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Mozga|maséseredményes
tanévá|l mögöttünk'
A mozgalmasságote|sősorbanaz isko|atovábbiSorsátbeárnyékolóbizonytalanság
jelentette.Miután Egyházasdengelegfelmondta a két telepu|éskozött fenná||ó
isko|afenntartói
8 osáá||ya|va|ó működése kerÜ|tveszé|ybe.A
társu|ást,intézményünk
2008-asévelso fe|egyakorlati|ag
a mego|dáskereséssel
te|te|.Rengetegegyeztetésés
június
2-án végÜ|sikerÜltfe|tenniaz i-rea pontot:a testÜletaz
testÜletiü|ésután 2008.
(!) dontottarri|, hogy az Önkormányzata
egyhangú|ag
érdek|ődőszÜ|ők je|enlétében
következő tanévbenis 8 osáállyalmuködtetiaz iskolát,és mindeneszköá rnegragada
fo|ytonosságbiáosításaérdekében.
Az isko|ának a fa|u é|etében
beto|töttszerepétés fontosságát nem |ehet eléggé
hangsúlyozni.
ErdőkÜrtongyakorlati|ag
nem beszé|hetÜnk
olyan, a kozosségetérinto
|enne
tanu|óink
részvéte|e
né|kÜ|;
a nemzeti
ame|y
e|képze|heto
aktív
eseményről,
Ünnepeinktó|kezdve, a karácsonyi bet|ehemezésenát, a vas-és papírgyűjtésig
mindenÜtt
fiataloslelkesedéssel
bizonyítják,
hogybennükvan községunk|e|keésjövóje.
Helyi aktivitásukme||cttfontos kieme|ni,hogy versenyekenelérteredményeikke|
messze fÓldön terjesáik ErdókÜrt.iT hírét.Elégcsak az idei tanévetem|íteni:szlovák
színjátszóinkSzarvason, az országos találkozón az otletes képi megje|entésért
kÜ|öndíjbanrészesÜ|tek,sakkozóink a megyei sakkversenyen minden más isko|át
magukmogéutasítottak,
éskéttanulónk(ProkszaManó és Konde||aMirti||)
is képviselte
Nógrádot a ba|aton|e||ei
országos döntőn. Aa idén e|ső alka|ommalmegrendezett
Nógrád megyei szlovák nemzetiségi
iskolák versenyébena kÜrtiekmásodik he|yezést
Az evangé|ikus
érteke| A|sópetényben.
hittanosokis eredményesenszerepeltekaz
pedig
aszódi egyházmegyeiversenyen.
a legnagyobbak
másodikoklettek,a |egkisebbek
harmadikhe|yenvégeáek.
A tanévvégigálamusorévekota az évesmunkaösszegzésétadja.Ekkor mutatják
be diákjaink,hogy mi mindenttanu|tak
hónapokban.Ez az eseményévrő|.évre
az e|múlt
rengeteg nézőt Vonz, akik je|enlétukkelmegtisáe|ik a gyerekeket, anyagi
támogatásukkalpedig segítiktanulóinkatabban, hogy kü|önbozó eszközbeszerzések
révén
mégszínvona|asabb
folytathassanak.
ésszínesebbtevékenységet
Végezetü|kérjükközségÜnklakóit, hogy ezután is támogassák- szTva|és tette|
egyaránt- iskolánkat!
HaujárZoltán

operabérlet
Tájékoztatjukaz érdek|ődőket,hogy kor|átozottszámban még kaphatók bérleteka
2008/2009-esévadra.A négye|oadás(Hamupipőke, Pomádé kirá|y új ruhája, Bánk
je|entkezéskortehát
bán, Sy|via) ára 2000 Ft, ehhez járu| 4000 Ft útikö|tség-elő|eg,
6000 Ft-ot kell befizetniszemé|venként.
Kenyeres Anikó

