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KELLY PRESTON SZÍNÉSZNŐ BETEGSÉGBEN HUNYT EL, BENJAMIN KEOUGH ÖNGYILKOS LETT

Gyász az amerikai sztárvilágban

Kelly Preston legutóbb férje, John Travolta mellett szerepelt a fi lmvásznon

Két amerikai híresség távo-
zott az élők sorából vasárnap: 
Benjamin Keough, Elvis Presley 
unokája 27 évesen, míg Kelly 
Preston, John Travolta felesége 
57 évesen hunyt el.

 » KRÓNIKA

M eghalt 27 évesen Benjamin 
Keough, Elvis Presley uno-
kája – adta hírül az MTI a 

The Hollywood Reporter értesülé-
seire hivatkozva. Benjamin Keough 
Lisa Marie Presley és Danny Keough 
amerikai zenész fi a volt. Presley 
szóvivője a lapnak elmondta: „Tel-
jesen összetört, de megpróbál erős 

maradni lánya, Riley és 11 éves ik-
rei miatt. Imádta a fi át. Ő volt éle-
te szerelme.” A TMZ bulvárportál 
szerint Keough vasárnap hunyt el 
a kaliforniai Calabasasban, fegy-
verlövés okozta sérülésben, melyet 
önmaga okozott. Keough testvére 
Riley Keough színésznő, apja Dany-
ny Keough, aki 1994-ben vált el Lisa 
Marie Presley-től, Elvis lányától. 
Benjamin 11 éves ikertestvérei Lisa 
Marie Presley exférjétől, Michael 
Lockwoodtól születtek.

2012-ben Keough és testvérei is sze-
repeltek abban a videóban, melyben 
Lisa Marie egy archív felvétel segítsé-
gével „duettet” énekelt Elvisszel, az 
énekes 1954-es I Love You Because 
című dalát adták elő. Tavaly Lisa 

Marie a Twitteren közölt egy képet, 
melyen gyerekeivel látható. 

Ugyanakkor 57 éves korában 
meghalt Kelly Preston amerikai 
színésznő, John Travolta felesége – 
közölte szóvivője a People magazin-
nal. Preston a mellrákkal vívott két-
éves harc után vasárnap hunyt el. 
A színésznő legutóbb férje mellett 
szerepelt a fi lmvásznon a Gotti című 
maffi  afi lmben, ahol a főnök felesé-
gét játszotta. Láthatta a közönség 
az 1996-os Jerry Maguire-ben, vala-
mint 2000-ben a Háború a Földön 
című fi lmben is, amelyben szintén 
együtt lépett fel Travoltával. Három 
gyerekük született, lányuk, Ella 
20, fi uk, Benjamin 9 éves. Jett fi uk 
2009-ben, 16 évesen meghalt.

 » Keough és 
testvérei is sze-
repeltek abban 
a videóban, 
melyben Lisa 
Marie egy archív 
felvétel segítsé-
gével „duettet” 
énekelt Elvisszel, 
az énekes 1954-
es I Love You 
Because című da-
lát adták elő. 
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Címlapon Csíki Csengele, 
a Magyar Szülők Szövetségének 
alapítója.

Részlet az interjúból:

A munkám a hobbim
– Áruld el, hogy mi a receptje egy 

sikeres vállalkozásnak? Egy szerve-
zetnek a felépítéséhez mi kell: tojás, 
tej, cukor…

– Tükör. Az a rohadt tükör. Szembe 
kell néznünk önmagunkkal. Főleg 
abban a bizonyos korban, amikor úgy 
érezzük, hogy érettek vagyunk. Akkor 
kell a tükör, hogy tudomásul vegyük 
magunkat, és elfogadjuk pontfi x úgy, 
ahogy vagyunk. Van, amikor a lusta-
ságunkon felül kell kerekedni, és a 
célt, azt a bizonyos víziót olyan hatal-
massá kell formálni, hogy ki tudjon 
rángatni minket a hajunknál fogva a 
saját dögségünkből, és ráállítson egy 
olyan cselekvési pályára, amelyből 
aztán nincs kedved kiszállni.

A változások pedig nem kívülről jön-
nek igazán. Mert tök mindegy, hogy 
hajfestés, szemránckrém, fogyókúra, 
hízókúra, de ott bent kell megtörtén-
nie ezeknek a dolgoknak ahhoz, hogy 

reggel úgy kelj fel, hogy indulsz, mész, 
és élvezed.

Persze azt mondják az okosok, 
hogy találd meg a hobbidat, s a hob-
bid legyen a munkád. Hát könnyű 
azt mondani! Mert mi van akkor, ha 
nem találkozom a hobbimmal, és 
végig nyögöm az életemet? Én talál-
koztam a hobbimmal. Hiszek abban, 
hogy ha rácsatlakozol arra az ener-
giaforrásra, ami téged táplál, akkor 
az visz magával, mint az örvény.

