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MAGYAROK ITT ÉS OTT
Rangos elismerést kapott Roby Lakatos Svájcban, a
Meiringeni Fesztiválon.

Roby Lakatos
facebook.com/roby.lakatos.9
http://kultura.kreativeuropa.hu

Bubreg Bence első helyezést
ért el a Silverstein Nemzetközi

A hegedűművész a 2020. július 3.
és 11. között tartott
rendezvényen vehette át az arany
felhasználásával készült vonót.
A díj átadásakor Roby Lakatos
virtuozitását és stílusokon átívelő
zenei tehetségét méltatták.

Klarinétversenyen.
33 ország 151 indulója közül lett
első helyezett! A 19 éves művész
egy örmény és egy amerikai

Bubreg Bence (forrás: papageno.hu)

versenyzőt előzött meg.
(Papageno)
Elhunyt Reigl Judit tudatta a Kalman Maklary Fine Arts
Kapuvár 1923. Május 1 - Marcoussis 2020. Augusztus 7
Némedy Judit néven született Kapuváron, majd a budapesti
Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi István tanítványa volt, majd 1946-tól
1948-ig – egy ösztöndíjnak köszönhetően – Olaszországban folytatta
tanulmányait. Reigl nyolcszor próbált meg Magyarországról nyugatra
szökni, de ez csak a kilencedik alkalommal sikerült neki. Ausztrián,
Svájcon, Németországon, Belgiumon keresztül jutott el Párizsba,
ahol 1950-ben telepedett le, 1963 óta Marcoussis-ban élt.
A Kalman Maklary Fine Arts galéria közleménye szerint a művész a
Marcoussis-ban található Bellejame idősek otthonában halt meg, ahova
egy hónapja került egészsége védelmében.
Ő volt a legsikeresebb és legjobban rajongott magyar származású kortárs
művész, akinek emléke alkotásain keresztül mindig élni fog! R.I.P.

Kép: Reigl Judit otthonában az Autóstop Ferrara és Ravenna Ferrara között című festményével / Fotó: Catherine Panchout / Sygma / Getty Images

Új-Zélandon az elmúlt időszakban — az azonnal ellenőrzött elszigelt elhelyezésbe került — csak beutazók között találtak fertőzöttet, immár
több mint 3. hónapja. Közösségi átvitel nem volt 102 napig! Sajnos akkor ismét bejelentkezett a vírus. Egy aucklandi család 4 tagjánál
mutatták ki a vírus jelenlétét. Egyelőre bizonytalan a fertőzés eredete, mivel nem jártak külföldön!
Komoly változás a jövőben, hogy azoknak akik ezután —nyaralás vagy üzleti út miatt elhagyják Új-Zélandot—a jövőben önmaguknak kell állni a
karantén költségeit (Hotel szállás és teljes ellátás) A költség családonként több ezer NZ dollár ! (Méltányossági alapon kaphatnak csak
engedményt azok,
akik ezidáig tőlük
kívülálló okok miatt
nem tudtak
visszatérni).
Augusztus
14 reggelén ez a
statisztika :
Magyarország: Nem mindig egyértelműek a nyilvánosságra hozott
adatok, de:
Augusztus elsejétől mindenkinek magának kell a saját teszteléséről gondoskodnia, ha olyan országból érkezik haza, amely kockázatos minősítésű, de
két hétnél korábban akar szabadulni a házi karanténból. A koronavírusjárvány adatai alapján három csoportba sorolják az országokat. „A
kockázatosnak ítélt országokat színkódok jelzi, az ezekből az államokból
hazatérőkre 14 napos karantén vár még akkor is, ha teljesen egészségesek.
Ezt akkor kerülhetik el, ha fel tudnak mutatni két olyan negatív PCR-tesztet,
amelyet a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül –
legalább 48 órás időkülönbséggel – végeztek el rajtuk. Ha karanténba kell
menniük, akkor onnan idő előtt csak akkor szabadulhatnak, ha produkálnak
a sárga országból érkezők egy, a piros országból hazatérők pedig két negatív
vírus leletet”.

Az árak: a mintavétel 3500 forint, a teszt további 27 000 forint.
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MAGYAROK ITT ÉS OTT
Új-Zélandon a tavasz érkezik szeptemberrel:
Ady Endre: Új tavasz ez
Az Ősz, melybe ellátogattál
Kiváncsian és vágytalanul,
Késő s még sem a régi kopár Ősz,
Melyre már csak a Tél hava hull,
Új Tavasz és új ígéret ez.
Bizd rá hittel fehér hóságod,
Add hozzá lángját drága melegednek
S aztán tekints szét: az őszi kopár fák
Virágosan megelevenednek
S szivemen nyilsz, Te, szép, nagy virág.
Harsonázik a Tavasz bennünk
S ha simulásoddal akarod,
Az őszi felhők fölébe emelnek
A megujhodt és boldog karok,
Karjaim, kik ölelve tartnak.
Oly kicsi vagy s oly nagy vagy bennem,
Zokszó minden, ami utánad késztet,
Jajong, biztat, űz és futtat utánad:
Ma Te vagy az életem és az Élet:

A CEU KÖNYVTÁRA IS BÉCSBE KÖLTÖZIK
“…a régió egyik legjobb társadalom- és bölcsészettudományi könyvtárát
veszítik el a magyar kutatók és egyetemisták…”
A CEU (Central European University) könyvtára is Bécsbe költözik.
A CEU Bécsbe való költöztetése óta azon kevés szolgáltatások egyike szűnik meg
ezzel, ami még Budapesten maradt. A könyvtárának költözésével a régió egyik
legjobb társadalom- és bölcsészettudományi könyvtárát veszítik el a magyar
kutatók és egyetemisták. A könyvtár az idegen nyelvű szakirodalom elérése
szempontjából volt fontos, így elvitele - az egyetemmel együtt - pótolhatatlan
veszteséget jelent sokaknak és a hazai tudománynak.
Írták az Akadémiai Dolgozók Facebook oldalukon

Exposition Anton Molnar "Egyszerre Minden" Budapest Pesti
Vigadò
2020 augusztus 28 - szeptember 13

Művészeti alapítványok tulajdonában, híres
magángyűjtemények termeiben, többek
között Cindy Crawford és Jacques Chirac volt
francia elnök tulajdonában láthatók művei.
Világcégek, mint a Louis Vuitton, a Moët &
Hennessy bízták már meg megrendelésekkel,

Óh, új Tavasz, be nagyon téli vagy.

