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EZ meg AZ — Itt vagy ott
Egy helyesbítés, csak a történelmi pontosság kedvéért

A Duna Arénában
rendezett és
világbajnokságon a
szurkolók tanúi
lehettek a fiatalok
előretörésének. A
magyar versenyzők
közül csak Milák
Kristóf szerzett
érmet, a Honvéd 22
éves klasszisa 200
méter pillangón
világcsúccsal védte
meg címét, és 100
méteren sem talált
legyőzőre.

A történelem során IV. Lajos francia király (Louis XIV Roi de
France et de Navarre), a Napkirály volt az, aki formálisan a
leghosszabb ideig 72 évig uralkodott, miután
4 évesen már király lett.

De érdemeit
elismerve
megérdemli,
hogy ezt
tisztázzuk.
A képen: Anne of
Austria & Louis XIV of
France — az eredeti
festmény a versailles-i
kastélyban található.

Ő volt az abszolutizmus klasszikus képviselője:
szilárd egyeduralmat valósított meg a főnemesi ellenzék
visszaszorításával és a központosított államigazgatás
bevezetésével.
Uralma alatt a gazdaság és a kultúra jelentősen fejlődött.
Franciaországot az európai nagyhatalmak sorába emelte.
Személye a francia gloire (dicsőség) egyik szimbólumává vált.

Hír mondó

FINA Budapest

Erzsébet királynő jubileuma kapcsán legutóbbi lapszámunkban
írtam, hogy Ő volt a leghosszabb ideig uralkodó az eddigi
történelemben.
Ez egyrészt nem helyes, másrészben mégis.
Nézzük, ki is volt az, aki őt a „számok törvénye” alapján
megelőzi.

Igaz, hogy XIV.
Lajos 13 éves koráig
(1651-ig)
édesanyja volt a
régens,
így gyakorlatilag
csupán 64 éven át
uralkodott.

A

A KIWI—Lewis Clareburt negyedik hellyel
melegített a Nemzetközösségi Játékokra ezen a
versenyen. A 22 éves wellingtoni úszó lemaradt ugyan
a dobogóról, negyedik lett a férfi 400 méteres
vegyes döntőjében.
A nyílt vízi váltó ezüstérme után Gálicz Péter is a
dobogóra állt, 3. lett a hazai pályán.
Vizilabda:
A magyar női vízilabda-válogatott végül
ezüstérmet szerzett július 2-án a döntőben a
Margitszigeten 9–7 (2–1, 2–2, 3–1, 2–3)-re
kikaptak — a sorozatban immár negyedszer győztes
—, az elmúlt három olimpián is első amerikai
csapattól.
Új-Zéland vizilabdás lányai a 10 helyet szerezték
meg Budapesten.

A magyar férfi vízilabda-válogatott ötméteresekkel
kikapott az Egyesült Államok csapatától, így a
hetedik helyért játszhatott Montenegróval, az
összecsapást megnyerte, de sajnos a fiúk sem
szerepeltek úgy, ahogy tervezték, így meg kellett
elégedniük a 7. hellyel.

Az érmek elosztása
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EZ meg AZ
Megválasztották a legújabb Nemzet Színészét:
Balázsovits Lajos lett az illusztris társaság
legújabb tagja. A választásra azért volt szükség,
mert Haumann Péter halálával megüresedett egy
hely. A Nemzet Színésze címet nem kívülről
adományozzák, hanem maguk az aktuális Nemzet
Színészei választják soraikba az arra aktuálisan
legérdemesebbnek tartott kollégájukat.
A Nemzet Színészei a Nemzeti Színházban
találkoztak a szavazásra, Almási Éva, Bodrogi
Gyula, Cserhalmi György, Lehoczky Zsuzsa,
Molnár Piroska, Szacsvay László és Tordy Géza
személyesen jelent meg, Csomós Mari, Jordán
Tamás, Király Levente és Máthé Erzsi pedig
telefonon kapcsolódott be a választásba, írja a
színház közleménye.

Balázsovits Lajos
1946. december 4-én született Nagykanizsán. 1965ben vették fel a Színház- és Filmművészeti
Egyetemre, ahol 1969-ben szerzett diplomát. Az
egyetem elvégzése után csatlakozott is a Madách
Színház társulatához, ahol már egyetemistaként is
szerepelt. Később játszott a Vígszínház és a
Nemzeti Színház társulatában is, 1992-től 2012-ig
pedig a budapesti Játékszín igazgatója volt.
Felesége Almási Éva színésznő,
lányuk Balázsovits Edit színésznő.
Balázsovits Lajos még főiskolásként kezdett
filmezni, pályakezdőként lett Jancsó Miklós állandó
színészeinek egyike. De játszott Makk Károly,
Mészáros Márta, Sára Sándor fontos filmjeiben,
1978-ban csatlakozott a MAFILM
színésztársulatához. 1990-es évektől kezdve viszont
újra inkább a színház világára koncentrált a színészi
szerepek mellett rendezőként, illetve
színházigazgatóként.
2018-ban visszavonult a színháztól, azóta a
családjának szenteli minden idejét.
Balázsovits Lajos
1982-ben Balázs Béla-díjat kapott,
1987-ben Érdemes Művésznek választották,
2015 óta pedig Örökös Tag a Halhatatlanok
Társulatában.
2020-ban Nagykanizsa polgármestere a város
díszpolgárává választotta.