…

Júliusi mellékletünkben a 60-as 
évekbe repítjük az olvasót: hippi-
korszak, miniszoknya, és még 
sok izgalmas téma van terítéken.

Burghardt Pál: „Mindig nők 
voltak mellettem”
Egyszerre buddhista jógi és sámán, 
de örök hippiként csütörtökönként 
69 évesen is feltűnik a kocsmában, 
ahol körbeülik a fi atalok. A nagy-
váradi Burghardt Pál, ismert nevén 
Bugi Pali, már a kommunizmusban 
tiltott dolgokkal, karatéval, jógával 
foglalkozott, rendszeresen zaklatta a 
Szekuritáté, de fogást nem talált rajta.

– Igaz, hogy a kommunizmusban is 
hippi voltál?

– 1968-ban 17 éves voltam, és meg-
jelent rólam egy cikk a helyi lapban, 
a Fáklyában Pali, a megrögzött hip-
pi címmel. Büszke voltam rá, mert 
hosszabb volt, mint a Ceaușescuról 
szóló.

– Honnan lehetett tudni Váradon a 
hippimozgalomról?

– A hippik járták a világot, erre 
mentek Indiába, és ahol akadtak ha-
sonlók, ott megszálltak. Hozzám is 
jöttek, így sok hippit megismertem. De 
olvastam is a hippimozgalomról, nem 
írták a legjobbat róla. Mert ugye az volt 
a jelszó, hogy Love, Peace, Freedom 
(szeretet, béke, szabadság), esetleg 
a szabadság nem tetszhetett. A hippi 
bennem van most is, csak fi nomo-
dott. Elvittek katonának, elkezdtem 
harcművészetekkel foglalkozni, de az 
elvet nem tagadtam meg soha. 

...

A teljes interjút a júliusi Nőilegben ol-
vashatja.
Keressék a lapárusoknál, vagy ren-
deljék meg online webáruházunkból: 
www.noileg.ro/elofi zetes. Lapszáma-
ink digitális formában is elérhetőek!

A                     júliusi lapszámából

Sajtóértesülések szerint Benjamin Keough öngyilkos lett

Nyárádmente Fesztivál 
bizonytalan sorssal

Idén július 31. és augusztus 2. között 
tervezik megszervezni a Nyárádmen-

te Fesztivált, amely a világjárványra 
való tekintettel és az egészségügyi 
szabályok betartásával az előzőekhez 
képest kisebb és szerényebb rendez-
vénynek ígérkezik. De még így sem 
biztos, hogy sikerül megvalósítani a 
nyárádszeredai központú eseményt. 
A tervezett koncertek elmaradnak, 
viszont a szervezők ragaszkodnak a 
lovastáborhoz és a lovasbemutatók-
hoz, amelyek igen népszerűnek bizo-
nyultak az előző években is, illetve lesz 
hagyományos kézműves- és termékvá-
sár, borudvar, tudomány-népszerűsítő, 
interaktív előadások, gyereknappal 
egybekötött foglalkozások, tűzoltófel-
vonulás, illetve a Bekecs Együttes is 
színpadra állna. A szervezők szabad-
téri programokat terveznek, hogy az 
előírt távolságtartási szabályokat lehes-
sen betartani. A növekvő esetszámokra 
való tekintettel, valamint az egészség-
ügyi intézkedések, szigorítások miatt 
végleges döntés csak néhány napon 
belül születik – mondta a Székely-
honnak Somodi Szilárd szervező, a 
Nyárádmente Kistérségi Társulás mun-
katársa. Hozzátette, bíznak abban, 
hogy a szabályok betartásával sikerül 
megszervezni az eseménysorozatot, 
amely fontos a nyárádszeredaiak és 
a környéken élők számára. A hónap 
végén esedékes rendezvény megszer-
vezését illetően Tóth Sándor nyárád-
szeredai polgármesternek is kételyei 
vannak. Ahogy lapunk érdeklődésére 
elmondta, az idei fesztivál, ameny-
nyiben sikerül megvalósítani, amo-
lyan „fél fesztivál” lesz csak, ezért is 
szerepel a programban 2,5 kiadásként, 
vagyis nem a harmadikként, ahogy 
következne. „Nem szeretnénk kijelen-
teni, hogy lesz, aztán egy nappal ko-
rábban az egészet lefújni. Figyeljük az 
eseményeket, és annak függvényében 
döntünk, hogyan alakul a járvány, a 
fertőzéses esetek száma” – magyaráz-
ta az elöljáró. (Antal Erika)