A legnevesebb fantasztikus irodalmi lapokban publikál,
cikkeit a sci-fi Oscar-díjára, a Hugóra jelölték, a transzneműség témáit körüljáró fantasztikus novellákat gyűjtő
antológiája pedig már díjat is nyert.
Takács Bogi neve egyre ismertebb a külföldi fantasztikumban, Magyarországon szinte nem beszélnek róla.
Takács Bogi az
első magyar
Hugo-díjas író

"Anton Molnár hedonista művész. Nem úgy, mint a Satyriconból
ismert Trimalchio, a vagyonában féktelenül tobzódó római újgazdag,
hanem miként Krúdy hőse, Szindbád, az utazó. Nem duhaj habzsoló,
hanem szemlélődő ínyenc. Az ízek, és illatok, a női szépség feltétlen
csodálója, benyomások gyűjtője. Életképek, emlékek lenyomata kerül
a vászonra. Saját élmények-e vagy inkább a nézők vágyai? Nem fontos.
Utazunk korokon át, a középkortól a monarchia fürdővilágáig, a
hatvanas évek gyermekjátékaitól a mai metropolisok villódzásáig.
Utazunk tájról-tájra, a magyar pusztától New Yorkon át a Csendesóceán szigetvilágába. Utazunk stílusok között, a reneszánsz és barokk
pompájától Monet kertjéig, a pop art reklámvilágán keresztül a
tasizmus fröcskölt, csurgatott technikáján át a külvárosi utcák
folklórjáig. És végül mindig hazaérünk."
ROCKENBAUER Zoltán, PhD

A Hugo-díj egy művészeti díj, amelyet minden évben a
World Science Fiction Society küldöttei ítélnek oda a
megelőző naptári évben a science fiction és a fantasy
műfajában született művekért és elért eredményekért. A
díjat Hugo Gernsbackről, az Amazing Stories című sci-fi
magazin alapítójáról nevezték el.
A Hugo-díjat eddig magyar író még nem nyerte el, korábban
Lisa Goldstein magyar származású amerikai írónő került
hozzá közel 1988-ban, de a novella kategóriában végül
mégsem ő nyert.
Az idei díjkiosztón azonban a rajongó írók (Fan Writer)
kategóriájában Takács Bogi, magyar író kapta meg a Hugót.
Teljes riport a díjazottal (még az eredményhirdetés előtt:
https://azonnali.hu/cikk/20180608_a-kisebbsegi-szerzoketcsak-akkor-kapjak-fel-takacs-bogi-interju

2007-ben pedig, a Tokiói Mallet Sale árverésén Picasso, Chagall és Andy
Warhol alkotásai mellett a Kelly à Fontainebleau című festménye állt.
1957-ben Budapesten született, de1988 óta Franciaországban élő Anton
Molnár figurális festő, de stílusa inkább csak eszköz, hogy tágabb
mondanivalókat feszegessen. A tér és az idő mezsgyéjén kalandozik, az
életünkről beszél. Alkotásai, mint útinaplók, melyekben a tartalom
sokszor áttételesen vagy rejtve keresendő. Klasszikus technikával
dolgozik, amelyet a flamand és olasz reneszánsz mesterek fejlesztettek ki.
A festményein sokszor szerepel kalligráfia és pop art elem, érezni a
filmezés összetettségét, a ritmus váltását, a montázst.
Kedvenc témái mellett, láthatjuk korai gyermekkori alkotásait és iskolai
tanulmányrajzait is; amelyek mellett mostani munkák, csendéletek,
portrék, street-art munkák és kísérletek színesítik a gazdag kiállítást, mely
betekintést nyújt Anton Molnar összetett és humanista világába.
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HÍRES MAGYAROK — MAGYAR HÍRESSÉGEK
Benczúr Gyula ( önarckép)
1920. július 16-án halt meg Benczúr Gyula, a
magyar történelmi és arcképfestészet kiemelkedő
mestere, a budapesti Mesteriskola vezetője.

Benczúr művészete a Székely Bertalan és Madarász Viktor műveiben
jelentkező nemzeti romantikához kapcsolódott, bár kritikusai szerint az
ő piktúrájuk tartalmi mélységeit nem érte el.
Mestere, Piloty historizmusával szemben témái aktualitást is
tartalmaztak, a nemzet elnyomása elleni tiltakozásból fakadtak.

1844. január 28-án született Nyíregyházán. A
család két év múlva Kassára költözött
gyógyszerész (és mellesleg kiváló rézmetsző) apja
megromlott egészsége miatt. Kiemelkedő rajztehetségére korán felfigyeltek, a középiskola mellett a Klimkovics testvérek magániskolájában tanult festeni és rajzolni. 1861-től a müncheni Képzőművészeti
Akadémián fejlesztette tudását, 1865-től Karl von Piloty, a német történelmi festészet kiemelkedő alakjának növendéke volt, egy ideig közös
műteremben dolgozott Szinyei Merse Pállal.
Korai alkotásai romantikus életképek (Balatoni halásztragédia) és
biedermeier arcképek (Etelka, Gizella), de Szinyei és Paál László
hatására plein air képeket is festett (Erdei tájkép, Pihenés az erdőben).
1873-ban Münchenben feleségül vette Gabriel Max müncheni festő
nővérét, aki négy gyermeket szült neki. Felesége korai halálát követően
1892-ben újból megnősült.

Első nagy sikerét 1866-ban aratta Hunyadi László búcsúja című
történeti képével (a kép lent, forrása wikipedia), melyet hamarosan
megvásároltak a Nemzeti Múzeum számára.

Vajk megkeresztelése (Fotó/Forrás: wikipedia)