Itt vagy ott

A 2022-es Annecy Nemzetközi Animációs
Filmfesztiválon magyar vonatkozású siker
született: rövidfilm kategóriában Turai Balázs
alkotása, az Amok lett a díjazott, ami
önmagában is hatalmas fegyvertény, az
elismerés azonban egy még ennél is sokkal
nagyobb lehetőséget hordoz magában.
Díjazásának köszönhetően ugyanis az Amok automatikusan Oscar
-jelölést is kapott, így minden esély megvan arra, hogy Turai
Balázs végül az Akadémia díját is haza tudja hozni 2023-ban.
2022. június
Flesch Andrea jelmeztervező is bekerült
a kiválasztottak közé, Rév Marcell
operatőr és Bucsi Réka animátor után vele
ismét magyar tagot avatott az Amerikai
Filmakadémia.
A tagok azok, akik szavazhatnak az
Oscar-díjról.

Flesch Andrea
több mint 50
nemzetközi és
magyar filmben
működött közre
jelmeztervezőként. Az évek
során olyan
elismert
rendezőkkel
dolgozott együtt, mint Enyedi Ildikó (A feleségem története),
Ari Aster (Fehér éjszakák), Peter Greenaway (Tulse Luper
bőröndjei), Peter Strickland (The Duke of Burgundy), Brady
Corbet (Egy vezér gyermekkora), Wash Westmoreland (Colette),
Till Attila (Tiszta szívvel) és Gárdos Éva (Budapest Noir). Olyan
színészeket öltöztetett, mint Léa Seydoux, Florence Pugh, Keira
Knightley, Isabella Rossellini, Hugh Jackman és Robert Pattinson.
Munkáit a British Independent Film Awards (BIFA), a Magyar
Filmdíj, a Satellite Awards, a Seattle Film Critics Awards, a
Canadian Screen Awards, valamint az International Online
Cinema Awards a legjobb jelmeztervezőnek járó díjra jelölte.
A Fehér éjszakákat gyártó A24 stúdió a filmben szereplő szekta
ruháit és Pohárnok Iván által tervezett néhány kelléket
elárverezte, a bevételt pedig a New York-i
tűzoltóság koronavíruselleni harcát és a tűzoltók családjait
támogató alapítvány kapta. Az emblematikus virágruha több mint
10 ezer selyemvirágból állt, és 65 ezer dollárért kelt el.
Az Amerikai Filmakadémia 397 új tagja 44%-a nő, 37%-a
tartozik alulreprezentált nemzetiséghez, 50%-a pedig 53
Amerikán kívüli országból származik. A beválasztott tagok
között 56 Oscar-jelölt és 15 Oscar-díjas van.
Forrás: magyar.film.hu,Oscars, Highlights of Hungary
Gratulálunk és további sikereket a munkájában!

A
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Híres magyarok
George Cukor
1899. július 7-én született New Yorkban,
az Egyesült Államokban, egy magyar
származású zsidó családban.
Színházi segédrendezőként kezdett el
dolgozni, a 20-as évektől pedig a Broadwayen rendezett több nagysikerű
darabot.

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

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

1926-ban A nagy Gatsby című darab
rendezésével keltette fel a kritikusok
figyelmét. 1929-től Hollywoodba költözött, ahol a Paramount Picturesnél kezdett dolgozni.
Eleinte főleg színdarabokat filmesített
meg, ilyen volt például a Vacsora nyolckor
(1933).
Nevéhez olyan kultikus alkotások
fűződnek, mint az Óz, a csodák csodája
(1939) vagy az Elfújta a szél (1939).
1947 és 1954 között szoros
munkakapcsolatba került a
forgatókönyvíró házaspárral, Ruth Gordonnal és Garson Kaninnel.
A közös munka eredményeként született meg többek között az Ádám bordája
1949.
1964-ben felkérést kapott George Bernard Shaw színdarabjának, a
Pygmalionnak a megfilmesítésére (My Fair Lady, 1964) mely minden idők egyik
legnépszerűbb musicalje lett.
A hatvanas évek közepétől az amerikai filmstúdiók által kialakított rendszer
felbomlott, a rendező tulajdonképpen vele együtt tűnt el. Kései filmjei már nem
arattak akkora sikert, és a kritikusok sem írtak róluk pozitívan. Visszavonulása
után pár évvel, 83 évesen hunyt el.
(SódóGA)

Filmek: Love, Marilyn, Bhowani csomópont, Scotty and the Secret History of Hollywood,
Marilyn Monroe: The Final Days, Hollywood, Cary Grant: A Class Apart, Katharine
Hepburn: Mindent magamról, Sid & Judy
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Magyar hírességek és Vers mindenkinek
Füst Milán,
Budapest, 1888. július 17.
Budapest, 1967. július 26.
Kossuth-díjas (1948) magyar író, költő,
drámaíró, esztéta. A magyar szabadvers
megteremtője. 2000-ben a Digitális
Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai
közé választotta.

Füst Milán:

A magyar irodalom legnagyobb
monománja volt, a legjelentősebb
magyar hipochonder. Örökké kimerült,
állandóan beteg, már ifjúként aggastyán,
ő már csak a kegyes halálra vár. Élete
végére sikerült csak tolókocsiba
kerülnie, de akkor aztán trónként
használta.”