Kt'RToLo-

2oo8. II. szám

...ÉÍ
rrnÁrownnrl
De mennyit és mi|yen jikat! Úgy kezdóditt, hogy a frissen megalaku|t
Sportkornektúraszakosáálya is lett,melynekhivatalosanén|ettema háziasszonYa.
ldőnkéntbokroscsaládi teendoimelszólítanak,így HavjárZoli és a Czeba család
(Zsolti és népesövéi) vezettéka csapatot hiiségesenminden vasárnap. Apropó
vasárnap: az idopont körÜ| akadtak nehézségek,
mert velÜnk egy idóben indu|t
Styevko Misi gondozásában a teadé|utánnal
egybekötottKürt-idézóvetítés,
éSnem
tudtuk elosáani a szombat-vasárnapot'Többnyire vasárnap a pihenésideje, sőt,
köte|ezŐ is! Végül Úgy gondo|tuk,hogy a két ajánlat Úgyis
|sten rendelésében
kor
megosája
szerinta társaságot,ígynem lettebból gond.
Az első túránmég hófehértáj fogadottbennÜnket,tiszta napsütés,irány a
Rózsakút!Senkinek nem vo|t prob|émája
a táwal, pedig az én korosztá|yornis
képvise|tette
magát.A kovetkezó hétenmár ttbben lettÜnk,és a csúcs|étszám
36 fő
vo|t'Csak Úgy jÖtteka jó hírŰtúrákra,Ákos Versegről(a kürtíisko|a7. osztá|yos
tanu|ója)méga barátjátis elhoáa, jött Viki Kálloró|,Marci(Czeba unoka)Vácról. A
tempó idónkéntkeményvo|t,de hősiesen helytá|ltunk.
Amikor a nagy távo|ságok
miatt el-elmaradoáak az idősebbek, Zo|i jó öt|etére egy bizonyos táv után
kettévá|tunk,
mi ,,öregek" és az aprobb gyerekek hazajöttÜnk két óra e|teltével
(persze kettővissza is!),az úgynevezett
"keménymag'(ígykeresáe|téke| magukat)
továbbment.Vo|takGalgamácsán,Acsán, Morgoson,Peresen,Vanyarc határában,
és este sokszor sötétben botorká|tak haza, később |ámpákkal felszerelt
turistaszerszámokkal.
Ezek voltaka legizga|masabb
kalandok.Mindegyvo|ta hideg,
gyÜ|ekeztÜnk.
eSő, sár, fagyvagy meleg,vasárnapkettokora buszmegá|lóban
A test
és |é|ekrnegkapta a rnagáét,mert a természetvégtelenszépségekirántott
bennÜnketebből a technokratavi|ágbil. Nem győzhetÜnkhálá|kodni,hogy amikor
tudósok hada rettega természetépségéért.
addig minketméghamisítat|an
élőlények
vesznekkörÜl, s mindezlábnyújtásnyira!
Va|ódi afú,a gi|iszta,a gyógynövények,
de
sajnos a kullancsok hada is. Az évad így véget ért, egy jó kis nyársalással
pecsételtÜk
rneg itt,a Dolinkában.A kullancsvészenkívÜla hőségés a fÚvel benőtt,
járhatatlanutak is szÜnetre kényszerítenek.
Őszig várnunkke|l, de Czeba Peti és
Bélatovábbrais kíjárnak,
hol biciklivel,hol gyalogúgyrákaptaka jóra.
Mit is kívánhatnánkennéltöbbet? Megmutattuk'hogy érdemesfelállni a
számítigépekmel|ől, hisz azan túl is Van vi|ág, nem is akármi|yen!Hűséges
követőkre ta|áltunk,ésez nagyonjó.
Visz|átszeptemberben
!
Kiilkey Eszter

