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Cziffra György emlékév 

 

 

 

2021. június 11–én Balázs János és a szatmári „Dinu Lipatti” szimfonikus zenekar közös 

hangversennyel emlékezett a száz éve született, Magyar Örökség-díjas és Liszt Ferenc-díjas, 

világszerte ismert magyar zenészre Szatmárnémetiben. 

Az emlékév keretében számos olyan külföldi helyszínen ad koncertet Balázs János, ahol annak 

idején Cziffra György is meghódította a közönséget. A nyár folyamán Rómában, 

Waiblingenben, Passauban és Senlis-ben is megemlékeznek majd kitűnő magyar művészről. A 

külföldi programok előkészítésében és lebonyolításában a magyar külképviseletek és külföldi 

magyar kulturális intézetek is közreműködnek.  

„Mind családi, mind zene indíttatásból Cziffra György neve és öröksége olyan dolog, amit 

mindenképpen szerettem volna felemelni. 2021-ben Cziffra György 100. évfordulóját fogjuk 

ünnepelni. Erre az egy évig tartó fesztiválra nemzetközi turnét szervezünk, ahol a legnagyobb 

koncerttermekben leszünk jelen. A rendezvényeken a magyarokon kívül fiatal művészeket is 

szerepeltetni fogunk. Hiszen a tehetséggondozás, a tehetségek felfedezése, felkarolása, segítése 

számomra is szívügy. A fesztiválnak is nagyon fontos, hiszen Cziffra György is ezt az utat járta 

élete vége fele.  
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A legkülönlegesebb helyeken, fesztiválokon a magyar zeneművészetre óriási igény van. Ha 

nem is ismerik a nevét a művésznek, de oda van írva, hogy Magyarországról érkezik, a 

Zeneakadémián végzett és esetleg magyar műveket játszik, arra biztosan nagy érdeklődés van. 

Ilyen szempontból rendkívül jó érzés magyarnak lenni külföldön.”  

(Balázs János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész) 

 

Fekete István emléknap  

(2021. június 23.) 

 

Fotó: Molnár Attila 

 

„A majorban kezdődik a lárma. Előbb még csak két kis fecske diskurált egy száraz ágon, 

mennyit tud fecsegni egy ilyen fecske. De most már ismét az a szokatlan lárma száll feléje, mint 

tegnap. Sok ember beszél, több, mint eddig, sokkal több, és ez nem jelenthet semmi jót. 

És azokat a buta fecskéket az a nagy zaj nem zavarja. Könnyű nekik! Legfeljebb a kabasólyom 

táncoltatja meg néha őket, de még az sem mindig boldogul velük… Hiszen, ha neki szárnya 

lenne! 

Nő a fény, gyengül a hajnali szél, és most a kalászok is hallgatóznak, mert csúnya, idegen 

hangok vágnak közéjük. Éles, kemény hangok cikáznak az ő hajladozó, suttogó lágy 

országukban. A major fehér falai labdáznak a csattogással, tövükben pedig hajlott hátú emberek 

verik a kaszát… 

Erre már a kis rókák is felneszelnek. Anyjuk feszített mozdulatlanságában valami rém 

leselkedik. Felülnek ők is mind az öten. Úgy, mint az anyjuktól látják. Apró füleik a major felé 

fordítva, hol csattog a vas, és sok hangú emberi beszéd mormol. 

Az anyaróka most lelapul, mert nem messze megszólal valaki: 
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- Én ide állok, maga meg a sarokra. Az erdő felől jönnek a kaszák. Megszorítjuk őket. A major 

felé nem kell senki. Arra nem mernek szökni.  (Fekete István: Július) 

 

 

51 éve, 1970. június 23-án halt meg a magyar irodalom egyik legolvasottabb írója, Fekete 

István. Tisztelői szerint szívébe mártott tollal írt. Regényeinek, novellás-köteteinek száma 

meghaladja a negyedszázat. Műveit több mint tízmillió példányban adták ki magyar nyelven is. 