A MAGYAROKHOZ

– Nádas Péter
Fürst Milán Konstantin néven született
elszegényedett zsidó kispolgári
családban Budapesten. Apja korai halála
után a család nyomorgott, anyjának ő
szerzett végül trafikengedélyt. Az író
édesanyja 1916-os halála előtt csupán
fél évvel költözött csak el a Dohány
utcai trafik mögötti másfél szobás lakásból. A fiatal Füst
Milán ilyen körülmények között szerzett jogi diplomát, és
lett felsőkereskedelmi leányiskolai tanár. Így Füst Milán
jogász is, tanár is volt. Tanítványai úgy emlékeznek, hogy
egész lelkét adta a pedagógiába, órái lelket-értelmet
izgatóak, gondolatébresztőek voltak. Érdekes, jelentékeny
tanár: ugyanakkor elmélkedéseinek, jellemzéseinek
módszerében mindig maradt valami a valóság tényeit, az
emberi magatartásokat kifejtő és értelmező jogászi
logikából.
Füst Milán a század magyar irodalmának egyik legnagyobb
íróművésze, a Nyugat nagy nemzedékének egyik legnagyobb –
és a következő nemzedékekre Ady után alighanem a
legnagyobb hatású – költője.
Ifjúkorától fogva verselt, de nem ontotta könnyedén a
verseket, az ő számára minden sor gondokat adó feladat
volt. Lassan, csiszolva, újra át- meg átírva formálta
méltóságteljesen komor költeményeit. Ezért hatott a már
fiatal Füst Milán aggastyánnak, de stílusának,
kifejezésmódjának roppant ereje miatt az aggastyán Füst
Milán egyúttal kortalannak is.
Világnézete tulajdonképpen pesszimista: elkomorította a
világban tapasztalható gonoszság, ostobaság, szerencsétlenség. Közben azonban elválasztotta az igazi pesszimistáktól
feltétlen emberszeretete, embertisztelete és együttérzése
a szomorúakkal.
Pártokon kívül is baloldali írónak-költőnek számított, aki
értette a munkásmozgalmat is.
A fordításai útján belekerült a század prózairodalmába.
Közben tagja volt a lengyel–magyar kapcsolatok ápolását
célul tűző Magyar Mickiewicz Társaságnak is.
Budapest ostroma alatt bombatalálat érte lakását,
évtizedekig írt Naplójának nagy része megsemmisülni
látszott (később részben megkerült).
Írótársai által becsült költő volt. Amíg a Nyugat fennállt,
hozzátartozott élgárdájához. 1967-ben halt meg, még
megérve a Boldogtalanok Vígszínház-beli premierjét.
Weöres 1939-ben így írt Füst Milánhoz: „Amit Mester
kozmikus szomorúságnak, egyetemes szomorúságnak nevez,
és ami Mester költészetének fundamentuma, ezt át tudom
érezni, és teljes megdöbbentő hatalmasságában fel tudom
fogni, de nem tudnám magamévá tenni.”

Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a
századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy
láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert
néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás
nyelv a magyar. Révület fog el, ha rágondolok is.
Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a
ködbe, melyből származott
E nemes-szép alakzat... Rossz idők futottak el
feletted,
Megbontott a téli gond és romlásodat hozta,
megtapodtak,
Megbolygatták hitedet, az eszed megzavarták, szavak
áradatával ellepték világodat,
Áradás szennyével borították be a kertjeid, vad vízi
szörnyek ették virágaid, - majd a vad burjánzás
Mindent ellepett utána, - oly termés volt ez e
térségeken emberek!
Hogy üszökké vált minden, aminek sudárrá kelle
szöknie...
De légy türelmes, - szólok hozzád, - vedd a Libanon
Ös cédrusát, e háromezeréves szűzet, - rá
hivatkozom, mert onnan vándoroltam egykor erre
Tekintsed őt, - türelmes pártájával hajladoz a
szélben, nem jajong,
De bölcsen hallgat s vár, amíg a negyedik nagy
évezredben
Kibonthatja gyümölcsét e nagyvilág elé. S tán ez a
sorsod itt.
Ki fénnyel sötétséget oszlat, holtat ejt s élőt emel,
Borúlatodra majdan rátekint. Halld meg szavam!
Én prófétáktól származom.

Kép és szöveg forrása: Wikipedia
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GYEREKEKNEK rajzpályázat
Alkotó (rajzoló-festő)
verseny témája volt
április hónapban:

Korosztályukban
ők az ELSŐK :

„Egyszer álmomban”
A kiírásra

Óvodás

alkotás érkezett:
Budapestről,
az

nincs

Szerbiából.
Köszönjük!

Figyelem!!
A korosztályukban
első helyezett
és/vagy
KIEMELT DICSÉRET-ben
részesült alkotók
egy-egy

5-7 éves

nincs

OKLEVÉL
elismerést kapnak, melyet a
beküldők
email címére postázunk!

8-9
éves
Gulyás Panna Ilona

Júliusi—
Augusztusi
Hírmondónkban
NEM
hirdetünk
versenyt!
De ha kedved van
alkotni és elküldeni
köszönettel vesszük a
szokásos email
címünkte.

10 év és fölötte

Kecskés Benedek

Hír mondó
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GYEREKEKNEK
Mátyás király és a koldus (népmese)

Visegrádi udvarában
tartózkodott Mátyás
király, vitézeinek
lovagi tornájában
gyönyörködött, mikor
eléje járult egy
vénséges vén koldus.

címmel
új sorozatot
indítunk a
gyerekeknek
ebben az évben.

A király kezével intett
katonáinak: szakítsák
félbe játékukat, hogy
nyugodtan végighallgathassa az aggastyán
könyörgését.

A meséket a:

- Felséges királyom hajladozott a koldus -,
szánj meg egy
nagyobb összeggel,
hiszen mindekettőnknek Ádám és Éva volt
a közös apja, anyja,
így hát
végeredményben
testvérek vagyunk.

https://
egyszervolt.hu/
estimese/mesetar.html

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

A meggyőző szavakra
beleegyezően bólintott Mátyás király, mégis csak egy árva fillért
hajított a koldus kalapjába. A koldusba egy pillanatra bennedugult a
szó meglepetésében, de kisvártatva mégiscsak kitört belőle az
elégedetlenség:
- Fenséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, mit vétettem
ellened, hogy testvér létedre egy csekélyke fillérrel szúrtad ki a
szemem?
A bölcs király mosolyogva mondta:

- Menj csak Isten hírével, te jó ember, és
ne zsörtölődj, mert ha minden
testvéredtől annyit kapsz, mint tőlem,
nemsokára te leszel a legvagyonosabb úr a
földkerekségen.