Kivételes ábrázolókészsége és rajztudása olyan korai, a nemzeti érzések
inspirálta művein is megmutatkoztak, mint a II. Rákóczi Ferenc
elfogatása (1869) és a Vajk megkeresztelése (1875), amelyeken a clairobscure, a fény és árnyék kontrasztja érvényesül.
Ez utóbbi ikonikus festményt az 1878-as párizsi világkiállításon
bronzéremmel, a festőt pedig a Ferenc József Rend lovagkeresztjével
ismerték el. Benczúr a történeti, akadémikus festészet jelentős alakja, a
millennium időszakának legünnepeltebb művésze lett, aki múltunk
számos nagy pillanatát megörökítette.
Műveit kiváló rajztudás, teátrális, barokkos kompozíció, látványos
alakok, pompás ruhák és tárgyak, olykor naturalista megoldások
jellemzik.
Itáliai és franciaországi tanulmányútján főleg a barokk mesterek,
Tiziano, Tiepolo, Tintoretto, Veronese és Rubens hatottak rá. II. Lajos
bajor király megrendelésére festette 1874-ben a rokokó témájú X V .
Lajos és Dubarry asszony című vásznát, ezt követte a XVI. Lajos és
családja a versailles-i palota megostromlásakor.
A bajor uralkodó kineveztette a müncheni akadémia tanárává, 1876-tól
1883-ig ott dolgozott. Ekkor hívták haza az első magyar művészképző,
a Mesteriskola igazgatójának, ahol haláláig hivatalosan elismert
művészként működött. Tanítási módszerének elsődleges célja a
technikai tudás elsajátíttatása volt, tanítványainak egyébként szabad
kezet biztosított.
Forrás: https://fidelio.hu/vizual/
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Híres magyarok—Magyar hírességek— akiről keveset hallottunk
Csernovics Emília Damjanich Jánosné
1847. augusztus 30-án nem volt boldogabb
nő Csernovics Emíliánál, ezen a napon
mondta ki ugyanis a boldogító igent a 61-ik
császári és királyi gyalogezred daliás
kapitányának, Damjanich Jánosnak. Nem
értett a politikához, nem is nagyon
érdekelte, annál inkább az osztrák
seregben szolgáló kapitány.
Csernovics Emília boldog volt, s abban
reménykedett, hamarosan gyerekeik
születnek és minden este átölelheti a
korábban Olaszországban szolgáló férjét.
Két évig sem tartott a boldogságuk.
Damjanich János ugyanis - bár osztrák tiszt
volt - 1948. március 15-én, a pesti
forradalom hírére eldöntötte, a magyar
szabadságharcosokhoz csatlakozik.
Őrnagyként, ezredesként majd
tábornokként harcolt a forradalomban.
Csernovics Emília támogatta a férjét, de titkon
remélte, hamarosan véget ér a vérengzés és
együtt lehetnek. Nem így történt.
A világosi fegyverletétel után Damjanich Jánost
elfogták. A felesége még ekkor is abban bízott,
hogy elengedik az urát, amikor aztán hírét
vette, hogy Aradra szállították, ő is
odaköltözött.
Másfél hónapig lakott a városban és minden
pillanatban azt várta, mikor kegyelmeznek meg
a férjének. 1849. október 5-én, amikor az
aradi vár parancsnoka üzent az asszonynak,
hogy meglátogathatja az urát, akkor is
reménykedve ment. A cellába lépve azonban
letaglózta a látvány. Az asztalon ugyanis két
égő gyertya között csak egy feszület volt. A
helyiségben egy osztrák katona ült, oldalt egy
pap álldogált, Damjanich János pedig a távolba
meredt.
- Mi ez? - kérdezte remegve az asszony.
- Siralomházba jöttél, holnap kivégeznek - válaszolta Damjanich.
Csernovics Emília ekkor összeesett, elájult és percek múlva tért
magához, úgy, hogy a férje simogatta és próbálta élesztgetni.
- Ne búsulj, odafent találkozunk - folytatta Damjanich tábornok, majd
a síró feleségét kitessékelték a cellából.
Csernovics Emília már idős korában a következőképpen emlékezett
az utolsó pillanatra, amikor a férjét láthatta:
- Visszanéztem, Könnyekkel telt szeme éles kétségbeesés kifejezésével nézett reám. Visszafordultam feléje, de ő szó nélkül intett, hogy
menjek. S én kitántorogtam.
Tudni lehetett, hogy a kivégzést másnap reggel hat és hét óra között
hajtják végre. Damjanich Jánosné egész éjjel virrasztott, hajnali öt
órától pedig a férje lelki üdvéért imádkozott folyamatosan. Aztán
kilenc óra fele a pap eljött az asszonyhoz, hogy elmondja, hogyan
történt a kivégzés. Mint kiderült, Damjanich János utolsó szavai a
következők voltak: szegény Emíliám...
Az aradi vértanúk hozzátartozóinak, így Damjanich Jánosnénak is szó
szerint meg kellett vennie a férje holttestét a hóhértól, aki 300
forintot kért a mártír testéért. Az asszony pedig fizetett, hogy
tisztességesen eltemethesse Damjanich Jánost.
Október 8-án temették el a hős tábornokot, a felesége pedig fekete
leplet öltött.

És soha többé nem vette le azt.
Több, mint hatvan éven át gyászolta a férjét, nem
házasodott újra, sőt, kapcsolatot sem keresett. Az
ötvenes években Budapestre költözött s ettől
kezdve minden energiáját arra fordította, hogy a
szegényeken segítsen.
Sokat tett azért, hogy megalakulhasson a Magyar
Gazdasszonyok Országos Egyesülete, amelyen
keresztül szinte minden pénzét jótékonykodásra
fordította. 1909-ben 90 éves volt és a halála előtt
nem sokkal azt is kikötötte, hogy a temetésére senki
se vigyen virágot és koszorúkat, hanem annak az árát
küldjék el az árvák javára.
Így ért véget az élete a hős tábornok özvegyének, aki
60 éven át gyászolta a férjét.
Nyugodj békében, Damjanich Jánosné!

Damjanicsné baráti körben [Digitális Képarchívum - DKA-080278]
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GYEREKEKNEK

Alkotó (rajzoló-festő) verseny témája volt

július
hónapban:

„Amikor táboroztam!”

70 alkotás érkezett!!!
Fantasztikus lelkesek voltak a rajzoló gyerekek és a szavazók is!
A közönségdíjra rekord számú szavazat érkezett!!!
Bizony nem volt könnyű helyzetben a zsűri sem, a sok nagyszerű
alkotás körül az első helyezetteket kiválasztani! Íme az eredmények:

10 év alatti korosztályban elsők

10 éves korosztályában elsők

megosztva:

megosztva:

Közönségdíjas lett 1331 szavazattal:

Nagyon sokan szavaztak ebben a
hónapban fantasztikus verseny volt!
Köszönjük mindenkinek a figyelmét,
a szavazatát!
Reméljük, hogy nem csak ez az egy
alkalom hozta a szavazókat ide!
Várjunk vissza az olvasókat,
rajzolókat, festőket és a szavazókat is!

A beérkezett képek jutalma egy oklevél, melyet a beküldési e-mail címre küldök!
Az első helyezettek, kiemelt dicséretben részesülők, közönség díjasok külön oklevéllel lesznek elismerve!

A KÖVETKEZŐ HÓNAP TÉMÁJA: „Mit tudok? - Ezt tudom! - Új-Zélandról !”

A beküldési tudnivalók:
A kép neve: gyerekneve_életkora_honnan.jpg Így: KovacsJozsef_9_Magyarorszag.jpg vagy: KisAnna_6_varos.jpg; vagy:
NagyImre_12_Petofi_Iskola_Falu.jpg
(varosnev, iskolanev lehet, de ne legyen ékezetes betű!!!)
Beküldési határidő: szeptember 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.

Alig telt el egy hónap, apa egy vasárnapi ebéd után ünnepélyesen

- Artúrnak pedig nem akadály a távolság – kapcsolódott be Dani is a vigasztalásba

bejelentette:

– ő oda repül, ahová akar.

- A hónap végén, de legföljebb a jövő hónap elején költözünk.

Veronika nehezen nyugodott meg. Este az ágyban is azon szomorkodott, hogy el

- Hurrá, hurrá! - ugrált Dani székkel együtt.
- Ez igaz, tényleg igaz? - kérdezte Veronika, mert nem akart hinni a fülének.

kell hagynia ezt a helyet, ahová annyi emlék köti. Már majdnem elpityeredett,
amikor megjelentek a tündérei.
- Végre, hogy itt vagytok! – mondta szemrehányóan – itt vagyok a legnagyobb

- Ezt is megértük! – dőlt hátra a széken anya.

gondban és nem jelentkeztek.

- Esztis, esztis! – utánozta anyát Blanka, s közben a kezében maradt kiskanállal

- Van úgy, hogy egyedül kell megoldanod a gondjaidat. Nem tudunk mindig

ütemesen kopogtatta az asztalt.

segíteni – mondták a tündérek, s kicsit szigorúnak tűnt a hangjuk.

- Mmm, mmm – mondta Csipkerózsika is, aztán egy nagyot ásított.