Mielóttmégbárki sajtóhibárakezdenegyanakodni,sietek eláru|ni,hogy egy
barlang nevérő|van szó, amely ráadásul nem va|amelyikegzotikus országban
ta|álható, hanem ErdőkÜrt határában.. A háromágÚ, 30 méter hosszúságÚ
andezitbarlangotjÚniusban fedeáe fel (|egalábbishivata|osanés tudományosan)
Prakfa|víPétergeo|ógus' A képzodmény
15 mi||íóéves és Magyarországona
legnagyobbnak
számít'A kutatóemberiVagy á|latiéletreutaló nyomokatnem talá|t'
A bar|ang látogathatóságáról il|etvevédettényilvánításáró|a terÜleti|egi||etékes
Bükki NemzetiPark |gazgatóságadönt.
Aki kedvetérezahhoz, hogy PrakfalviPéterrele|látogassona barlanghoz,az
jú|ius7én hétfóndé|utánfélkettőkoreá megteheti.GyÜ|ekezőa Kultúrházelőtt.
Bóvebb információ és Styevko Mihály képei a barlangról rnegtalálhatóka
www.erdokurtfaluvedo.hu hon|apona,,Hiresek lettünk''menÜpontalatt.
/A Népszabadságcikke felhasználásáva|:Haujár Zoltán/
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Jótékonysági bár az iskoláér{
ésaz iskolátne hagyd!"
Az ideijótékonyságibál mottója:"A temp|omot
Elnöke
Közgyűlés
Fővédnöke: Becsó Zsolta Megyei
Háziaszonya: HarsányiZsuzsa
ReményikSándor fenti sorai összecsengnek Eötvos József, a kiegyezést
követő időszak va|lásés közoktatásÜgyiminisáerénekgondolataival,aki szerint
kel|kezdeni."Ehhez kapcso|ódika népnye|vis, ame|yúgy
"mindentaz isko|aüggye|nincsiskola,halá|ravan ítélve.''
vé|i:,-Aza fa|u,amelyben
és elfojtottdÜhvelkeveredettVegyesézelmek
A remény,az.elkeseredettség,
munkájanem vo|tfelesleges'Ez idáig
közepette szervezet bál fáradságose|őkészító
464.000 forint adomány gyű|tössze, továbbá írásbankaptunk egy 50.000 Ft-os
erre mégvárunk.
adományravonatkozó ígéretet,
most is az iskolában szÜkséges fe|újítási
hasonlóan,
Aa, e|őző évihez
munká|atokra kívánjuk fordítania befo|yt összeget, ezze| is csökkentve az
tnkormányzat kiadásait.
Az adományok pusáán a reményjegyébengyti|tek,hiszen akkor mégnem
a
melyetszó szerinta kétkezévelépített
tudtuklesznek e tátoi annak az épü|etnek,
hatvanasévek e|ejéna falu. Szü|eink,nagyszÜleinkkeze munkája kitiresedveaz
enyészetté|esz, u"gy é|ette|,zsivaija| megte|vetudásra és emberségreneve|i
gyermekeinket.
kavargottmindenadományozőfqében,amikora
Valószínűaz utóbbigondo|at
bálforgatagábanésmégazaá.követó napokbanis gyűltaz adománypercrő|,percre
is.
napraErdőkürtrő|ésfalunkívÜlrő|
ésnapról
ezútonísszeretnénkmegköszönni az
pé|dát|an
összefogás,
Ez egy rendkívtr|i
is'
kál|óiéstávo|abbitámogatoinknak
erdokÜrti,
nagyobba jelzoéréke.
enné|jóval
forint,
Ez nemcsakfélmillió
tlég egyszer köszönetíinket nyi|vání$ukki minden támogatónknak és a
jótékonysági bal e|őkészítő,|ebonyo|ítóés utómunkáiban résztvevőknek.
A szeruezők

Vöröslreresztes

lrírelt

A tavaszi sikeres véradásután,az idénmásodikalkalommalaugusáus 26-án
kedden15-19óráig újravéradáslesz kÖzségünkben.
próbá|jonmeg eljönni.
KérÜnkmindenvéradót,
aki mégnem adottvért,egy kis szűrés(hepatitis
mindenkit,
várunk
Szeretette|
egy újabb
stb.),egy kis onzet|enség,
stb.),egy kis orvosi vizsgá|at(vérnyomásmérés
jó cse|ekedett.
mentikmeg'
Sokan akkor vá|nakvéradóvá,amikoregy köze|i hozzátartozójuké|etét
Ne várjuk meg, e|ózzük meg, lehet,hogy pont a mi vérÜnkmenti meg egy köze|i
hozzátartozó nk életét.
akik igazo|nitudjáka kerekvéradásukévfordu|óját'
Várjuk azok jelentkezését,
akkor is, ha ma már nem aktívvéradók.A pa|óc ízek fesáivá|ján juta|omban
őket.
részesítjÜk

KtiRToLó-

4

2oo8. II. szám

Szlovák anyanyelvűnépismeretigyermekésifjúságitábor,
ErdőkÜrt
7-iúliusÍ3.
Rész|etesprogram:2008.július
vll.7. hétfő

09-10
10-12
12-14
14-16

Tábornyitás.Regisáráciő.Programismertetése,
házirend.
napirend,

A magyarországisz|ovák nemzetiséghe|yzete:
dr. EqvednéBaránek Ruzsenka, Sa|gitarián.
Ebédaz óvodában' SzÜnet.