A
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EGY UTÁNOZHATATLAN ZSENI: 1936. július 2-án született,
20 ÉVE ALUDT EL ÖRÖKRE HOFI GÉZA

Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Lazítani, próbálj meg lazítani, nem
győzlek tanítani, hogyan csináld. S mi
hallgattuk Hofit, de nem hallgattunk
rá. Nyomtuk a melót két-három műszakban, meg hétvégén a fusit,
ráadásként derékig benne a lerobbant
Wartburgban. S Hofi újra üzent
ugyanúgy: hé, hé, hé, öreg harcos,
ne feszítsd túl az íjadat!
Ő volt az első magyar standup-os. Nem
tudtuk, hogy az, és ő sem tudta magáról, hogy létezik ilyen műfaj, és hogy
majdan az efféle szóvirtuózok egyre
népszerűbbek lesznek a Kárpát-medencében. Hofi csak tette a dolgát, csinálta, amihez mindennél és mindenkinél
jobban értett: szórakoztatott, elgondolkodtatott, megnevettetett. Amit a
tehetségéből fakadóan előadott, az nem
a mának, nem a jelennek, de még csak
nem is a jövőnek szól – hanem az örökkévalóságnak. Szerencsések vagyunk mi,
magyarok, hogy hallhattuk, láthattuk őt.
Mert olyasmit kaptunk tőle, és olyasmit
élhettünk át általa, amely ritka és
felbecsülhetetlen. De ki is volt ő
tulajdonképpen?
Hoffmann Géza néven született 1936.
július 2-án.
Az édesapja, Hoffmann Lajos, a budapesti Dohánybeváltó üzem csoportvezetője volt, az édesanyja, Szabó
Magdolna pedig a Budapesti Konzervgyár sterilizáló üzemének művezetőjeként dolgozott. A kis Hoffmann Géza,
aki a Maglódi úti Általános Iskolában
tanult, tudott és mert nagyot álmodni.
Arról soha nem beszélt, hogy mikor tudatosult benne, hogy márpedig színész
lesz belőle, ha törik, ha szakad. Amikor
a Széchenyi István Gimnáziumban leérettségizett, már kellő önbizalommal
rendelkezett, bár talán maga sem tudta,
hogy miért és miből táplálkozik mindez.
Átlagos külsejű, hétköznapi srác volt.
Egy a sok közül. Talán ezért sem fogadták lelkesen, kitörő örömmel a színművészeti főiskola felvételijén. Egyszer,
kétszer, háromszor próbálkozott.
Mindannyiszor sikertelenül. Aprócska
biztatásnak számított, hogy a zseniális
Básti Lajos, mint a felvételi bizottság
tagja, legalább egy rostán átengedte.
Sokra ment vele… Új irányt kellett

keresnie, új utakat kellett felkutatnia,
hogy ne egy helyben topogjon, és nem
maradt más választása, mint a kétkezi
munka. A Kőbányai Porcelángyár munkásaként építette a szocializmust, visszafogott lelkesedéssel, de az álmairól nem
mondott le. Az ilyesmi eszébe sem jutott. Beiratkozott a legendás Rózsahegyi Kálmán színiiskolájába, ahol olyan
csoporttársai voltak, mint Sztankay
István és Sas József. Ők hárman életre
szóló szövetséget kötöttek, és azt
ígérték, segítenek egymásnak ahol és
ahogy csak tudnak.
Hoffmann Géza, ez az átlagos fiatal,
konok, elszánt emberként rohant to—
vább az álmai útján, és olyan állomások
övezték a nagy kísérletet, mint a Kőbányai Téglagyár színjátszó csoportja.
Akkoriban Kőbányán élt a Tárna utca 13
-as szám alatti házban. Aztán a forradalom után 1957-ben jött a katonai behívó, és Jászberényig kellett masíroznia, ahol írnoki beosztásban töltötte a
napjait. Akkoriban ismerkedett meg
élete első nagy szerelmével, Vnoucek
Margittal, akit kedvesen, amúgy hofisan, egyszerűen csak vörös dögnek
becézett. Ragaszkodtak egymáshoz, és
azt gondolták, akár Kőbányán, akár máshol, örökre együtt maradnak és megvaló
-sítják az álmaikat.
Hoffmann Géza 5 évig nyomta a melót a
porcelángyárban, aztán egy szép napon
minden megváltozott körülötte. Szendrő József, az imádnivaló színész látta
őt játszani és azt mondta neki: „Gyere
velem, próbálj szerencsét Debrecenben,
az általam irányított Csokonai színházban és mutasd meg mi lakozik benned!”
Így került a cívisvárosba, de a világot
jelentő deszkákon nem ő aratta a legnagyobb sikereket, messze nem. Nem úgy
az előadások utáni baráti találkozókon,
ahol rendszeresen parodizált mindent
és mindenkit. Egyre többet hallgatták
és egyre többen csapkodták a térdüket
a nevetéstől a sajátos előadói stílusa
miatt. S már jöttek a felkérések, a
környező kultúrházakban léphetett fel,
és nyomott le megszámlálhatatlan parádés haknit, és már olyan színészek társaságában mutatkozhatott, mint Latinovits Zoltán, Tímár Éva, vagy Pásztor
Erzsi. Hoffmann Géza akkor már tökéletesen tudta, hogy a teremtő humoristának szánta. Nem színésznek, nem Lear
-királynak, nem Othellónak – parodistának. Aztán 1963-ban feleségével
együtt visszaköltözött Budapestre és
ekkor már a Szendrő József által kitalált művésznéven, Hofi Gézaként kapott
működési engedélyt az Országos Rendező Irodától. És elkezdte járni az országot, a saját maga által írt számokkal.
Olyan művészek társaságában, mint
Toldy Mária, Bilicsi Tivadar, Ákos Stefi,
vagy Alfonzó. Hofi Géza egyre népszerűbbé vált és 1964-ben már a Magyar
Televízióban is szerepelhetett egy

zseniális Louis Armstrong paródiával.
Aztán esztendő múltán már a Szovjetunióban turnézott, itthon pedig rendszeresen fellépett a Béke Szálló kupolatermében, a Savoy bárban, és az
Emkében.
Majd 1967 következett, egy újabb
jelentős évszám. Siófokon a Halló, itt
Balaton! című műsorban lépett fel egy
bizonyos Koós Jánossal együtt.
Elementáris sikert arattak.