- Jujj, de szigorúak vagytok! – vette észre Veronika is – talán haragusztok rám

- Látom, mindenki örül – nevetett apa – pedig ha tudnátok, hogy most jön a java.
- Mi az, hogy a java? – csodálkozott Veronika.

valamiért?
- Dehogy, dehogy! – tiltakoztak a tündérek – csak az igazságot mondjuk. Neked

fáj, hogy el kell hagynod a megszokott régit az újért. Azon mi nem segíthetünk,
- Először is – sorolta apa – még nem lesz kész teljesen a ház, mikor beköltözünk. hogy ne fájjon. Jól érezted itt magad, persze hogy nehéz itt hagyni a helyet. De
Másodszor, gyorsan el kell adni ezt a lakást, harmadszor . . .
ne félj, az emlékeidet viszed magaddal. Már öreg nénike leszel és még mindig
- Eladjuk ezt a lakást? – döbbent meg Veronika – de hát itt van mindenünk, itt

emlékezni fogsz az itt töltött szép napokra.

van a fürdőszoba, a terasz, a park és itt van Artúr meg minden, itt van az

- Akkor most mi legyen? - kérdezte szipogva Veronika.

otthonunk, nem?
- Az legyen – felelték a tündérek – hogy miután kiszomorkodtad magad, készülj
Veronika talán sírva is fakad, ha anya nem fut oda hozzá gyorsan, s nem öleli át.

az új életre az új otthonotokban! Mindenki ott lesz veled, akit szeretsz, ott

- Édes kislányom – mondta kedvesen és megértőn – mi

leszünk mi is, mi kell még?

nem vagyunk csigabigák, hogy magunkkal vigyük a

A tündérek beszéltek, beszéltek, s Veronika lassan

házunkat. Eddig itt volt az otthonunk, itt éreztük jól

megnyugodott, s már nem sírásra, hanem nevetésre állt a szája.

magunkat, ezután az új ház lesz az otthonunk, s ott
leszünk boldogok. Érted?
- Mindent elviszünk magunkkal, ami fontos – magyarázta
apa – persze a falakat és a parkot nem vihetjük el. De
biztos vagyok benne, hogy nagyon aranyos emberek
lesznek az új gazdái ennek a lakásnak.

Másnap azt kérdezte anyától:
Mielőtt végleg elmegyünk, elbúcsúzunk mindentől, ami itt
marad?

8. oldal
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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

szépen sorban megtervezni a programot,
minden napra. Nem túl sok mindent egyszerre, mert pihenni jöttem, de azért nem szereTisztelt Olvasó, ezen sorokat nem
tem a lusta vakációkat sem.
szokás szerint a kies Londonból
Egyre közeledett az utazás és én szép csendküldöm, hanem a napsütötte dél-francia
ben azért izgultam is. Mi lesz, ha megint valaüdülővárosból, Perpignanból.
mi járványgóc alakul ki? Mi lesz, ha nem megy
a járat? Mi lesz, ha nekem lesz közben bajom?
És persze mára is maradt izgulnivaló, mert azt
a vonatot, amivel eredetileg a reptérre mentem volna törölték, a következő pedig csak
húsz perccel később indult. Az pedig már nagyon határeset volt.
és halálozások Romániában, ami nagyon elvet- Konkrétan az történt, hogy mikor odaértem a
kapuhoz, felszálltam a gépre, csukták az ajtót
te a kedvem.
Aztán a család is közölte, hogy ne menjek, túl és indultunk. Ott és akkor, ahogy nekilódult a
gép, felszálltunk a felhők fölé hirtelen elfelejveszélyes és bevallottan félnek (engem is
tettem az elmúlt hat hónap minden nyomorúféltenek és tőlem is félnek).
Utána gondoltam ebben az esetben elmegyek ságát, reménykedését és kiábrándulását és
Pestre és pár napot utazok Magyarországon, csak az járt a fejemben:
Ez most megvan! Nemcsak fizikailag, de átvitt
úgyis rég vágyom kirándulgatni a Balaton
értelemben is szárnyaltam és elöntött az
környékén és a Dunántúlon.
Mire ezt kiókumláltam jött a bejelentés, hogy optimizmus.
Túl fogjuk élni ezt a járványt és utána az élet
az Angliából beutazóknak két hét karantén.
megint szép és szabad lesz. Én legalábbis teljes
Hát nekem ez sehogysem hiányzott, illetve
szívvel ebben hiszek. Most ellenben bezárom
semmi értelme sem lett volna. Úgyhogy toaz írást - vár a nyaralás. Minden kedves
vább tapogatóztam. A következő tervezett
olvasónak szép nyarat, jó pihenést és jó
célpont Szicília volt. Igenám, csak valamilyen
egészséget kívánok!
műszaki hibánál fogva azt az utat kizárólag
Hogy pontosan hogyan is kerültem ide, annak csak telefonon lehetett lefoglalni, ott meg
története van. Én most már évek óta a húsvé- hiába várakoztam, mert senki sem vette a
tot Nizzában töltöttem - az árak kedvezőek, hívásomat.
Miközben vártam a vonalban eszembe jutott:
az idő kellemes és nagyon jó kikapcsolódás.
Idén a jólismert okok miatt (ugye a kedves
vírus barátunk) elmaradt ez az utazás, sőt
minden más utazás is. Több, mint három hónapon át még a városnegyedet sem hagytam
el s azóta is csak két alkalommal. Ez a harmadik, ha úgy tetszik.
Az történt ugyanis, hogy cégünk elképzelése
szerint majdnem teljesen visszaállunk majd a
normális ügyvitelbe szeptembertől kezdve.
Ennélfogva azt a döntést hozták, hogy
augusztus végéig mindenkinek (kivétel nélkül)
ki kell vennie éves szabadságának 60%-át.
Minthogy pedig idén nemigen vettem ki
szabadságot ez nekem bizony három kemény még 2016-ban terveztem átruccani ide
hetet jelent. Életemben nem volt ilyen hosszú Perpignanba Barcelonából egy hétvégére, de
szünetem, leszámítva persze a tanulóéveket.
akkor sajnos nem valósult meg.
Először nagyon felbuzdultam és úgy
Az ötletet tett követte és egy csekély óra
döntöttem, hazamegyek.
múltán repülő és szállás le volt foglalva.
Igen ám, csakhogy alighogy ezt kieszeltem
Aztán, jó szokásomhoz híven elkezdtem
őrült módon elkezdtek felmenni a fertőzések

Újra felhők fölött
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Akinek humora van mindent tud.