Legolvasottabb klasszikus műve a Tüskevár, a Vuk, a Bogáncs, és Téli berek.  

„Apám írásait csak szívvel lehet érteni: nem is annyira érteni, inkább érezni kell. Arra, aki 

megmutatja a szívét, azt sütik rá: szentimentális, pedig a szívnél nincs értékesebb. Egy népnek, 

egy országnak, egy családnak a sorsa áll vagy bukik rajta.” (ifj. Fekete István) 

„Könyveiből a külföld a magyar tájat és embert, a magyar pedig a hazát ismeri meg. A 

legnemesebb honismereti mozgalom az övé! Egyéni utakon járó magyar író, aki jelentős 

műveket hagyott hátra. Könyveiből harmónia és tiszta, egyszerű bölcsesség árad – sugárzik. 

Hitének mélysége vitte közel az elemekhez és az emberekhez. Szeretete egyetemes. Ahol 

magyarok élnek, írásait, mint a hazához vezető kalauzt igénylik.” (Takáts Gyula költő) 

 

 

 

A Tüskevár Fekete István azonos című regényének filmváltozatát 2004 és 2010 között újra 

forgatták, majd 2012. október 4-én mutatták be Magyarországon. A film az alábbi linken 

megtekinthető: https://tinyurl.com/3tvbtt95 

 

https://tinyurl.com/3tvbtt95
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Golyóstollról dióhéjban 

 

2021. június 26-án volt egy éve, hogy emléktábla avatással a magyar innováció egyik jeles képviselője 

előtt tisztelegtek Budapesten. Az elfelejtett feltaláló, Goy Andor Boldizsár a golyóstoll ma is 

használatos kapilláris szerkezetének feltalálója. Nevét kevesen ismerik, pedig Bíró László mellett ő a 

golyóstoll másik feltalálója. Egykori irodagépüzem előtt modtak többen beszédet  a belvárosban, 

a  Közép-Európai Egyetem  (CEU) épülete előtt.  

„Goy Andor neve kevésbé ismert, pedig Bíró László mellett ő a golyóstoll másik feltalálója. 

Fejlesztése, a „GOPEN” éppen a világhír küszöbén állt, amikor 1949-ben a kommunista 

hatalomátvételt követően államosították az üzemet, ahol ezt a tollat készítette. Az elfeledett 

feltalálónak 2020. június 26-án emléktáblát avatott a Közép-európai Egyetem. 

Élete során nem csak megbízható, jó szakemberré vált, hanem számos találmánnyal is segítette 

a technika fejlődését. Ezek közül a leghíresebb a golyóstoll, aminek működőképességéhez az ő 

konstruktori közreműködése és üzemi háttere nagyban hozzájárult.   

A Nádor utca 11-ben működött a Goy és Kovalszky Irodagépüzem.  Később itt volt a saját 

gyártású golyóstolluk vevőszolgálata is. Ebben az üzemben gyártották le még a második 

világháború előtt a golyóstoll prototípusát, majd a háború után innen került ki az első 

nagysikerű és tartósan működő hazai golyóstoll, a GO PEN.  

A negyvenes években korszakalkotó nyomdai találmányt az ötvenes években elorozták tőle, de 

ezt a találmányt később a számítógép amúgy is felülmúlta. A golyóstoll viszont még ma is az 

egyik legsikeresebb íróeszköz a világon.  

Goy Andor üzemét, otthonát, minden szellemi vagyonával együtt az akkori államhatalom 

elkobozta. 

A viszontagságok és csalódások ellenére is jóhiszemű, bizakodó, humánus és melegszívű ember 

maradt, töretlenül dolgozott még idős korában is, és amit elvettek tőle, lélekben sohasem 

veszítette el.  