Határjárás.Szlovák ftldrajzinevekErdókÜrtön.
BudaiJózsef tanár.Erdőkurt.

16-18

Vetítéskorábbi táborok felvéte]eiból.

Vll.8. kedd

08-1I

Egésznaposkirándu|áskÜlönjáratiautóbusszal:
PÜspökhatvan,Acsa, Csővár, Penc, Fe|sőgöd
(strand).

Vll.9. szerda

09-12

Szlovák gyermekjátékok.
Komjátiné
Rózsika' Vanyarc
Szlováktáncoktanulása.
Suba Évatáncoktató.Budaoest

19-

12-14
14-16
16-

Vlt. íO.csütöÉök

o9-12

12-14
14-16
16-18
18-

vll' 1í. pentek

o9-12
12-14
14-16

16-17
1 7 -1 8
19-

lsmerkedési
est a K|ubkönwtárban.

Ebéd.SzÜnet. Játék.

Gvermekiátékok'
táncok qvakorlása.

SportfoglaIkozások.
Boda Károlv és Haviár Zo|tántanárok.

Az erdőkürtiparasáemberekéscse|édek
é|etvitele.
50 éwel ezelőtt.
beszélqetés
idős emberekkel
Élménybeszámoló,
Ebéd.Szünet.Játék.
műveleteiErdőkÜrtön
A kenderfe|dolgozás
(videovetítésse|).
Az eszközök bemutatása,
kipróbálása.
(sárapacska,
Régisz|ovákételekkészítése
stb.Étkezési
szokásokrégen'
derelve,núdli,
Gyermekjátékok,
táncok.
KenveresAnikó tanárnő,Erdőkürt
Kézműves foglalkozások: gipszfigurák festése,
ruhavarrásszoknvaránco|ás.
babakészités,

Ebéd.Szabadidő.Tábortűzelőkészítése.

Kézművesfoglalkozás folytatása. Hímzések,
e|őraizo|ások.
Veté|kedőa táborban tanu|takról.

Tábortűziműsorösszeállítása'
Tábortűzovúitás'
Táncház'

xÜnrÓlÓ.
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Vll. 12.szombat

09-17

Egésznaposkirándulásaz ecskendierdőbe.
RózsakÚt,az ecskenditemplomásatási
anyagánakismertetése.
a forrásnál'
Bográcsozás,szalonnasÜtés
Vadnézés.
Számháború.

Vl|.13.vasárnap

09-11
1 1 -1 2

|stentisáe|eteken
va|ó részvétel
Temető|átogatás,
koszoruzása hósÖksírjáná|,a
kooiafánál.
a hősi emlékműnél'
T áborzárás,értékelés.
Díjakátadása,a segítőkmunkájának
megköszönése.
Elbúcsúzás'

12-

5

A nemessé$ köte|ez
A képviselo-testÜ|et
|egutóbbi Ü|éséngróf Wi|czek Frigyes-mint Erdőkiirt
mÚltjánakegyik meghatározi személyisége-neve
merült fel az Á|ta|ánoslskola
névadójaként.
A helyi Vöröskeresá (a szervezetfeladataiközé tartozikaz eltűnt szemé|yek
felkutatásais) egyik aKivistája megtalá|taa Grif Úr unokáját,Végh PéterUrat,aki
örömmel fogadta,hogy nagyapjaemléketovább él, mégha szép otthonuka ll'
vi|ágháborÚ á)dozata lett is. Szívesen vette a névadó Ünnepségre va|ó
meghívásunkat, örömmel elfogadta, és fe|ajánlotta segítségétaz image
kia|akításában.
Július 2-án személyesen is fe|keresett bennÜnket kedves felesége
társaságában, és régífényképekvalamint iratok sokaságával e|evenítettefe|
nagyapjaésa.csa|ádéletét.
Terveinkszerinta névadóÜnnepségre
augusáus 30.ána fa|unaponkerü|sor.

