A Cannes-i Nemzetközi
Telefonfilmes Szemlét is Bárdos
alapította 4 évvel ezelőtt amely 11
kategóriában várta a versenyzőket.
Kovács nem az egyetlen Holllywoodban aki ehhez a
módszerhez nyúlt: Steven Soderberg, Sean Baker,
Malik Bendjelloul, Park Chan-kyong, és Park Cahn-wook
szintén okostelefonnal forgatták filmjeiket.
Az afrikai mini-állam Etioni királynője által alapított, tíz
éves múltra visszatekintő Artisan Festival World Peace
Initiative, a humanitárius filmek fesztiválján a Barna
papírzacskó pedig a zsűri különdíját nyerte el.

Kovács Klaudia író, rendező, producer BROWN PAPER
BAG (Barna papírzacskó) című 3 perces amerikai
rövidfilmje nyerte a Cannes-i Nemzetközi Telefonfilmes
Szemle "Legjobb Rendező" díját amelyet a 75.
alkalommal megrendezett Cannes-i Filmfesztivál
filmpiacának - a Marché du Film - részeként mutattak
be az idei eseménysorozaton.

Az alkotó – a Los Angeles-i covidos korlátozások miatt
– most először forgatott komoly felszerelés nélkül,
pusztán egy mobiltelefonnal, és minimális stábbal. Igy
a technika helyett az eredetiség, kreativitás, és
találékonyság került előtérbe. Filmjét “pandémiaprojekt”-nek nevezte el.

A szívmelengető
film egy kaliforniai
korosodó úrról szól
akinek - egy
váratlan fordulatból
kifolyólag felfedezzük igazi
énjét. A film
különlegessége,
hogy nincs benne
dialogus és ezért
bárki számára
érthető.

A rendezővel az
alábbi
elérhetőségeken lehet
fölvenni a
kapcsolatot :
www.KlaudiaKovács.com/contact
www.facebook.com/KlaudiaKovacsDirector

14. oldal

A

Hír mondó

Wellingtoni Közösségi Központok

Honlapukon ezt írják:

Wellington közösségi
központjai segítő
forrásokat felhasználva,
támogató szolgáltatásokat
és különböző tevékenységi
lehetőségeket kínálnak a
városrész közösségeinek,
tagjainak az életminőségük
javítása érdekében.
Közösségi életet
fejlesztenek
Ingyenes, vagy minimális
költségű szolgáltatásokat
nyújtanak,
lehetőséget adva az
ismeretek megszerzéséhez
és közösségi kapcsolatok
építéséhez.

Sokféle közösségi tevékenységnek és
rendezvénynek adunk otthont, és
megfizethető teret biztosítunk az
embereknek a találkozásra, tanulásra,
kikapcsolódásra, testi épségben tartásra,
támogatásra, üzletkötésre, rendezvények
lebonyolítására és mobilitási eszközök
bérlésére.

Karoriban a benzinkút mögötti
utcácskában húzódik meg a Community
Centre — pasztell színben - egyszerű
épülete. Kinézve a földszinti ablakából a
szembeni falon nagyméretű faliképen
köszön vissza ránk színesben.
Az emeletre felvezető lépcső mellett a
földszinten mindenféle ajánlatokkal
különböző reklám anyagok, ingyenes
ismertető brossúrák várják a
beérkezőket.

Kisebbek-nagyobbak,
vannak régiek, újak,
most e sorozat keretében
2022-ben szeretnék
belőlük néhányat
megmutatni.

.

Telefon:
04 4764968
Email:
info@karoricommunit
ycentre.org.nz
Web Address:
www.karoricommunity
centre.org.nz
Címük:
7 Beauchamp Street,
Karori, 6012

A kisebb találkozóknak teret adó termek a
földszinten, a nagyobb látszámot befogadó
terem az emeleten található.
A lakossági növekvő igények kielégítésére
azonban bővítik a központot és az eredeti
épület mellett már alakul az új nagyobb
befogadóképességű Community Hall is.
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Hírmondótól—Hírmondóig lehetőségek
Wellingtonban és környékén
Többsége ingyenes!

A kiállítások nyilvánokak, ingyenesek.
A parlamenti beléptető kapus ellenőrzésen keresztülhaladva
előbb a hallban látható kiállított tárgyakat, képeket is
megszemlélhetjük, majd az emeletre kisérővel eljutva a
Te Papakura kiállítását élvezhetjük.

A Beehive-Parlamentben kiállítóhely a
2. szinten ismét megnyitott!
A múzeumok, kiállítások termei mindig megnyugató
biztonságot adnak esőben, szélben vagy perzselő
napsütésben.

Ha esik, ha fúj, akkor menj a múzeumba, kiállításra,
sok lehetőség kínálkozik.
Látogass el a vasárnaponként 10-3 között nyitva tartó

A vendégeinknek szoktuk mondani:
MENJ és MARADJ A SZABADBAN, HA JÓ AZ IDŐ!
Itt az ősz, de ha nem esik az eső használd ki!
Sétálj, túrázz, kerékpározz, ússz, kinek mi nyújtja az
igazi kikapcsolódást.

Island Bay Tengerészeti Oktatási Központ-Bait House
Akváriumába, ahol mindig
találsz valami különlegességet –
most polip és szőnyegcápa
tojásait vagy a ’terhes fiú’
csikóhalat.

Az őszi-téli hónapokban
dúskálhatunk az ebédidős
koncertekben!
MINDEN
Szerdán
12:15-től
St Andrew’s templomban a
The Terrace-on.
Csütörtökön
Az Old St. Paul’s templomban
12: 30-tól,
VAGY
alkalmanként a
St. Andrew’s-ban 12:15-től!
Pénteken
a
Viktória Egyetem Adam Koncert
Terem-ben 12:10-től,
VAGY
a Wellington Cathedral
of St Paul-ban
12:45-től

Kapcsolatok — Hirdetések

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

2004-től létezik a
Wellingtoni Magyar
Fészek
Új-Zéland
fővárosában.
A megalakulástól
eltelt időszakban sok
magyar látogatta.
Még mi mindig
fészkelődünk,
2022-ben is
havonta egy
alkalommal
találkozunk.

A studió alapítói és alkotói:

Almásy Alma
Dénes István
Köszöntjük
mindazokat,
akik a júniusi
lapszám
után,
júliusi
lapszám megjelenése előtt
ünneplik
név-, vagy születésnapjukat,
vagy bármilyen személyes, vagy
családi évfordulójuk erre az
időpontra esik!

2010 óta élnek Új-Zélandon,
Christchurchben.
Ékszereket, lakáskiegészítőket,
ajándéktárgyakat készítenek,
egyedi kivánságokat is teljesítenek!
Néhány munkájuk mutatóba:

Élvezze a finom ételeket a
rendezvényhelyszínükön az ANZIL-ben,

Elérhetőségük:

Kis újságunk
magyarul íródik,
magyaroknak magyarokról.
A világ számos
pontján olvassák, az
interneten
keresztül.
INGYENESEN
olvasható vagy
letölthető bárhol
ezen a Földön!

DenDesignStudio
vagy a
’PartyPerfect Catering’ -el!
Telefon:
021 076 6724
(foglalás és vendéglátás)
+64 4 298 7787

dendesignchch@gmail.com

A rendezvényhelyszín foglaláshoz minimum
8 fős csoportlétszám szükséges!

021 1193129

https://www.anzil.co.nz/