Goy Andor 1959-ben lépett be az ICO Rt. jogelődjébe, az Írószerkészítő Kisipari Termelő 

Szövetkezetébe. A szövetkezet elnöke és dolgozói ismerték hozzájárulását a golyósirón 

létrejöttéhez. Mint a golyóstoll első, valóban működő példányainak megalkotója, majd a „GO” 
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PEN sorozatgyártásának megvalósítója évek múltán is nagy tekintélynek örvendett új 

munkatársai körében. Szerződést kötött a szövetkezettel a legyártott darabok után járó díjazásra, 

de az akkori felsőbb szervek megakadályozták a szerződés végrehajtását, az sose lépett 

hatályba. A politika korábban is, és ezúttal is ellene fordult.  

A szövetkezet 1992-ben ICO Rt. néven részvénytársasággá alakult. Széles termékskálájában 

ma is nagy szerepe van a golyóstollnak, amiből hatalmas mennyiségben szállítanak belföldre 

és számtalan országba is.  

Goy Andor élete végéig szellemileg aktív volt. Hosszú életében mindig alkotni akart és alkotott 

is.  

A golyósíron gyártása százezreknek ad munkát világszerte és százmilliók használják naponta.” 

Forrás: (Goy Krisztina) 

Amerikában díjazták a twoba magyar hangszerinnovációt 

 

„A twoba alapját egy kettős mozgatású billentyűrendszer képezi. Külföldi hangszerkészítő 

mestereket is felkerestem, hogy az általam megálmodott játékpozícióhoz átalakíttassam a 

hangszer ventilzetét. Végül Juhász Zoltán fejlesztette ki azt a mechanikát, ami a nyomó ventilt 

húzó mozgatásúvá alakítja át, lehetővé téve, hogy a muzsikusok állva játszanak a hangszeren, 

és szabadon mozogjanak a színpadon” (Szentpáli Roland tubaművész) 

A Twoba Szentpáli Roland és Juhász Zoltán hangszerinnovációja nyerte el a Nemzetközi Tuba 

Szövetség (ITEA) innováció díját. A magyar fejlesztés a legfontosabb nemzetközi szakmai 

szervezet elismerésében részesült. 
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Déli harangszó 

 

A magyar és nyugati hagyomány szerint a déli harangszó az 1456. július 22-i, nándorfehérvári 

diadallal függ össze, amikor a Magyar Királyság déli kapujának tartott végvárat Hunyadi 

János megvédte a muszlimok támadásától. 

1453. május 29-én az oszmánok alig 21 éves uralkodója, II. Mehmed (1451–1481) elfoglalta 

Konstantinápolyt, a Bizánci Birodalom fővárosát, a „városok városát”. Az ifjú uralkodó 

felvette a Hódító melléknevet, és a várost hamarosan birodalma fővárosává tette – 

szimbolikusan is kifejezve politikai ambícióit: ő a bizánci császárok örököse, aki igényt 

formál azok hajdani világuralmára. 

 

Európa alig ébredt fel a döbbenetből, amikor Mehmed szultán félelmetes serege 1456-ban 

Magyarország, a térség egyetlen számottevő hatalma, az oszmánok régi balkáni riválisa ellen 

indult. III. Callixtus pápa (1455–1458) keresztes hadjáratot hirdetett, és június 29-én 

imabullájában elrendelte, hogy napi háromszori harangszó szólítson imára minden hívőt a 

kereszténység védelmében. Így buzdítsák mindazokat, akik a hódítók ellen küzdenek! A pápa 

felhívása szokatlanul nagy visszhangra talált. 1456 nyarán minden eddiginél nagyobb – főként 

csehekből és németekből álló – keresztes had gyülekezett Bécs környékén. 

 

A keresztesek azonban soha nem találkoztak a Hódító seregével. Azokat Hunyadi János, 

Magyarország főkapitánya és a hetvenéves itáliai ferences szerzetes, Kapisztrán János 

(Giovanni da Capestrano), valamint az általuk toborzott zsoldosok és a környék felkelt 

keresztesei, parasztok, kézművesek, szegény emberek állították meg Nándorfehérvár falainál 

1456 júliusában. 