KI voLT GRoF uítuczgttFRIcYEs?
1874.benszÜletettErdókurtön.Római katolikusföldbirtokos'
A kalocsai Stephanaeumban,
majda Ferenc József neve|óintézetben
végeáe
középisko|aitanulmányait,s a Pázmány Péter Egyetemen 1897-ben avatták az
á|lamtudományokdoktorává. Utána Hont vármegye szo|gá|atába|épett,mint
a|jegyző'1901-benaz a|só]endvaikerÜ|etbennéppártiprogramma|országgyűlési
képviselővé
válasáották, 1908.banpedig gróf Andrássy Gyula be|Ügyminisáersége
a|attNyitravármegye főispánja|ett.1910.benHont vármegye,va|amintSe|mec-és
Bélabányavárosok fóispánjává neveztékki. 1913-ban,amikor gróf Tisza |stvánt
neveáék ki minisáerelnökké,|emondott
fÓispáni á!lásáró|és nyugdíjbament.Amikor
gróf Tisza lstván miníszterelnöka hadsegé|yező
kitört a világháború,
bizottságnak
gróf Apponyi Albert e|nökségealatt álló népjólétialbizottságvezetöségévelbíáa
meg,s e minőségben
műkodöttgróf Tisza lstván1917-bentörténtlemondásáig.
1922-benmegalapította
a MagyarLégiforgalmi
Társaságotés annak 1928.ig
igazgatisági elnöke volt.
1941.benhunyte| Kápo|násnyéken.
/MagyarországgyűlésiAlmanach/
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Uj DVD.k a falu é|etéből
A Fa|uvédő
Szépítőés Fej|esáő EgyesÜ|etErdókürtgondozásábanmegjelentújabb
fi|mfelvételek
DVD lemezen:
Kiadó

A lemezcíme

Tartalom
A kisisko|ákmegmentéséért
indított
lemez,
é|őláncpetíciójáhozkészített
ame|yáttekintést
ad az isko|ások
sokszínűtevékenységérő|.
Az iskolások2005 -2007 közötti
szerep|éseit
bemutatósorozat.Egy
lemez az isko|ásokró|készÜ|t
fotókat,kétlemeza különféle
rendeanényeken
ró|ukfe|vettmozgo
filmekettartalmazza.

FaIuvédő
Egyestilet

Á|ta|ános
Erdókí.irti
lskola

FaIuvédö
EgyesÜ|et

lsko|ások

FaIuvédő
EgyesÜ|et

Anyák napja,
Az Ísko|ások
anyák napiműsorát,
Gyermeknap- 2008. i|letvea gyermeknaponkészü|t
felvéte|eket
tartalmazóDVD.

A kiadványokró|
továbbiinformációtad StyevkoMihály a 06-?0-266-02-25
te|efonszámon,
VagySzemé|yesen.

ErdőkÜrticivi| szervezelek hon|opjo
internetescÍmenéve|ejétol
A rvrvw.erdokurtfa|uvedo.hu
működik az erdokÜrticivi|
szervezetekhonlapja.
A hon|ap egy nyitó oldallal indu|, ahol felsoro|ásrakerÜ|t va|amennyi civi|
szervezódés,me|yekceljuknaktekintika fa|uvalamelyértékének
őrzését,ápo|ását.
jutunk,
A szervezet|ogójára kattintvaaz adott szervezet lapjára
ame|ybemutatja a
szervezettevékenységét
szövegesen, fotTkkal,videó k|ipekkelszínesítve.
tná|ló |ap
mutatjabe a fa|utörténetét,
fe|vételekkel
a faluró|és középÜ]eteirő|.
Ezek az olda|ak
többé.kevésbé
állandóak, tarta|mukakkor módosu|, ha a szervezetné|va|ami
lényeges
vá|tozástÖrtén
ik.
A ',Hírek,
események,beszámo|Tk''sorra kattintvaegy kÜltn híro|da|rajutunk,ame|y
a fa|u megtörtént eseményeitmutatja be, il|etve hírek, tervezett programok
közreadására szo|gá|.Ez a részsokkal vá|tozatosabb,itovetveaz eseményeket.A
régebbi
beszámo|óklekerü|nekaz o|da|ró|,
he|yÜket$ak, az időszerűekveszik át' A
|ekerÜ|t
beszámolókatarchívumbanőrizzuk.
A hon|aphoze|ektronikuspostafiókcímek is tartoznak,tehát lehet észrevéte|eket,
javaslatokat
felé.
tenniaz egyes szervezetek,il|etvea hon|apkarbantartó
KérÜnkmindenkit,figye|jékhonlapunkat,és beszámo|ókkalsegítsékszerkesáését.
Adják továbba hon|apcímétrokonoknak,ismerősoknek,hogy legyenekbárho| is a
vi|ágban,egy kicsititthonis legyenek.