Koós János és Hofi Géza 1970-ben.
Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

A Hofi–Koós-show csúcsokat döntött, és
mindenki imádta őket. Így jutottak el a
szófiai VIT-re is. Aztán 1968-ban a
Magyar Rádió szilveszteri műsorában
olyan táncdalfesztivál-paródiával rukkolt ki a Hofi, Koós, Toldy trió, hogy
pillanatok alatt az ország kedvencei
lettek. Hofi Géza 1969-ben szerződött
a Komlós János által vezetett Mikroszkóp Színpadhoz. Akkor már rajongott
érte az ország. Emlékezetes televíziós
fellépések, a szokásos Rádiókabaréműsorok és teltházas színházi esték
sorakoztak a neve mellett. A lemezeit
elkapkodták. Adott ki bakelitet Kovács
Katival és Koóssal, Malek Miklós, na meg
Szenes Iván is segítette fellépéseit.
1995-ben aztán elhunyt a felesége. Az
elvesztését nehezen dolgozta fel. Aztán
a sors, mintha kárpótolni szerette volna, egy telefonbeszélgetés során ismerte meg a nála húsz évvel fiatalabb Kövér
Ildikót, aki nem sokkal később a felesége lett és haláláig hét boldog esztendőt
tölthettek együtt. Ildikó ma is szeretettel ápolja Hofi Géza életművét.
Hofi Géza 1990-ben kapott infarktust.
Szolnokon kezelték, s úgy tűnt
tökéletesen meggyógyult. 2002. április
7-én lépett fel utoljára a Madách
Kamarában. Három nappal később, napra
pontosan 20 éve, április 10-én álmában
érte a halál. A sírja, no meg az Anker
közben, korábbi lakhelyén állított
emlékmű (Megyeri János
szobrászművész alkotása) zarándokhely.
Egy csodálatos művész zarándokhelye,
aki 20 éve itt van bennünk, velünk. Még
akkor is, ha személyesen már nem találkozhatunk vele…
Nyugodj békében, Hofi Géza!
Forrás: Újságmúzeum
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HUMOR

Akinek humora van
mindent tud. Akinek
nincs, mindenre képes!

megússzák mindhárman. Először az
egyik pap kászálódik ki az
autóból, rögtön keresztet vet:
- Uram, köszönöm, hogy megmentettél
EGY KIS VEGYES:
minket!
Orvos a beteghez:
Aztán a másik pap is hasonlóképpen
- Na, segítettek az újfajta tabletták a imádkozik. Végül a rabbi száll
feledékenység ellen?
ki a kocsiból, és utitársai nagy
- Milyen tabletták?
meglepődésére ő is keresztet vet.
Így szól hozzá az egyik pap:
- Mióta vettek ti zsidók is keresztet?
Szeretem az extrém sportokat, mert
A rabbi válaszol:
közben rengeteg új barátot ismerek
- Ja, nem, csak ellenőríztem, hogy
meg: mentősöket, balesetiseket,
mindenem megvan-e: szemüveg, golyók,
gyógytornászokat és kedves embereket, pénztárca, karóra.
akik kihívták a mentőket.
Egy szőke és egy barna hajú nő a
híradót nézi amiben éppen egy nő
öngyilkosságra készül.
Azt mondja a barna:
- Fogadjunk 5000 Ft-ba, hogy leugrik!
- Oké - feleli a szőke -, rendben.
Eltelik egy kis idő a nő leugrik.
- Itt a pénz - mondja a szőke.
- Nem, nem fogadhatom el, én már
láttam ezt a déli kiadásban, és tudtam
mit fog csinálni.
- Tedd csak el nyugodtan, én is láttam,
de nem hittem volna hogy még egyszer
megteszi.
Egy szőke nő vár az orvos irodájában.
Az ápolónő kiszól neki:
- A vizeletminta, amit adott, almalé.
A nő felugrik:
- Azonnal fel kell hívnom a fiam
iskoláját! A másik edényt
becsomagoltam neki uzsonnának.

9. oldal

Két barát beszélget:
- De szeretném, ha annyi pénzem lenne,
amiből egy golyóálló dízel Mercedest
vehetnék!
- Minek neked egy golyóálló dízel

Mercedes?
- Semminek, de szeretném, ha annyi
pénzem lenne.

Tárgyaláson a bíró így kezdi a
mondókáját:
- Sajnos egy roppant kellemetlen
esettel kell kezdenem: az igazság az,
Egy katolikus pap, egy
hogy Kovács ügyvéd úr
református pap és egy
megpróbált engem
rabbi egy autóban utaznak megvesztegetni 30.000
egy vallási konferenciára.
forinttal!
Autóbalesetet szenvednek, Néma csend a teremben. A bíró
de ép bőrrel
folytatja:
- Azonban az még
szomorúbb, hogy
Molnár ügyvéd úr,
a másik fél védője
szintén
megpróbált
megvesztegetni
40.000 forinttal.
Így aztán arra a
döntésre
jutottam, hogy
Molnár ügyvéd
úrnak visszaadok
10.000 forintot,
és pártatlanul
fogom tárgyalni
az ügyet...
A BÁRTOR?
Vagy
Az Áruló?