 

A Konstantinápolyt meghódító szultánra az utolsó összecsapás napján, július 22-én 

Hunyadiék súlyos vereséget mértek. Sokan az ima erejének tulajdonították, hogy a túlerőben 

lévő oszmán hódítók ellen a Hunyadi János és Kapisztrán János által vezetett sereg győzelmet 

aratott. 

 

A pápai rendelkezésnek és Hunyadiék győzelmének híre közel egy időben érkezett meg 

Budára és Bécsbe. Így nem véletlen, hogy a déli harangszó mindennapossá váló gyakorlata 
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rövidesen átértelmeződött, és a köztudatban ma már inkább a győzelem emlékeként él. Igaz, 

maga a pápa, amikor augusztus 6-án, az Úr színeváltozásának napján értesült a győzelemről, 

elrendelte, hogy e napot az egész kereszténység ünnepként tisztelje. 

 

A pápa később számos más oklevélben is úgy említi a déli harangszót, mint a nándorfehérvári 

csodáért szóló hálaadást. A korábbi pápai bulla megújításával VI. Sándor a jubileumi szentév 

közepén, 1500. augusztus 9-én már arról rendelkezett, hogy a harangszó az egész keresztény 

világban minden délben szólaljon meg, jelezve, hogy a kereszténység védelme, az összetartás 

minden időben és minden helyen fontos kötelesség. 
Forrás: (Vajdasági Könyvtári Hírlevél)  

 

Ellopták Kapisztrán János zászlóját- mi pótoltuk 

 

Texasban 1716-ban alapítottak szerzetes rendet a ferencesek, missziójukat 1756-ban 

telepítették San Antonio-ba. Az UNESCO világörökség részét képező római katolikus 

apátságot Kapisztrán Jánosról nevezték el.  

A texasi missziós templom névadó szentjét ábrázoló szobrot évekkel ezelőtt megrongálták. A 

hitközösség egyik tagjának megkeresésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium elkészítette 

a szobor kezéből ellopott történelmi magyar zászló pontos mását, amit kedden adott át Széles 

Tamás főkonzul Gustavo Garcia-Siller főegyházmegyei érseknek. 

Az átadó ünnepségen - melyen jelen voltak az egyházmegye, San Antonio város és a helyi 

kulturális örökségvédelmi hivatal vezetői – az érsek megáldotta a zászlót, a főkonzullal közösen 

elhelyezte azt a névadó szent szobrán, majd harangszóval emlékeztek meg a névadó szenthez 

köthető történelmi eseményről. 

A San Antonio Missions, missziós apátság kiemelt zarándokhely az Egyesült Államokban, 

melyet tavaly – a világjárvány ellenére is – több mint egy milliónyain kerestek fel. A magyar 

állam ajándéka, a „pótolt” történelmi zászló pedig méltóképpen hirdeti a magyar történelem 

egyik kiemelt diadalát a látogatók számára. 

Az eseményről több fotót Magyarország Los Angeles-i Főkonzulátusának Facebook oldalán 

találnak: https://tinyurl.com/4fkckfym 

https://tinyurl.com/4fkckfym


I.évfolyam 6. szám HÍRLEVÉL 2021. július 02. 

 

 

Gyöngyös háromszög medálok dicsérik Gergely Éva keze munkáját.  A Cupertino-ban, 

Kaliforniában élő művész színes alkotásait 19. és 20. századi magyar történelmi háztetők 

ihlették, melyeket a pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. csempéi borítanak.  

A látványos ékszerek tökéletes oktatási eszközként is szolgálnak egy-egy történelmi korszak 

motívumainak, szimbólumainak, művészettörténetének és építészetének bemutatására. 