HUMOR

Akinek nincs, mindenre képes!
érdekében, csakhogy ő is hősi halott legyen.
*Petőfi úgy rohant a csatába, hogy jobb
Egyiken-másikon jót nevetünk, vagy éppen kezében a vers, bal kezében pedig a kard volt
*Kölcsey 1815. januárjától 1816. tavaszáig nem
felszisszenünk, de elgondolkodunk, hogy is
írt verset. Ebből az időszakból 3 verse maradt
van ez?
ránk.
*Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon
*A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a
Duna közepén. Innen gyalog folytatták útjukat. zavarta a csatákban.
*Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége *A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
*A hős holtan esett össze. Nagyon sajnálta, de
romlásnak indult.
*A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak akkor már nem volt mit tenni.
*A víz oxigénből és folyadékból áll.
és elfoglalták a várat.
*A mocsári vész 1526-ban volt.
*IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép
*A Szent Jobb István király bal keze.
pótlásáról személyesen gondoskodott.
*Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt
*IV. Béla várromokat épített.
Európában.
*A hős várkatonák általában nem érték meg a
*Szemünk közepén van egy nyílás, amely
haláluk napját, mert már korábban
mindenkinek fekete, mivel a fejünk belül sötét.
elestek a csatában.
*A föníciaiak kereskedtek és
*Dugovics Titusz hátsóját a falnak
iparkodtak. A gesztenyesütögető
támasztotta, és azon felmászott.
*A századfordulón Ady termékenyítette meg a néni kiáll a sarokra, és
odacsalogatja az embereket a
tudósokat.
szagával. *Arábiában a vizet cisztercitákban
*Radnóti Miklós fasiszta építőtáborban halt
gyűjtik.
meg.
*Móricz Zsigmond később megnősül, és elveszi *Sok régi kőzetben megtalálhatóak az őskori
halak lábnyomai.
a feleségét.
*Döbrögi a harmadik levonásban két púppal
*A néma Katrin hallgatag lett...
gyarapodik.
*Arany János 1817-tól 1822-ig született.
*A középkorban a várakat katakombákkal
*A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a
lőtték.
főhőst feldolgozzák.
*Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt *Kanada területe egyenlő Európa lakosságával...
*A kenguru kicsinye fészeklakó.
a Rodostóba.
*A ménes egy nagy lócsomó.
*Arany János velszi bárdokkal sújtott le a
*Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz
Habsburg-házra...
*Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt elővette a kardját és majdnem lelőtte Toldi
Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos
a középkorban. *Zrínyi
tervet.
Miklóst a bécsi kamara
*Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan
által feltüzelt vadkan
életét és elsőszülött gyermekét az Úrnak
ölte meg... *Petőfi egy
ajánlotta. *Szulimánt a szigeti ostromnál
szegény cselédlány és a
megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a
magyar nép fia.
szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.
*Petőfi mindent
*Kolumbusz háromszor indult útnak, bár a
megtenne a nemzet
Idézetek iskolai dolgozatokból

A karantén humora— részletek
Kezdjük mindjárt egy kis járvány körképpel, pontosabban nemzet
karakterisztikával. Már csak azért is, mert ilyenkor rajzolódnak ki igazán a
jellemző vonások. Szóval, lássuk akkor karikírozva, hogyan is viselkedik egy-egy
nemzet az éles helyzetben. Legalábbis miként képzeljük el ezt a róluk bennünk
élő sztereotípiák alapján. Forrás: https://moszkvater.com/a-karanten-humora/
A németek nyugodtan otthon maradnak.
Az olaszok elmennek bulizni.
Az oroszok rejtélyes módon eltüntetik a vírust.
A szlovákoknál a vírust lassítja, hogy több település nevét nem tudja kimondani, így
tovább halad.
A lengyelekhez hasonló okból be sem teszi a lábát, inkább visszafordul Szlovákiába.
„A magyarok azon vitatkoznak, hogy erről most a kormány, az ellenzék, Trianon, a
Don-kanyar, a holokauszt, Kádár Soros Gyurcsány, Orbán vagy éppen Horthy tehet...”
A britek, mint mindig, kilépnek a járványból.
A franciák megadják magukat.
A hollandoknál mindenki felvásárolja az összes könnyű drogot még a
karantén előtt.
A belgák segítenek vásárolni a hollandoknak.
A románok átállnak a vírus oldalára.

második útján meghalt.
*Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz
még nem tette be a lábát.
*Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt
ólmozott vadkan ölte meg.
*Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.
*És akkor a költő megírta a Szundi két apródja
című verset.
*Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.
*Egyiptom őslakói a múmiák.
*A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy
ugyanazért a bűnért senkit nem lehet kétszer
megölni.
*A kutatók az őshazában megtalálták az
ősmagyarok hátrahagyott részeit.
*A Bibliát Guttenberg találta fel.
*Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.
*A XVIII. századi főurak palotakertjei tele
voltak szépen nyírt szökőkutakkal*A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig
egy hölgyet tűztek maguk elé.
*A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok
járnak.
*Nyáron nő a kalapos gomba, télen a
kucsmagomba...
*Villon fő műve az Ótestamentum.
*A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda...
*II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia
fia volt.
*A fecske egy költöző madár olyan, mint a
gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.
*Barbarossa seregében kitört a pestis, amely
elől maga a császár is csak álruhában tudott
menekülni.
*Ady Boncza Bertalant vette feleségül.
*Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy
lakosai máshol laknak.
*A kőolajat kövekből sajtolták.
*Eötvös József többek között Budán született.
*Csapadékfajta: lisztharmat.
*A cápa jellemzése: Embert nem eszik, de nem
lehet benne bízniNagy Beáta tanárnő gyűjtése—köszönjük!

Remélem, senkit sem sértett e karantén humor. Ha meg igen, akkor azt javaslom,
az illető nézzen önmagába, és tanuljon meg nevetni önmagán. Mint ahogy a
következő okosság is inkább önirónia, ezért aztán ne is vegye magára egyik
politikai erő sem. Jobb, ha mindnyájan magunkba szállunk.
„Kórházi fertőzésben elpusztult az első magyarországi koronavírus”
A következő aranyköpés nemcsak azt mutatja, hogy milyen ízes a népi humor,
hanem azt is, hogy az emberek mindent tudnak, mindent látnak. Egészen addig,
amíg ezt az éleslátást el nem tompítja a közöny vagy a propaganda.
„Hiányzol, mint patikából a szájmaszk”
Ugyanígy a jelenlegi helyzeten nevet kínjában a következő jópofiság kiötlője.
Látatlanban mondom, nem örömében.
„Lementem a boltba kézfertőtlenítőt venni, és hazajöttem egy üveg Jack Danielsszel. Egy árban voltak…”
A tömegeket magával ragadó háború előtti hangulat, az őrült bevásárlási láz, a
boltok kifosztása adja magát, és több vicc is kifigurázza. Nézzünk közülük egyet!
„2053 szeptemberének egyik csendes hétfő reggelén John a természet hívó
szavára a fürdőszobába indult. Ez a nap azonban más volt, mint a többi. Aznap
bontotta ugyanis fel a szülei által még 2020-ban vásárolt utolsó csomag WCpapírt”
És ugyanebben a témában lássunk azért még egyet!
„Mindenki nyugodjon meg. A hanglemezboltokban még kapható LISZT!”
Végül, nevessünk a nyomorúságunkon, mint egykor Boccaccio tette egy
hófehérke és a hét törpe átirattal.
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Ki főzte? Hogy főzte? Mit főzött?

Hozzávalók:
50 dkg darált hús,
3 szál sárgarépa,
2 szál fehérrépa,
2 krumpli,
1 teáskanál pirospaprika,
1 fej vöröshagyma,
1 gerezd fokhagyma,
1 csokor petrezselyem,
2 szar zeller,
1 db leveskocka,
izles szerint vegeta,
só, bors, olaj.