- Tudja mi jár azért, ha hamisan
tanúskodik? - kérdi a bíró a tanútól.
- Igen, egy új autót ígértek érte.
A sivatag közepén egy macsó csávó
szörfdeszkával a kezében sétálgat,
találkozik 2 beduinnal, majd
megkérdezi:
- Sziasztok fiúk, merre van itt a
tenger?
- Tenger??? Hááát, jó 2-3 ezer
mérföld.
- Hű vazze! Ez aztán a beach!!!
A medve békésen eszeget a folyóparti
málnásban, amikor a nyuszika elkezd
neki ordibálni a széles folyó
túlpartjáról:
- Medve! Medve! Gyere át!
Valami
nagyon jó
dolgot akarok
mutatni
neked!
- Hagyjál
békén,
nyuszika,
nagyon jó
nekem itt a
málnásban.
- De medve, én egy hihetetlenül tuti
dolgot mutatok neked, gyere át!
- Kopjál le nyuszika, én nagyon jól
elhelyezkedtem itt a málnásban.
- De medve, te ilyen jó dolgot még nem
is láttál, megmutatom, csak gyere át!
Végül a medve átúszik a marha széles
folyón, és kérdi a nyuszikát:
- Na mutasd, nyuszika, mi az a jó dolog,
de úgy vigyázz, hogy tényleg nagyon jó
legyen, mert megverlek!
- Nézd, medve, milyen príma málnás van
a túlparton!
Nem tudok aludni, doktor úr.
Egész éjszaka le sem hunytam a
szememet.
- Ja kérem! Ha nem hunyja le a szemét,
akkor hiába várja, hogy elaludjon.

Ha egy embernek egy halat
adsz, akkor egy napig
táplálod. Viszont ha
megtanítod az
internet
használatára,
nem fog zavarni
többet.
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Magdus írta Magyarországból
Változatos körülmények között teltek az évek
fölöttem kisiskolás koromban, főleg az alsó tagozat
volt nehezen követhető. Hol volt hittanoktatás, hol
nem volt. Tanultam latint, angolt, de csak rövid ideig, azután oroszt. Be kell, hogy valljam, így egyiket
sem tanultam meg, vallási ismereteim is igen hiányosak voltak, amit már felnőtt koromban próbáltam pótolni. Már egész későn, unokám pocaklakó
korában kezdtem érdeklődni nemcsak a papaság,
hanem a pápasága intézménye körül, hogy mióta, kik,
hogyan, meddig és miről lettek nevezetesek... Az
időzítés nem volt véletlen, Bár nem tudtuk fiú
születik-e vagy leány a tv-re figyeltünk, mert akkor
iktatták be XVI. Benedek pápát. Fiam, akkor kijelentette, megtetszett neki a név ha fia születik
Benedek lesz a neve.
Nem nagyon örültünk az ötletnek, de Beninek
becézve egész elfogadhatónak tünt.
No, akkor kezdtem
tanulmányozni a pápákkal
kapcsolatos tudnivalókat.
Sajnos azóta eltelt 18 év
és sok mindent el is
felejtettem. A fehér füst,
ami a sikeres választást
jelezte, az megmaradt ,
csak úgy mint rövid
története annak, hogy
egyszer volt egy női pápa
is. No ezt, most újra elolvastam, elvégre miért ne
lehetne nő is pápa? Kétezer év óta már egyházi
körökben is elfogadhatnák, hogy a nők semmiben
sem maradnak el a férfiaktól ami a képességet,
rátermettséget illeti. Nincs szándékom az egész
pápaság történetét sem elolvasni, sem az olvasókat
untatni az igen terjedelmes, kétezer évre
visszanyúló legendaszerű történettel, de
szórakozásképpen néhány dolgot leírok az egyetlen
női pápáról,mely szintén legendaszerű inkább, bár
bizonyos jelek utalnak arra, hogy valóban létezett
női pápa, méghozzá a 9. század második felében.

Igazi neve Johanna volt, az egyháztörténetben
VIII. János néven tartották nyilván, egészen az
1600-as évekig, amikor Kelemen pápa leromboltatta
a feltételezett sírja főlé emelt kápolnát, arcképét
is töröltette. Ez a szegény Johanna - ha igazából
élt - ,nagyon megfizetett nagyravágyó tettéért.
Pápasága alatt ő /sem/ nem tudta legyőzni testének
vágyakozását a másik nem iránt. Következménye is
lett, teherbe esett. A bő palást eltakarta ugyan a
külső jeleket, de az idő telt és a 9. hónapban egy
körmenet kellős közepén összeesett és megszülte
gyermekét. Iszonyatos felfordulás lett a tömegben
és sok-sok történet keletkezett arról, mi is történt
ezután.Valamennyi brutális megtorlásról,
agyonverésről, akasztásról és egyéb kínzásokról
szól. Egyetlen legenda szerint a gyermek valahogy
megmenekült és később püspök lett belőle. Az eset
nagy szégyen volt a katolikus egyházra nézve,
bizonyára sokan törték a
fejüket azon, hogyan
lehetne a hasonló
eseteknek elejét venni.
Még diákkoromban
hallottam a lyukas
székről, de úgy, mintha
ez a történethez fűzött
vicc lenne. De nem,
állítólag létezett egy
lyukas trón és ezen
vizsgálta meg egy segédlelkész a jelentkezőket.
Miután megtette, köteles volt ezzel a kifejezéssel
jelentést tenni: HABET, ami azt jelenti magyarul,
VAN NEKI! Az ember jól el tud szórakozni az
olyanon, ami félig bizonyított csak, félig legenda. Én
azért szeretem, mert a saját elképzeléseimet is
hozzá tudom tenni. Évezredeket mentünk vissza
gondolatban XVI.Benedek pápától, aki, úgy tudom
egyedüli volt, a közel háromszáz pápa közül, aki
lemondott tisztségéről.
Én időnként Beninek nevezem Molli nevű leány
unokámat, de ő tudja, hogy miért!

a festőművész és költő
kreatív világát a

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

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

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

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

Az új-zélandi külügyminisztérium négynapos diplomata tanulmányútja
a Bay of Plenty és a Waikato régiókra koncentrált. Hetesy Zsolt
nagykövet és 36 nagykövettársa először Taurangára összpontosított,
amely az Északi-sziget felső részének kulcsfontosságú gazdasági
központja és Új-Zéland egyik legnagyobb kikötője.