A színpompás medálok sora az alábbi linken tekinthető meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=RzlLdfnDWM4 

 

Az ismert Zsolnay csempékkel borított háztetők szépsége az alábbi összeállításban is feltűnik.  

Gergely Éva: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország 

https://www.youtube.com/watch?v=aCTaiu_7Tb8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RzlLdfnDWM4
https://www.youtube.com/watch?v=aCTaiu_7Tb8
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„Kultúrát nem lehet örökölni” (Kodály Zoltán)  

Balassi-füzetek 

 

 

A magyar iskolák oktatói vállalják egyedien szép és értékes magyar kultúránk átadását.  A 

Balassi füzetek sorozatának Mesélj nekem! című kötete a magyar népmesék világát hozza 

közelebb a külhoni magyar gyerekekhez.  

A népmesék régies szövegét egy kicsit egyszerűsítve igyekeztek a szerzők érdekes 

olvasmánnyá tenni. Abban a reményben, hogy az olvasó gyerekek a játékos szövégértési 

gyakorlatokat is hasznosnak találják majd.  

A nyelvtanulást talán még élvezetesebbé teszi ha a tanuló meg is hallgathatja a könyvbe került 

mesék tartalmát.  

Magyarország Los Angeles-i Főkonzulátusának ötlete alapján készült az alábbi hangprojekt. A 

fotók forrása Jankovics Marcell által rendezett mese. A szegény ember szőlője. 

 https://www.youtube.com/watch?v=YvblK9BHn6M&t=25s 

 

A Balassi- füzetekről bővebb információt ezen az oldalán találnak. 

https://moly.hu/sorozatok/balassi-fuzetek 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YvblK9BHn6M&t=25s
https://moly.hu/sorozatok/balassi-fuzetek
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Kéktúra a turisztikai álomcélpontok között 

 

 

 

Az Országos Kéktúra, gyakran egyszerűen csak Kéktúra, Magyarország északi tájain 

végighaladó, jelenleg az Írott-kőtől-Hollóházáig tartó folyamatos, jelzett turistaút. Álomszerű 

túracélpont. Hossza 2020-ban 1168 km, amely azonban az útvonal esetenkénti módosításai 

miatt változhat. Az országos kék jelzés nemcsak Magyarország de Európa első hosszútávú 

turistaútja is.  

Az 1938-ban létrehozott Kéktúra útvonal termékeny vidékeken, szőlő ültetvényeken, hegyeken 

és a Duna legpompásabb szakaszain halad keresztül. A magyarok körében jól ismert Kéktúra 

útvonal egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kap.  

Kedvcsinálóként tekintsék meg az alábbi rövid összeállítást! 

https://www.youtube.com/watch?v=bT-LFyLfK-M 

A témához kapcsolódóan ajánljuk figyelmükbe a Vimeo linken megtekinthető 50 perces 

emlékfilmet az Ércnél maradandóbb címmel. Rockenbauer Pál 1979 nyarán indult 

csapatával a zempléni Nagy Milicről arra a 76 napos és 1100 kilométeres gyaloglásra, 

amelynek filmes dokumentálása nemzedékek szórakoztató TV-sorozata, sőt ma már 

nyugodtan mondhatjuk, hogy természetjárók, néprajzosok, szociológusok kutatási területe  

lett az elmúlt 40 évben.  

Ércnél maradandóbb: https://vimeo.com/370995604 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bT-LFyLfK-M
https://vimeo.com/370995604
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Desztinációs kiadvány - Mátra-Bükk 

Megjelent a Mátra-Bükk desztinációról szóló, látványos dizájnnal és inspiráló tartalommal 

készült kiadvány, mely a Balatont bemutató brosúra után a második az MTÜ desztinációs 

kiadvány-sorozatában. (Forrás: mtu.gov.hu) 

https://mtu.gov.hu/documents/prod/Destination_Eger_HU.pdf 

 

Hódítsa meg a Kéktúra legfontosabb csúcsait! Vegyen egy mély levegőt az ország tetején, 

Kékestetőn! 

