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A Jóra Való Törekvés Alapítvány I. Jóra Törekvő
Jótékonysági Árverését Kellár F. János Immánuel és
Törőcsik Mari álmodta meg abból a célból, hogy ezzel az
eseménnyel teremtse meg a szervezet indulásához
szükséges alaptőkét.
A hagyományteremtés mellett olyan hitvallást kívánnak
népszerűsíteni, mely hirdeti az összefogás hatékonyságát, a
lehetőség nagyszerűségét, a civil - a közszereplői és a
művésztársadalom erejét, a példa fontosságát.
Az aukció csúcspontja és koronája Törőcsik Mari azon
– mára már történelmivé vált – ruhája lesz, melyet külön
neki terveztek, s melyben átvette a Cannes-i Nemzetközi
Filmfesztivál legjobb női alakításáért járó díjat 1976-ban.

Fotók: Lévay Máté (www.levay-mate.hu)

Köszönjük az összes felajánlónak a nemes és önzetlen
gesztusát és támogatását!

Törekedni a Jóra! Vajon miért ne lehetne pont ez az élet értelme?
Az ember a kezdetektől értelmet keres, hitet keres, válaszokat keres, ám olykor
észreveszi, hogy a siker az maga a küzdelem, az elhatározás, a példa, s a cél
csupán külcsín, csupán formalitás.
Az Alapítvány nem szentesíti eszközeit, a nemes célok felé tisztességgel,
becsülettel mozdul, hirdetve, hogy hisz a példa erejében, hisz az összefogás
hathatóságában, hisz a jóra való törekvésben és hisz a XXI. század hajnalán élő
emberben.
De legfőképp a lehetőségben!
Ez egy hatalmas kincs, nagyobb, mint a legcsillogóbb drágakő, a legnagyobb
címletű bankó, vagy a leggyorsabb sportautó. Ugyanis aki a lehetőségét
felismeri és él vele, nemcsak jobbá tudja tenni a világot és tartalmasabbá saját
életét, hanem rálelhet egy kicsinyke válaszra, pirinyó hitre, vagy az élet
értelmének egy aprócska darabkájára.
Mely miért is ne lehetne pont ez? Törekedni a Jóra!

„Szeretni kell tudni, és kész.” (Törőcsik Mari)
„És kész!” (Kellár F. János Immánuel)

Törőcsik Mari

a Nemzet Színésze és a
Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres
Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs
Béla-díjas színművésznő, érdemes és kiváló
művész, a Halhatatlanok Társulatának
örökös tagja azon kivételes emberek egyike,
akik díjat nyertek a cannes-i fesztiválon (is).
Törőcsik Mari a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál legjobb női
alakításáért járó díjat 1976-ban nyerte el, a Maár Gyula rendezte
Déryné, hol van? főszerepében nyújtott alakításáért. Az
ünnepségen olyan díjazott és fellépő társai voltak – a teljesség
igénye nélkül –, mint például Alfred Hitchcock, Ingmar Bergman,
Martin Scorsese, az ekkorra befutott Robert De Niro, a 14 éves
fiatal színésznő Jodie Foster, a nemcsak termetével kitűnő fiatal
francia színésztehetség Gerard Depardieu, Alain Delon, Donald
Sutherland, vagy épp a filmtörténet legendás alakjának, Charlie
Chaplinnek a lánya Geraldine Chaplin.
A legendás ruhát, külön a művésznő számára tervezték, a hozzá
tartozó retiküllel együtt. Miközben az estélyit Törőcsik Mari a
legféltettebb tárgyai között tartotta számon, a ruha szép lassan a
történelem részévé vált. Bár ára a mai napig időtálló, ám igazi
súlyát eszmei értéke adja, az a tény, hogy tulajdonosa és viselője a
magyar és nemzetközi filmes és színpadi világ legendás alakja.
Olyan ember, aki nem csak a szakmán belül ismert és elismert,
hanem világszerte tiszteletnek örvend.

Törőcsik Mari ünnepi ruhája, melyben a Cannes-i Nemzetközi
Filmfesztivál legjobb női alakításáért járó díjat vette át 1976-ban.

Törőcsik Mari, Cannes 1976

Jiří Menzel Oscar-díjas, Arany Medve-

Jiří Menzel egyik legendás megőrzött szemüvege, egy általa
dedikált róla szóló könyvvel.

díjas cseh filmrendező, színházi rendező,
színész, a londoni főiskola tanára. Továbbá a
Művészetek és Irodalom Érdemrendjével, a
Magyar
Köztársasági
Érdemrend
középkeresztje a csillaggal és a Párhuzamos
Kultúráért díjjal kitűntetett művész.
Jiří Menzel a szemüveggel 2017.-ben

Jiří Menzel számos alkotásának köszönhetően, nemcsak
Európában, de a világ film- és színházművészetében is
kikerülhetetlen. Barátsága és művészi együttműködése Bohumil
Hraballal legendás volt, mint ahogy számos magyar színésszel és
rendezővel is. Talán nem véletlenül mondja Törőcsik Marira, hogy
a húga, mint ahogy Törőcsik Mari sem véletlenül emlegeti úgy,
mint a testvérét. A világon, Csehországban és hazánkban is számos
díjat nyert, számos alkalommal tűntették ki. Munkássága során a
legnagyobb nevekkel dolgozhatott együtt, nevét manapság
mindenhol ismerik.
Jiří Menzel elmondta, hogy Ő egyszerűen nem ragaszkodik a
tárgyakhoz, s ezt valószínűleg édesanyjától örökölte. Bár életét
végigkísérik a filmes kellékek, mégsem tartott meg fotókat, sőt
forgatókönyveket sem. Ám otthon van egy titkos fiókja, melyben
nagy gonddal megőrzött néhány szemüveget. Ezektől képtelen volt
megválni, maga sem tudja miért. Az egyik legkedvesebb ilyen
féltve őrzött szemüvegét (melyet többek között a Játék az Almáért
c. Věra Chytilová filmben is viselt) ajánlotta fel, egy róla szóló
dedikált könyvvel egyetemben.