A receptet és a hozzá tartozó képet Daru Mária küldte az USA-ból

Elkészítés: A zöldségeket tisztítsd és
mosd meg. A répákat karikázd fel, a
krumplit darabold fel. Hevíts kevés olajat,
és kevergetve pirítsd rajta a zöldségeket
két-három percig, majd adjhozzá
vegetátt, borsot ízlés szerint. Öntsd fel
körülbelül két liter vízzel, és fedő alatt
főzd a levest 20 percig. Közben a
gombócokhoz a húst keverd össze az
aprított vöröshagymával, a zúzott
fokhagymával, a pirospaprikával, ízesítsd
sóval, borssal, és jól dolgozd össze a
masszát. Formázz belőle tetszőleges
méretű gombócokat.
Morzsold a levesbe a leveskockát, (vagy
2 kávéskanál vegetát) tedd bele a
felkockázott krumplit és és a
húsgombocokat, főzd még 15-20 percig.
A tálaláskor szórd meg aprított
petrezselyemmel.

Köszönjük!

olvastam az
egyik regényben. Mielőtt
végképp belemerülnék a
hagyományos kenyér dicséretébe, meg kell, hogy
említsem, hogy „puha kenyér lágy szőlő” nélkülözhetetlen voltát, már nem osztja mindenki. A reformkonyha elterjedése megtépázta a házi kenyér
Kiemelt ünnep minden évben augusztus 20.
nimbuszát. Kétségtelen, hogy amilyen finom és
Ki ezért, ki azért szereti ezt a nyárvégi többnapos
tápláló, bizonyos betegségekre oly ártalmas, nem
ünnepet.
beszélve súlygyarapító tulajdonságáról. Tiszteletben
Egy aug. 20-i napon emelték István királyt az
tartva mindenki véleményét és szokásait, magam is egy korpás kenyér
oltárra, Szent László intézkedésére. Jellemzően e miatt tartották
mellől írom dicsőtő soraimat az igazi, kovászos illatozó változatáról.
sokáig egyházi ünnepnek ezt a napot.A ma élőket azonban már a
Némi büszkeség árad az emberből, amikor azt látja, hogy más városközelebbi történések foglalkoztatják, magam is ünnepeltem már ezen
ba, netán külföldre haza igyekvő látogatóink mennyire örülnek, ha a
a napon az alkotmányt/ most alaptörvényt, /de nem tagadom
búcsúpuszi mellé kapnak egy mosolygós orosházi kenyeret. Legyen
szívemhez legközelebb az „új kenyér” ünnepe áll.” A kemencében
tehát fehér búzakenyér, rozs, zab, finomlisztes vagy teljeskiőrlésű, a
sült kenyér illata, a zamatos bor, a vers, a népzene, hogy tartozunk
kenyér hozzátartozik az életünkhöz. Ha nem is merülünk el az irodaegy „helyhez” ez ma már a legtöbb ember életfilozófiája e napra.
lom mélységeibe, csak közmondásainkat vesszük elő, már bizonyossá
Szülővárosom büszkesége, a világszerte ismert orosházi kenyér. Az
válhat, hogy nincs még egy olyan étel, vagy tárgy, ami oly elválasztha1800-as években telepedett le a Gémes család a városban, akik kivívtatlan az embertől, mint a - kenyér! Ha kisgyerek született egy
ták ezt a nagy elismerést. Tervem volt legalább nagyjából leírni a kecsaládban és már jött a foga, azt mondogatta a családfő:
nyérsütés folyamatát, de már az elején elvesztettem a fonalat, mert
”Ha adtál Istenem fogat, adj hozzá kenyeret!”
ugyan liszt, víz, só, kovász kell csak hozzá, de jól elkészíteni, megmunAz Isten ajándékának vélt gyermekhez szóló imának hangzik a kérés,
kálni, hozzáértően kisütni, majd végül megmosdatni, komoly odafigyenyilván a szegényemberek körében, mert „egy kenyéren élnek!”
lést és kemény fizikai munkát igényel. Azt megtanultam, hogy a Gémes
Ki ne hallott volna „a madárlátta kenyérről”, amit a munkából hazacsalád esküdött rá, hogy igazi jó kenyeret, csak kovásszal lehet sütni.
térő apa elosztott gyermekei között, legtöbbször ezért az örömért Ezt viszont jól elkészíteni egy másik igényes munka. Ahogy magamat
maga éhezett egész nap. Egy teljes emberi életet össze lehetne rakni
ismerem, rögtön ki fogok kötni a gondolatnál, mit is jelent az ember
ezekből a közmondásokból.
számára a kenyér. A nyelvújítás előtt a búzát életnek hívták, ezért taEgyben biztos lehet mindenki, hogy aki e sorokat írta, már ”megette
lán nem túlzok, ha azt mondom a kenyér is életet jelent. Az emberikenyere javát.” Lehet, hogy egy igazi hazafi, azaz honleány másként
ség történetében minden kultúrában jelen van a kenyér, mert őseink
méltatta volna ezt a sokmindent ünnepelendő napot, nagyot nem
mindig a gabonát honosították meg először, ahol letelepedtek. Igazán
vétettem, a kenyér velünk volt az államalapításkor és velünk van ma is
értékelni csak az tudja, akinek a mindennap kenyér nyomasztó gond,
életünkben és imáinkban…
sajnos a nagyvilágban milyen sokan még a ”mennyországba vezető utat
” Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…”
is” elcserélnék egy darab kenyérért –
„Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, „
Reményik Sándor
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Benkő Gyula emlékére
A 102 éve, 1918. augusztus 22-én született Benkő Gyula filmes karrierjén kitörölhetetlen nyomott hagyott a 20. századi
magyar történelem. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy fiatalon vitéz Benkő Gyulaként a Horthy-korszak közkedvelt ifjú hősszerelmese volt, ám a kommunista hatalomátvétel után a főszerepek előbb csak megritkultak, később teljesen
el is kerülték. Végül a Kádár-kor gyakran foglalkoztatott karakterszínésze lett, aki gyakran arisztokratákat és „a régi
világhoz” kötődő alakokat személyesített meg. Hosszú pályafutása még a rendszerváltás után is hozott pár szerepet, és
utoljára épp egy olyan sikerfilmben láthatta a közönség, mint a Sztracsatella. A csaknem hat évtizedes út azonban hosszú
és kacskaringós volt első filmjétől az utolsóig.
Újságmúzeum írta róla:

színjátszásba temetkezett.

Mindenkinek megvan a maga keresztje.
Az egyik legelegánsabb magyar színésznek, Benkő
Gyulának is megvolt. Az I. világháborúban felderítő
-repülősként dolgozó édesapja az utolsó bevetésén szenvedett halálos repülőgép balesetet.
A későbbi színész a tragédia idején még az anyukája hasában pihent, mire megszületett 1918
augusztusában, el is temették az apját...
Igazán sosem dolgozta fel a hiányát.
A visszaemlékezései során elmesélte, ötéves lehetett, mikor felbátorodott annyira, hogy karácsony
este megkérdezze az édesanyját: nekem hol az
apukám? Az anya zokogásban tört ki, a kis Gyula
pedig úgy érezte, rosszat tett, bűntudata volt, pedig csak tudni akarta, miért van az,
hogy más gyereknek van apukája,
neki pedig nincs.