Kt'RTtLo.
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biliszkők lebetirink _ isírolrínlr lexjobb tenulói

í.osztály: Ba|laVivíen,HatalaDávid,NagyBence,ondos Stefánia,Tasnádi Norbert,
Tóth Bence
2.osztá|y:Ferenczi Eve|in,Futó Máté,HegedűsFlóra, HorváthÁdám, Jantos Hunor,
Proksza Mani
3.osztá|y:orgoványiMe|inda*
4.osztály: BratkovicsGergő (kitűnó)'Czeba Péter(kitűnó)
S.osztá|y:NyemcsokMi|án(eles)
8.osztá|y:Benedek Zsőfia (kitűnó)'Garai Laura (kitiinó)'DudokAdriennfie|es)
* 3.osáályig nincs osztá|yozás,csak szöveges értéke|és

PBo€RÁM*;Ánuó
TerényiSzínháziNapok

jú|ius
4.6.

Terény

"Muzsiká|azeÍdő,,
Mátrai MűvészetiNapok

jú|ius5ó..

Bátonyterenye

4. Palóc Keresá Búcsú,
Palócok |.Világtalálkozója

jú|ius5-6.

Herencsény

X||:Sörfesáivá|

jú|ius7-13.

Ba|assagyarmat

Szondivárjátékok

jú|ius19.

Drégelypa|ánk

||'országos Gancafesztivá|

július19.

Acsa

XV|. Váci Vi|ágiViga|om

Július25-27.

Vác

Hungarocon
országos ScLFi Találkozi

július25.27.

Sa|gótarián

Rock Fesáivá|

jú|ius26.

Pa|otás

X|ll. NográdiNemzetkÓzi
FolklórFesáivál

jú|ius26-27.

Bánk

l!: Pásáói Zenei Fesáivál

augusáus 1-3.

Pásáó

Díjugratóverseny

augusáus 3.

Rétság

Libafesáivá|

augusáus 23.

Szurdokpüspciki

Pa|óc ízek Fesztiválja

augusztus 30.

ErdőküÉ

I
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HíREK

Születések
2008.január 12.
2008.ápri|is19.

Seregé|yesZsolt Tamás
Szlavkovszki Anna

Házassáqkötések
Dudok Zo|tán és Takács Mónika
Duhonyi csaba és Laki Zsuzsanna

2008.május 17.
2008.június3'

Elhunytak
Radics János
Lovas |stván
Bagyin János
Fekeb Sándorné
PazsiczkiJózsefné
Vasicsek Viktorné

1936.szeptember19 - 2008' január23'
1955.március20 _ 2oo8.február2.
1912,augusáus7 _ 2oo8.március21.
1933'március.t9- 2008.ápri|is9,
1925.augusztus15 _ 2008'ápn|is27.
1946.ápri|is29 - 2008.június17'

Gyűitési akció
kerÜ|t1 db. PET palack
A ,,Su|i-P
et 2",programkeretébenmegrende|ésre
gép
fo|yamatosan
részére,
melyhez
érkeznek a
zsugorító
az Altalános |sko|a
műanyagpa|ackok,köszönet érte.Továbbrais várjuka 0,5 l-es, 1 l-es, 1,5 l-es,2 |es és2,5 |-esflakonokat.
tasakok is, amit
Szép számma| érkezneka KNoRR Delikát 8 ételízesítós
szintén
köszönÜnk, ésvárjukméga 250 g-os'450 g-osés 1 kg-ostasakokat.Ezeket
fo|yamatosankÜ|djÜkbe a ,, Főzzunk játszóteret,,pá|yázatra,me||ye|országosan 8
játszóteretsorsolnakki a pá|yázote|epü|ések
között.
db. 5 mi||ióforintértékti

KÜRTo l,o

ErdőIgitrt kö zs ég Önkorrnang zatanak id ó s z aki t aj éko ztat ó ki adu ang a
. Ala,?ítottq,: Vadouics Jinos
. Szerkesztó: Haujar Zoltan
. Felelős kío;dó: Paszterouics Jdnos, polgarmester
Megjelenik 2 2 o példang b an