Merüljön el a természet szépségében Egerszalókon! Csodálja meg az Európában 

egyedülálló, hófehér sódombot, amelyet a felszínre törő, 65-68 °C-os hévíz hozott létre! 

Kövesse a török kultúra nyomait Egerben! Tekintsen körbe a történelmi utcákon a minaret 

körteraszáról, merüljön el a vár történetében a változatos kiállítások és a vezetett kazamatatúra 

segítségével! 

Tesztelje bátorságát 30 méterrel egy kőbánya fölött! Mátraháza és Mátrafüred között, a 

sástói kőbánya területén egy gigantikus kalandpark várja az adrenalinfüggőket – többek között 

a katlant 30 méter magasságban átívelő, 183 méter hosszú függőhíddal és alpesi csúszdával. 

Adja meg a módját az Egri Bikavér vagy az Egri csillag felfedezésének! Ha a környék 

emblematikus boraival ismerkedne, átadhatja magát az ízek élvezetének modern környezetben, 

Eger valamely borbárjában, de kortyolhat belőlük a szőlőtőkék közelében, például Noszvaj 

vagy Egerszalók kiváló pincészeteiben. 

https://mtu.gov.hu/documents/prod/Destination_Eger_HU.pdf
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Színesítse útját világhírű néphagyományok felfedezésével! Ismerkedjen meg a mezőkövesdi 

Matyó Múzeumban a világörökség részét képező kultúrával, bújjon tarka hímzésű, virágmintás 

népviseletbe egy fotó erejéig, majd irány Hollókő, az érintetlen palóc falu faragott tornácos 

parasztházaival, bájos szokásaival és karakteres ételeivel! 

 

 

 

A Matyó népművészet egy hagyományos közösség hímzéskultúrája 

„Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi 

magának.” (Kodály Zoltán) 
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„Egyben kultúrfölényünk van az európai nép fölött: a népművészetünkben.” (Viski Károly)  

 

Különösen igaz ez a megállapítás, ha a magyar nyelvterület rendkívül gazdag 

hímzőhagyományát tekintjük, melynek ország-világ előtt talán legismertebb gyöngyszeme a 

matyó hímzés. A matyó népművészet egy hagyományos közösség hímzéskultúrája.  

A matyók a palócsághoz tartozó népcsoport, amely a XIX. század közepétől színpompás 

viseletével és gazdag hímzéseivel elkülönült a környezetétől.  

A matyó hímzés az Alföld északi tájrészére, Matyóföldre jellemző. Lelőhelye Mezőkövesd, 

Szentistván, Tard. Mintegy kétszáz éves múltra tekint vissza. A matyó hímzés a leggazdagabb 

motívum és színvilágú az országban, akár női, akár férfi ruházatra gondolunk. Viseletét az 

1950-es években kezdték elhagyni a hétköznapokból, s csak a néprajzi gyűjtőmunkáknak 

köszönhető, hogy megmaradt a matyó népviselet, hímzés és hagyomány emlékei. A 

legismertebb motivumok a matyórózsa, a szívrózsa, a madár, a tulipános levelek és a bimbók. 

Később beépült a pünkösdi rózsa, amely a matyó rózsaként az egyik legismertebb mezőkövesdi 

motívummá vált,  

A 19. század végén alakult ki a tarka, szabadrajzú, térkitöltő hímzés, amelyet lakástextileken, 

valamint vászon és bőr viseleteken egyaránt alkalmaznak. A számtalan motívum között 

legjellegzetesebb a matyó rózsa. A színes virágminta az önálló művészeti ággá váló 

bútorfestésben is főszerepet kap. 
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A matyó kultúrában minden egyes színnek megvolt a maga jelentése! A fekete rendszerint a 

föld színét jelölte, a termést, amiből sarjad. A piros az örömet fejezte ki, a sárga pedig a nyarat, 

a Nap teremtő erejét. A kék volt a bánat, míg a zöld a gyászé, mely az eslő világháború után 

jelent meg a matyó hímzésvilágban. A matyó hímzés felkerült az UNESCO szellemi kulturális 

örökség reprezentatív listájára. 