Aztán a karrierje mindenért kárpótolta.
Már a negyvenes években számtalan filmben szerepelt és
innentől kezdve évtizedeken át meghatározó színésze
volt az országnak.
Az összes nagyszabású filmben (Kőszívű ember fiai,
Kárpáthy Zoltán, Egri csillagok, A koppányi aga
testamentuma) vagy sorozatban (Bors, Egy óra múlva itt
vagyok) szerepelt.
A nagy szerelmét meggyászolta, megházasodott és
megszületett a fia, Benkő Péter, a későbbi remek
színész.
A sors kegyetlensége, hogy Benkő Péter az édesapjához
hasonlóan 1975-ben repülőgép szerencsétlenségben
vesztette el az egyik legfontosabb embert az életében.

Olyannyira úrrá lett rajta a
feszültség, hogy a karácsonyra
kapott falovat darabokra zúzta.
A családfő nélkül anyagilag sem bírta
a família. Ráadásul a Józsefváros
mélyén éltek, közel a Teleki térhez,
ez a környék pedig megkeményítette
az embert. A kis Gyula nem is
álmodott arról, hogy komoly
1938.
tanulmányokat végezhet, konflis-kocsis Az ifjú udvarló, Lajos szerepét kapja a Varjú a toronyórán című
akart lenni kiskorában. A hősi halált
romantikus komédiában.
halt édesapja után, mint elsőszülött
A
rendezőnek,
Rodriguez
Endrének ez volt a rendezői
fiúnak, járt a vitézi cím. Az édesanyja bemutatkozása, Benkő partnere Egry Mária.
aki sosem házasodott újra és élete
végéig gyászolta a férjét - azért is
erőltette, hogy vitéz legyen a fiúból,
mert az előnyökkel járt.
Így fordulhatott elő, hogy a
mindössze hatéves Benkő Gyula
megkapta a vitézi címet. Mindez a
család életében is változást hozott,
hiszen hozzájutottak egy trafikhoz a
József körúton a Deák és a
Spolarich kávéház között, amelyet a
nagymama üzemeltetett.
A helyszínnek sajnos jelentősége
van, mert a kávéházakat járó
szerencsejátékosok bűvkörébe
került nagymama szép lassan
eljátszotta a trafikot.
Benkő Gyula a következő drámát már kezdő színészként élte át.
Huszonhárom éves volt és mérhetetlenül szerelmes a kolléganőjébe,
Zádor Gyöngyibe. Már a házasságot tervezték, amikor a
menyasszonya hirtelen meghalt. Benkő teljesen összezuhant és a

A légiutas kísérőként dolgozó felesége
ugyanis fent volt azon a repülőn, amely a
Ferihegyi reptéren leszállás közben a
földbe csapódott.
De visszatérve Benkő Gyulához.
Ötvenkilenc évet töltött a színpadon,
szinte az utolsó percig fellépett. 1997ben, 78 évesen távozott az élők sorából a
sok sebet cipelő színészlegenda, akit
valamelyest kárpótolt a színpad a
magánéleti drámákért.

Nyugodj
békében,
Benkő Gyula!

12. oldal

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

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

E-mail cím:

Márton Brody-Popp — kereskedelmi tisztviselő helyettes

mission.wlg@mfa.gov.hu
00 64 4 260 31 75

A nagykövetség rendkívüli ügyeleti vonala
munkaidőn túl: 027 43 49 652

Félfogadás munkanapokon: 9-15
Július 17-én mintegy 20 érdeklődő
jelenlétében megnézhettük a

című filmet. Jól szórakoztunk, nagyokat
nevettünk. Köszönjük a lehetőséget!

Akikre emlékezünk:

Ádám Anna volt a következő, aki sajnos

Harmadik volt ebben a sorban Kriebel

hosszú évekig ágyban élte az életét és a

Borika, aki váratlanul kórházba kerülve, ott

A július hónap sok szomorúságot hozott a

lakásában hunyt el.

is halt meg.

Anna nem járt a Fészekben betegsége miatt,

Borika, kezdetektől lelkes Fészekbe járó volt.

de szerette olvasni a Hírmondót.

Ő hosszú évekig sütött nekünk finom süte-

wellingtoni magyarok, ezen belül is még
különösen a Fészek életében.
Először Schiff Sándor hunyt el, róla írtunk

ményeket, s mikor már erre nem futotta az

legutóbb. Ő a Fészek elmaradhatatlan

erejéből, a boltban vásároltakkal kényeztette

látogatója volt sokáig, ebben csak az állapota

a Fészeklakókat. Boldog volt, hogy adhatott!

akadályozta meg.

Szerettük őt és ő szeretett köztünk lenni.

Budapest 1933. január 12.
Wellington 2020. július 4.

Nyugodjanak békében!

Budapest 1925. január 10
Wellington 2020. július 22.
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Wellington a főváros
Az új-zélandi Parlament 1854-be nyúlik vissza, mindössze 14 évvel a Waitangi-szerződés aláírása és az ország európai letelepedésének
kezdete után. Nemzetállami története nagy részében Új-Zéland valamilyen formában volt megválasztott kormány.
Ezen idő alatt az ország parlamentje törvényeket készített, ellenőrizte a kormányt és képviselte az új-zélandiakat. A világ kevés országában
büszkélkedhet a demokrácia ilyen hosszú és megszakítás nélküli történettel.
Új-Zéland első fővárosa Old Russell (Okiato) volt 1840–41 között.
Auckland volt a második főváros 1841-től 1865-ig,
amikor a Parlamentet, egy évtizedes vitát követően
véglegesen, Wellingtonba költöztették.
Új-Zéland parlamentjének elhelyezkedése vita tárgyát
képezte előtte évekig. A South Island (Déli Sziget) tagjai
számára a hosszú tengeri út Aucklandba valódi próba
volt. A kérdés napirendre került, amikor Canterbury és
Otago népessége gyorsan növekedett az 1860-as
években. Mivel az akkori parlamenti képviselõk nem
tudtak megállapodni egy központi fõváros elhelyezésérõl,
Wellingtonról három ausztrál biztos döntött. A főváros Aucklandból a központilag elhelyezkedő Wellingtonba
költözött egy kinevezett ausztrál bizottság ajánlása
alapján. A korábbi wellingtoni tartományi tanács kamara
lett a Parlament új otthona.
155 év
Wellington 1865 július 26 óta
Új-Zéland fővárosa.
A jobb oldali képen a Parlament épülete 1865-ben.
A mai wellingtoni Parlamentház az új-zélandi parlamenti
épületek főépülete. Tartalmazza az üléstermet, az előadó irodát, a látogatóköz-pontot és a bizottsági termeket.
1914 és 1922 között épült, egy korábbi épület helyett, amely 1907-ben leégett. Annak ellenére, hogy az épület még befejezetlen volt, a
képviselők 1918-ban beköltöztek, hogy kiszálljanak a régi, zsúfolt kormányházból, amelyben a kormányzó is volt. (ma a Victoria Egyetem
része). 1922-ben befejeződött az első szakasz; a második fázist azonban soha nem építették fel.
A parlament házát 1995. november 2-án a királynő nyitotta meg újból, melyről egy emléktábla is megemlékszik.
(Erről írtunk az elmúlt időszak sorozatában.)
A Parlament házát 1991 és 1995 között földrengés ellen megerősítették és felújították. Szinte minden nap a látogatók előtt is nyitva áll,
mint Wellington egyik legfontosabb látnivalója. A Parliament House már az I. kategóriába tartozó örökségű épület, amelyet a Heritage New
Zealand nyilvántartásába vett.
A Parlament házát Edward klasszicista stílusban tervezték. Szándékosan új-zélandi anyagok megjelenítését részesítették előnyben.
Az épület Takaka márványból áll, Coromandel gránit
alapréteggel. Az épület külső legfontosabb építészeti
jellemzői közé tartozik az elülső részen márványozott
oszlopok és a főbejárathoz vezető hosszú lépcsősor.
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FÉSZEK hírek
Island Bay Community Centre
ISLAND BAY— The Parade