Legal House, 6. emelet
Lambton Quay 101.
Misszióvezető
Dr. Hetesy Zsolt
Nagykövet
Munkatársai:
Dr. Tóth Ferenc
elsőbeosztott diplomata
Szabó Zoltán Béla
Sydney székhellyel
külgazdasági attasé

A delegáció többek között a Zespri és Robotics Plus cégeknél,
valamint Waikato Egyetem Tauranga Központjában tett látogatást. A
Waikato régió erősségeit és gazdasági lehetőségeit a diplomaták az
üzleti vezetőkkel és a helyi önkormányzatokkal folytatott közvetlen
találkozókon keresztül ismerték meg. A túra a magyar nagykövet
számára az első lehetőség volt arra, hogy mélyebben megismerje a
maori hagyományokat és üzleti kapcsolatokat. Először a taurangai
Huria Marae-ban köszöntötték a csoportot, majd Tuheitia király
hivatalosan is üdvözölte a nagyköveteket a Turangawaewae Maraeban. A magyar vállalkozások és egyetemek nagy lehetőségek előtt
állnak a régióban, ezért az önkormányzati választások után
visszatérünk! További információért keresse fel honlapunkat:
https://wellington.mfa.gov.hu/news/%C3%BCzlet
A szamoai nagykövetség új épületének átadására meghívót kaptam a jelenlegi—
de már hamarosan búcsúzó— szamoai nagykövettől Mr Leasi Papali’i T
Scanlantól és feleségétől Mrs Joyce Wetzell-Scanlantól. Itt alkalmunk volt
találkozni és megismerni FIAME NAOMI MATA’AFA szamoai
miniszterelnököt. Ezen eseményen készült a fénykép:
Balról a szamoai
nagykövet Mr Leasi
Papali’i T Scanlan, a
miniszterelnök Fiame
Naomi Mata’afa
Szamoa első nő
miniszterelnöke és
Dr. Hetesy Zsolt a
Szamoába is
akkreditált
nagykövet, aki
elmondta, reméli,
hogy hamarosan
ellátogathat
Szamoába.

Tóth Tünde
titkárnő,
konzuli ügyintézőgi

Kurusa Csaba
helyi alkalmazott
Postacím:
PO Box 697
Wellington 6140
Email cím:
mission.wlg@mfa.gov.hu
00 64 4 260 31 75
Félfogadás munkanapokon:
9-15
A rendkívüli ügyeleti vonala
munkaidőn túl:
027 43 49 652

2022. június 25. szombat Newtown Park, Wellington
A Hungaria 60. és az
50. évforduló
ünneplésén a régi
csapat néhány
tagjának részvételével
jó hangulatú
megemlékezés zajlott.
Gratulálunk Mary
Pappnak az Unitedtől kapott ÖRÖKÖS
TAG kitüntető
címhez!
Lapzárta után: Július 14 — moziest a nagykövetségen,
beszámoló a következő lapszámban.
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FÉSZKELŐDŐK hírei

... igen, fészkelődtünk
...és igen...
ismét nem készültek fényképek.
Sokat és jól beszélgettünk ettünk és ittunk
De a fotózás elmaradt.
Az ebédünk a jó magyar finomság igazi gulyásleves került az
asztalra és frissen sült házi kenyér volt mellé.

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

A levesre az előző napok hűvöse miatt gondoltunk, de a Fészek
napra csodálatos szép tavaszias meleg volt. Mindezek azonban senkit nem
tántorítottak el attól, hogy elfogyassza a finom meleg levest.
Irénke és Marika jóvoltából ínycsiklandozó sütemények is kerültek az asztalra, mely
jó kisérője volt a kávénak-teáknak.
Gondoltunk Valikára is,
aki június 23-án ünnepelte
a 90. születésnapját.

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

Ő ezen a vasárnapon nem volt
velünk. Családi ünnepi ebéd volt
betervezve számára.
Így tudtuk, de mint utóbb
kiderült az élet másképp akarta.
Valika beteg lett és elmaradt a
családi ebéd.
Hétfőn pedig kórházba is került.
Így most a lap hasábjain
keresztül kívánunk neki
jobbulást és várjuk a
következő Fészek napra.