További infó: https://matyofolk.hu/  

Kézzel. Szeretettel. Neked. 

Tízéves a Matyodesign! Hagyományőrző trendteremtők Matyóföldről. 

 

 

„A matyó hagyomány nem változatlan örökség, annak tartalmát az itt élők mindig 

újrafogalmazzák, s az egymást váltó generációk ebből merítenek önazonosságuk 

megerősítéséhez”. (Matyó Népművészeti Egyesület) 

 

„Mindig próbáltam nagy tisztelettel nyúlni a matyó hagyományhoz, nem megszégyeníteni, 

hanem felemelni szeretném, hogy minél több emberhez eljusson a szépsége. Számunkra az a 

fontos, hogy fenntartsunk egy kultúrát. Tudatosan szembe megyünk a Fast Fashionnal. Lehet, 

hogy egy póló négy napig készül, de senki másnak nem lesz még egy olyan pólója. Értéket 

képvisel. Minden hímzett termék mellé ajándékba adjuk a hímző asszony fényképét, amelyen 

az aláírása is szerepel. Így válik a termék személyessé. A hímző asszonyok szívükön viselik a 

Matyodesign sorsát, számomra ez nagyon inspiráló.” (Váczi Rozi, a Matyodesign márka 

megálmodója) 

https://matyodesign.hu/ 

https://matyofolk.hu/
https://eletszepitok.hu/kezzel-szeretettel-tizeves-a-matyodesign-hagyomanyorzo-trendteremtok-matyofoldrol-interju-vaczi-rozival/
https://eletszepitok.hu/kezzel-szeretettel-tizeves-a-matyodesign-hagyomanyorzo-trendteremtok-matyofoldrol-interju-vaczi-rozival/
http://szellemikulturalisorokseg.hu/doks/nyomtatvanyok/46_pdf.pdf
https://matyodesign.hu/
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Magyar ízek 

 

 

 

 

 

Hozzávalók: - Ürühús 1,00 kg - vöröshagyma 0,1 kg - Babérlevél 2 db - fokhagyma 2-3 

gerezd - zöldbab 0,3 kg - tejföl 0,3 liter (kb.250g nagyobb pohár) - szalonna 0,15 kg - 

fűszerpaprika 1,5 - 2 evőkanál - burgonya 0,3 kg - liszt 0,1 kg (kb 3 evőkanál) - paprika 1 

db - paradicsom 1 db - köménymag - Erős paprika őrlemény 1/2 mokkás kanál - só 
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Katinka, készülő dokumentumfilm 

 

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ és harmincnégyszeres Európa-

bajnok magyar úszó négy évig járt Los Angelesben a USC-re. Volt edzője, Dave Salo jelenleg 

is az egyetemen dolgozik. Így emlékezett múltbéli tanítványára: „Nagyon jó humora van, 

kedves teremtés és nagyon szívós, ha versenyről van szó. Nagyon kemény versenyző volt.” 

Újra Iron Lady üzemmódba váltott Hosszú Katinka, az úszáson kívül igyekszik mindent kizárni 

az életéből, kizárólag csak a tokiói olimpiára koncentrál. Egyedül beköltözött a Margit-szigetre, 

hogy minden percét az úszásnak szentelhesse. Óriási a nyomás Katinkán és a róla szóló 

dokumentumfilm stábján is.  