Fészek volt júliusban
Sajnos szomorú hírekkel kezdtünk...de a beszélgetés, a vidám
emlékek felelevenítése feloldott mindenkint.
Ebédünk után, mely rántott csirkemell volt zöldséges rizzsel,
dúskáltunk a süteményekben Susanne, Irénke, Christine és Mária jóvoltából!

Hegedús Christine és Mária
Yuki Hayakawa

Brody Solt Éva, Aladár és John Boros Lavack

Susanne Schiff, Irene Papp és Szekér Valika

Rácz Endre, George és Stipkovits Pál

Köszönet mindenkinek e kellemes és meghitt délutánért !

FÉSZEK LESZ :

Ha előre jelentkezel, egy ebéddel várunk. $ 10)
Ha váratlanul jössz, kávéval/teával,
süteménnyel megkínálunk $5
Gyerekeknek 5 éves korig ingyen –
5-10 év között $5
2-3-ig ebéd majd egy kis kultúra: versek, zene és
kötetlen beszélgetés 4-ig
FONTOS !!! Ebédre bejelentkezés a Fészek előtti szerda estig (4) 383-5395 telefonszámon
vagy e-mailben: kaprinayeva@gmail.com
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15-től 15-ig

Hírmondótól-Hírmondóig
Programok, egyéb érdekességek a következő Hírmondó megjelenéséig Wellingtonban

DIGITÁLIS ÉJSZAKAI WELLINGTON VAN GOGH ALIVE A Te Papa Múzeumban!
A Digital Nights Wellington - Van Gogh Alive
nem szokásos művészeti kiállítás.
Tekintse meg Vincent van Gogh remekműveit egy multi-szenzoros,
magával ragadó élményben, amelyet először szabadban mutattak be a
csillagos éjszakai égbolt alatt, Wellington vízpartján.
Augusztus 28. - október 26.
"Gyakran azt gondolom, hogy az éjszaka élvebb és gazdagabb színű, mint a
nap."
A kiállítás előtt még jó, ha tudjunk róla a következőket is.
Részletek a fidelio.hu írásából:
"Ez az ember vagy őrült volt, vagy megelőzött mindenkit..."
"...de nem tartom kizártnak, hogy mindkettő igaz" a fenti megállapítást Camille Pissarro tette híres pályatársáról annak halála
után.
Van Gogh 1880-ban úgy döntött, hogy ezentúl csak a festészettel foglalkozik. A brüsszeli művészeti akadémián tanult, de hazatérve összekülönbözött apjával, családjától egyre jobban eltávolodott és több szerelmi csalódás is érte. Egyedül öccse, a műkereskedő Theo tartott ki mellette, aki
támogatta, műtermet szerzett neki, igyekezett képeit értékesíteni, igaz,
sikertelenül. A két testvér 1886-tól közösen bérelt lakást Párizsban, ahol
Vincent van Gogh olyan festőkkel kötött barátságot, mint Henri de
Toulouse-Lautrec, Camille Pissarro és megismerte Paul Gauguint is.
Van Gogh sokat szenvedett Gauguin szerinte fölényeskedő, lekezelő
modorától, és attól is rettegett, hogy barátja elutazik. Feltehetően ez a
félelem robbantotta ki 1888. december 23-án azt a veszekedést, amelyben
van Gogh pengével támadt
barátjára, majd levágta
saját bal fülét.
A levágott testrészt
megmosta és a helyi
bordélyházban a
következő szavakkal adta
át egy prostituáltnak:
"Őrizze meg jól ezt a
tárgyat!"
Gauguin másnap Párizsba utazott, a magára maradt van Gogh
álmatlanságtól és hallucinációktól szenvedett. Az őrültnek tartott festőt a
szomszéd gyerekek kövekkel dobálták meg és kigúnyolták.
Nyolcvanegy helybéli kérvényezte, hogy szállítsák kórházba.
Van Gogh is tisztában volt állapotával, ezért maga kérte felvételét a közeli
Saint-Rémy-de-Provence-ben található Szent Pál-apátság kórházába. Az itt
töltött egy év alatt sem hagyott fel a festéssel, de színkezelése és
formavilága elkomorodott.
Felépülését követően, 1890 tavaszán a Párizshoz közeli Auvers-sur-Oiseba költözött egy műpártoló doktorhoz, aki orvosi felügyeletét is ellátta.
Az alig 37 éves van Gogh 1890. július 27-én egyedül tett sétája közben
mellen lőtte magát, sebesülésébe két nappal később, július 29-én belehalt.

EZ a két kiállítás a Te papa Tongarewa Múzeumban NEM ingyenes — de különleges lesz!!!

és környékén. Többsége ingyenes!

A WearableArt World Up Close
egy olyan kiállítás lesz a Te Papa-ban, amely a leginkább
lélegzetelállító hordható művészeti ruházatot mutatja be.
Ez a színházi utazás a WOW-n keresztül közel 35
rendkívüli alkotáshoz vezet, ahol láthatod a korlátlan
kreativitást és a részleteket, és megismerkedhetsz a tervek
mögött álló egyedi történetekkel.
Augusztus 29 - október 9
Tapasztalja meg a WOW-t, mint még soha, ebben a
magával ragadó kiállításban a Te Papa-ban

A második világháború
befejezésének 75. évfordulójára
megrendezésre kerülő
ÜNNEPSÉG
a Pukeahu Nemzeti Háborús
Emlékparkban
2020. augusztus 15.
13:00

Minden
szerdán
St. Andrew’s on The Terrace

12:15-től
koncert
ebédidőben !

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

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

Telefonszám: 64 4 383 5395

tőlük is érkezik vendég.

www.hirmondo.org

Havonta egy alkalommal találkozunk és fogadunk itt

E-mail: szerkeszto@hirmondo.org

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

Augusztus 22-én találkozzunk a Magyar Kertben 2:30-kor!

Köszönjük azon kedves olvasóinkat, akik

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