A

Csík

zenekar

Kossuth-díjas,
Fonogram- és Prima Primissima-díjas
együttes, a magyar népzenei élet egyik
meghatározó szereplője. A Közművelődésért
díjjal is elismert formáció népzenei és
világzenei koncertjeivel nemzetközi szinten is
hatalmas sikereket értek és érnek el.
“Elképesztő, mennyi sokszínű zenei élményt élhetünk át bármelyik
percben a napjainkban zajló technológiai forradalom eszközeinek
segítségével, mégis szüksége van a lelkünknek arra, hogy meglelje,
felfedezze a saját zenei hovatartozását, érezze ennek sodrását,
lüktetését. A Csík zenekar muzsikájának sajátos hangzásvilága is
lehet az a valami, ami segít a lelkünknek rátalálni erre. Hiszen
zenei gondolataik újraformálják, a jelenkor művészetévé, élő városi
folklórrá varázsolják csodás örökségünket, a magyar népzenét.
Ráadásul egy koncertélménynél sokkal többet adnak: Kultúrát,
kalandozást a zene világába, örömöt, és megnyugvást a
hétköznapokban.” (Csík János)
Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy már 30 éve töretlen
erővel, az idő, a divatok múlásával nem törődve, a nehézségeket
leküzdve, a sikereket ügyesen kezelve létezik és dolgozik. A 25
éves jubileumuk alkalmából 2013-ban 1000 darab sorszámozott
dupla bakelitlemez jelent meg. Ebből ajánlottak fel egy példányt az
árverésre, melyet az összes zenekari tag aláírt.

A Csík zenekar tagjai által dedikált jubileumi sorszámozott dupla
bakelitlemez.

A dedikált jubileumi lemez borítója

Csíkszentmihályi

Róbert

a
Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuthés
Munkácsy-díjas
éremművész,
szobrászművész, érdemes művész, Szentendre
díszpolgára, szobrász koszorús alkotó, a
Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, az
MMA rendes tagja.
Csíkszentmihályi Róbert a kortárs magyar szobrászat egyik
legkiemelkedőbb alakja. Köztéri munkái külföldön és hazai szinten
is megszámlálhatatlanok, a teljesség igénye nélkül van szobra a
velencei Szent Márk térrel szomszédos kis utcában, Rómában a
Gianicolo-dombon, de Rómában a Szent Péter-bazilika
altemplomában lévő Magyarok Nagyasszonya-kápolnában
állították fel Boldog Erzsébetről, Boldog Dominici Jánosról és
Boldog Hedvigről készített szobrait is. A magyar irodalmi és
képzőművészeti élet több nagyságának a síremlékét is elkészítette,
többek között Lázár Ervin íróét és Barcsay Jenő festőét.
Tanulmányútjai is gazdag tapasztalatokhoz juttatták. Járt
Olaszországban, Indiában, Görögországban, Svédországban.
A felajánlott szobor egyik személyes kedvence, mely szerinte nem
is szorul magyarázatra. Az állati fejek című kiállítás egyik vezető
darabja volt a „jópofa lópofa” ahol állati torzításokkal készültek
portréalkotások. Anyaga bronz, oldalt-alul vésett monogrammal.

A mester egyik személyes kedvence a „Jópofa Lópofa”
monogrammal ellátott öntött bronz szobor.

Csíkszentmihályi Róbert a szoborral

Kallós Zoltán

a Nemzet Művésze
címmel a Magyar Corvin-lánccal, a Kölcseyemlékplakettel és a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztje a csillaggal
kitüntetett, Kossuth-nagydíjas, kétszeres
Kossuth-, Hazám- és Magyar Örökség-díjas
néprajzkutató, népzenegyűjtő, az MMA tagja.
Kallós Zoltán a XX. század egyik legendás magyar személyisége, s
felbecsülhetetlen munkásságát a XXI. században is folytatta. A
Mezőségen, Kalotaszegen, Moldvában és Gyimesben gyűjtötte a
folklórnak úgyszólván minden műfaját, különösen az énekes és
hangszeres zenét, a népszokásokat és a szokásköltészetet.
Dolgozott együtt Kodály Zoltánnal, akitől első magnóját is kapta.
1992-ben létrehozta a Kallós Zoltán Alapítványt, amelynek
keretében szórványvidékeken élő magyar gyermekek anyanyelvi
oktatását szervezik meg Válaszúton bentlakásos rendszerben, s
ezen kívül foglalkozásokat tartanak számukra, megismertetik velük
a hagyományos eszközöket, mesterségeket, népdalokat,
néptáncokat.
A balladák, az európai reneszánsz korszak alkotásai, de a modern
korban élő ember számára is számtalan üzenetet hordoznak. Kallós
Zoltán Balladás könyve monumentális forrásmunka, melyben a
magyar népballadák elemzésével foglalkozó kutatók, különböző
előadóművészek, népművelők, tanárok és tanulók több mint félezer
balladaváltozatot találnak. Ebből a híres könyvből ajánlott fel egyet
Zoli bácsi, melybe saját kezűleg írta személyes jókívánságát.

A Kallós Zoltán által írt jókívánsággal és aláírással ellátott híres
Balladás könyv.

Kallós Zoltán a könyvvel

A Quimby zenekar