 

Katinka dokumentumfilm teaser: www.katinkathemovie.hu 

A Katinka dokumentumfilm Facebook és Instagram oldala: 

Facebook: https://www.facebook.com/katinkathemovie/ 

Instagram: https://www.instagram.com/katinkathemovie/ 

 

 

http://www.katinkathemovie.hu/
https://www.facebook.com/katinkathemovie/
https://www.instagram.com/katinkathemovie/
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Jim Morrison 

(1943. december 8. – 1971. július 3.) 

 

 

 

„A hülye… Semmivel sem jobb, mint Janis vagy Jimi. Legalább valami eredetiség lett volna 

benne! Ő lett a harmadik. Ezt akarta?” Ezekkel a szavakkal fogadta Ray Manzarek az 

alkotótárs halálát. „Örülök neki – végre megbékélt önmagával”. Ezt már Robbie Krieger tette 

hozzá. John Densmore pedig ennyit írt könyvében: „A ’The End’-et először minden kíséret 

nélkül énekelte el. Beleborzongtam. Nem dalszöveg volt, hanem sírfelirat. Akkor vált a halálba 

kapaszkodó költővé”.  

1971. július 3-án reggel a világ valaha volt egyik legnagyobb rockbandája elvesztette költő-

énekes zsenijét, és gyakorlatilag megszűnt a The Doors. Jim Morrison Párizsban meghalt. 

„Egy nagy tüzes üstökösnek, egy hullócsillagnak látom magamat. Mindenki megáll, felnéz 

és elakad a lélegzete ’Azt nézd meg!’ Azonban akkor - huss, már el is tűntem... és soha 

többé nem fognak olyat látni, de nem is lesznek képesek elfelejteni engem – soha.” 

1965 augusztusában Venice Beach-en találkozott Ray Manzarek és Jim Morrison. Ismerték 

egymást a UCLA egyetemről, ahol mindketten filmművészetet hallgattak. Ez az óceánparti este 

sorsdöntő volt mindkettejük életében: Ray unszolására Jim elkezdte énekelni a ’Moonlight 

Drive’-ot. A parton csak ketten voltak, sütött a hold és a két huszonéves fiatal gyakorlatilag 

megalapította a The Doors-t. Morrison William Blake 18-19. századi angol költő egyik 

verssorából választott nevet:  

„Ha az érzékelés ajtói megtisztulnának, minden úgy tűnne fel az ember előtt, amilyen 

valójában: Végtelennek.” 

1965 és 1970 között hódított világszerte a The Doors. Nem egyszerű rockzenekarról volt szó, 

minden fellépés gyakorlatilag egy-egy önmegvalósító zenei színházi előadás volt. Az aktuális 

siker vagy bukás mindig Jim állapotától függött. Az egykori pufi fiúból csodálatos alkatú, 

jóképű rocksztár lett, akiért bomlott a közönség. Nem volt két egyforma fellépés, hiszen 

Morrison hosszú monológokkal színesítette előadását, miközben a többiek szinte a 

„végtelenségig” képesek voltak megnyújtani a zenét. 
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„Elindultál titkos ösvényeken 

nincs visszaút. 

Így mi mást tehetünk? 

Kiutat keresve bolyongunk 

nélküled ezen a világon, 

kedves barátom.” 

1971. július 3-án hajnalban párizsi bérelt lakásukban Pamela Courson a fürdőkádban ülve, arcán 

mosollyal, holtan találta szerelmét, Jim Morrisont. A hivatalos papírok szerint szívroham 

végzett vele. Huszonhét évet élt! Sírját a párizsi Pére-Lachaise temető 6. kerületében, a 11. 

parcellában találhatjuk. A sírkőre annyit írtak:  

KATA TON DAIMONA EAYTOY, azaz „Önmaga démona”…  

 

The Doors-The End (Live at Hollywood Bowl 1968):  

https://www.youtube.com/watch?v=6FMGYycBAMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Széles Tamás Főkonzul úr ajánlásával 

2021. július 2. 

Szerkesztette: Hegyi Réka-kulturális asszisztens 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6FMGYycBAMU