Mivel júliusi indulásom megelőzi a júliusi Fészek napot,
én akkor már Magyarországon leszek,
a kis társaság úgy döntött, hogy maradjon el a Fészek július hónapban.
Természetesen, majd ha visszajöttem folytatjuk ott, ahol abbahagytuk.
Augusztus 28 lesz a következő találkozás napja, és remélem,
hogy semmi váratlan nem jön közbe.
Mindenkinek,
kinek a télben, kinek pedig a nyárban,

szép augusztus 20-i ünnepséget kívánok!
Kaprinay Éva
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Te Wao Nui – „Tane Nagy Erdeje”

A kórház mellett az elmúlt három évben sétálva mindig megnéztem,
hogyan alakul a gyermekkórház építése. A napokban fedeztem fel,
hogy egy tábla is került rá: „Mark Dunajtschik és Dorothy
Spotswood épülete” felirat díszíti a falat.
Dunajtschik az egykori Jugoszláviában született 1935-ben, de német nemzetiségű, ami az ő javára volt, amikor a német
csapatok 1941-ben megszállták az országot. A dolgok azonban megváltoztak, miután 1944-ben a német csapatok
visszavonultak Jugoszláviából. Dunajtschik-ot a jugoszláv csapatok a Duna menti knicanini koncentrációs táborba zárták
több ezer német jugoszlávval együtt. Sokan éhen vagy betegségben haltak meg, köztük Dunajtschik nagymamája is. Végül
édesanyjával együtt Németországba szökött. Ott szerszámkészítőnek tanult, majd öt éven át utazott a világban, és úgy
döntött, Új-Zéland lesz az otthona. Nem sokkal az országba érkezése után megalapította a Precision Grinders céget,
amelyet 25 évig vezettett.
Ő az, aki 50 millió dolláros rendkívüli ajándékot adott egy új, világszínvonalú gyermekkórház építésére a régiónknak. Ez az
összeg majdnem a fele a kórház bekerülési költségének!
Ezt a ritka és rendkívül nagylelkű akciót az üzleti és élettársával, Dorothy Spotswooddal tette, aki arra a kérdésre, hogy
mit gondol az ötletről, Dorothy azt válaszolta: "Nem tudok semmi értékesebbet elképzelni, mint ezt megtenni."
Adományuk nagylelkűségüket bizonyítja, általa jobb és egészségesebb jövőt biztosíthatnak több ezer kiwi gyerek számára.
2021. március 4-én jelentették be, hogy az új Gyermekegészségügyi Szolgálat és Kórház a Te Wao Nui – „Tane Nagy
Erdeje” néven, az új kórházépület pedig Mark Dunajtschik és Dorothy Spotswood –ra lesz elnevezve az adományuk
tiszteletére. Mark és Dorothy támogatása nélkül egy új gyermekkórház sok évtizednyi távolságra lett volna, és a beteg
gyerekek, családjaik és a kórház orvosi csapatai tovább
küzdöttek volna egy olyan épületben, amely már nem volt
megfelelő.
Az építkezést kissé lelassította a világjárvány, így ha kicsit
késve is, de hamarosan biztosítva lesz a beteg gyerekek
számára itt a gyógyulás immár a legmagasabb színvonalon és
kiváló körülmények között.
Miután ezt leírtam még nézelődtem, az újságokban róluk egy
július eleji új híren akadt meg a szemem:
Mark Dunajtschik filantróp adományoz ismét, most a Hutt
Hospital új mentálhigiénés részlegére 40 millió dollárt!
Csodálatos emberek! Köszönet illeti őket.
Legyenek ők követendő minták mindazoknak, akik megtehetnék,
hogy bőséges vagyonukból adjanak oda ahonnan hiányzik és általa
az országot, a társadalmat segítsék!

internet
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Wellingtoni Közösségi Központok

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

1974-ben Wellington városi
tanácsa átadta a régi
Johnsonville Town Board
épületét a közösségi
szolgáltatások részlegének,
mint az északi külvárosok
lakóinak központját.
Különböző kézműves
csoportok, klubok,
gyermekfelügyelet és
osztályok gyorsan
bekapcsolódtak a formálódó közösségi tevékenység örömteli központjába.
A nyolcvanas évek végén
nyilvánvalóvá vált, hogy a
régi Igazgatóság
épületénél nagyobb és jobb
központra van szükség, és
1989-ben megalakult az
átalakítási bizottság. A
csoport fáradhatatlanul
dolgozott a források
összegyűjtésén és az új
központ terveinek
kidolgozásán. A helyi szolgáltató csoportoknak és vállalkozásoknak, a Wellingtoni
Városi Tanácsnak és számos közösségi adománygyűjtőnek sikerült összegyűjtenie az
új központhoz szükséges 1,7 millió dollárt. A vadonatúj Johnsonville Community
Center 1995-ben nyílt meg, a pénz felét a nagylelkű közösség gyűjtötte össze. A
központ lekerekített építészeti kialakítása tükrözi Johnsonville környező dombjait és
egyedi környezetét.

most e sorozat keretében
2022-ben szeretnék
belőlük néhányat
megmutatni.

.

Az emberek most a központban gyűlnek össze mindenféle oktatási, szociális,
kulturális és üzleti igény miatt. A Johnsonville Community Center a közösség értékes
és nyüzsgő részévé vált.

3 Frankmoore Avenue, Johnsonville, Wellington 6037
Phone (04) 478 8628
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Hírmondótól—Hírmondóig lehetőségek
Wellingtonban és környékén
Többsége ingyenes!
A Te Papa Múzeum ad otthont:
Dame Robin White 50 éves pályafutása során
készült több mint 50 művének.
A művész által „családi összejövetelnek” a
nagyméretű és kisebb képek sorozatát
nevezte.
A nagyméretű alkotások alapja „tapa cloth”

A múzeumok, kiállítások termei mindig megnyugató
biztonságot adnak esőben, szélben vagy perzselő
napsütésben.

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

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

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

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

Kapcsolatok — Hirdetések

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

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

A studió alapítói és alkotói:

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

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

Élvezze a finom ételeket a
rendezvényhelyszínükön az ANZIL-ben,

Elérhetőségük:

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

DenDesignStudio
vagy a
’PartyPerfect Catering’ -gel!
Telefon:
021 076 6724
(foglalás és vendéglátás)
+64 4 298 7787
A rendezvényhelyszín foglaláshoz minimum
8 fős csoportlétszám szükséges!
https://www.anzil.co.nz/

dendesignchch@gmail.com

021 1193129

