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Centenáriumi rendezvények
A Kék Duna keringőtől Hajmási Pálig – 

Operettgálával zártuk a Centenárium évét
Szinte telt ház volt a Budapesti Operettszínházban 2018. december 9-én

vasárnap délután. Nem is csoda, hiszen nemcsak a szervezők és a szerep-
lők készültek hónapok óta lázasan erre a napra, hanem a közönség nagy
része is. A nyüzsgő csoportok nemcsak a színház előcsarnokát töltötték meg
már az előadás kezdete előtt
egy órával, hanem a Nagymező
utca egy részét is.

Az MVGYOSZ Centenáriumi év
programsorozatának záróesemé-
nyét Szendy Szilvia és Peller
Károly, a Centenáriumi év nagy-
követei közreműködésével szer-
vezte meg. Az Operettszínházban
bemutatott gálaműsorra az
ország minden szegletéből érkez-
tek látássérült érdeklődők család-
tagjaikkal, barátaikkal és a megyei tagegyesületek munkatársaival, önkéntesei-
vel. Emellett meghívást kaptak a nívós eseményre az MVGYOSZ partnerei,
támogatói, az állami és civil szféra képviselői. Hamar elfogyott a közel 900 jegy.

Szendy Szilvi és Peller Károly nemcsak a szervezésben működött közre,
hanem ők maguk is előadtak több dalt, nem mellesleg pedig a műsorvezető
szerepet is betöltötték. Kedves, közvetlen stílusukkal mindenkit elvarázsol-
tak, ráadásként pedig sok-sok humorral idézték fel az év történéseit és leg-
szebb élményeiket, melyeket a szövetségben tett látogatásaik és a
Centenáriumi év programjai során szereztek. Dr. Nagy Sándor elnök ünnepi
beszédében röviden idézte fel az MVGYOSZ százéves történelmét, valamint
egy-egy centenáriumi plakett átadásával köszönte meg a két színművésznek
az egész éves közreműködést a méltó megemlékezésben.

Szinte bizonyos, hogy az Operettszínház művészei által bemutatott műsor
a nézősereg minden várakozását kielégítette. A műfaj legnagyobbjainak
szerzeményei közül Kálmán Imre és Lehár Ferenc operettjeiből egyaránt
számos részletet hallhattunk. Több dal ismerősen csenghetett szinte min-
denkinek a Csárdáskirálynőből, a Víg özvegyből és a Marica grófnőből, de
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Huszka Jenő darabjaiból is több részlet elhangzott. A közismert operett slá-
gereken túl igazi klasszikusok is felcsendültek, így többek között nyitányként
ifj. Johann Strauss Kék Duna keringőjét játszotta az Operettszínház zeneka-
ra. Természetesen Szendy Szilvi és Peller Károly adta elő a Te rongyos élet
című dalt, mely az MVGYOSZ Centenáriumi év programsorozatát beharan-
gozó kisfilm zenéje is.

A műsor legnépszerűbb szereplője a két nagykövet mellett kétségtelenül
Oszvald Marika volt, aki a belőle áradó humorral és korát meghazudtoló tán-
cával elkápráztatta, nevetésre csábította és tapsra ingerelte a közönséget.
Mellettük színpadra lépett Fischl Mónika, Kalocsai Zsuzsa, Lukács Anita,
Dancs Annamari, Dolhai Attila, Vadász Zsolt és Laki Péter is. Az előadás
pazar látványvilágáról a Budapesti Operettszínház balettkara gondoskodott,
több dalban pedig az Operettszínház énekkara is közreműködött. A zenekart
Makláry László, a színház főzeneigazgatója vezényelte, a gála rendezője
Bori Tamás volt.

A gála két meglepetés vendége Fabók Judit és Farkas Péter látássérült
énekesek, Szendy Szilvivel és Peller Károllyal együtt énekelték el a magyar
operett himnuszának is méltán nevezhető Hajmási Péter, Hajmási Pál című
dalt. Teljesítményükkel abszolút helytálltak az Operettszínház hivatásos
művészei között. Judit és Péter az előadás után elmondta, hogy bár enyhe
lámpalázzal léptek ki a színpadra, az Operettszínházbeli szerepléssel és a
közismert művészekkel való személyes találkozással egy régi nagy álmuk
vált valóra.

A nívós műsorban szinte csupa olyan dallam csendült fel, melyek már egy
évszázada is szórakoztatták a nagyérdeműt, köztük talán az akkor élt látás-
sérülteket, a Vakok Szövetségének alapítóit is. A szövetség történetének
elmúlt száz évét meghatározta a zene, legyen szó akár a klasszikus műfa-
jokról, akár a szórakoztató zenéről, így az operettgála mindenképpen méltó
koronát tett fel a Centenáriumi év programjainak gazdag és sokszínű kaval-
kádjára. Németh Orsolya
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Szerbiai vendégek az operettgálán és az MVGYOSZ-ben
Az MVGYOSZ Centenáriumi év programsorozatát záró operettgálára hatá-

rainkon túlról is érkeztek vendégek. A Szerbiai Vakok Országos Szövetsége
és a Vajdasági Vakok és Gyengénlátók Egyesülete képviselőit látta vendégül
a szövetség. A látogatók a gálaműsor megtekintése mellett megismerkedtek
az MVGYOSZ szolgáltatásaival és a magyar látássérültek helyzetével.

A hét fős delegáció 2018. december 8-án szombaton érkezett Budapestre.
A csoportot Milan Stoši, a Szerbiai Vakok Szövetsége elnöke és Vladimir
Panin, a Vajdasági Vakok és Gyengénlátók Egyesületének elnöke vezette. A
delegáció tagja volt még Györe Árpád, a Zentai Vakok és Gyengénlátók
Egyesületének elnöke, Zolica Niki, a Szerbiai Vakok Szövetsége hangos- és
Braille-könyvtárának vezetője, Anđelka Ružin a Vajdasági Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének jogásza, illetve kísérőik. A vendégek ezen az
estén dr. Nagy Sándor elnökkel és feleségével, valamint Ollé Attila nemzet-
közi referenssel vacsoráztak.

A december 9-én lezajlott operettgáláról a vendégek nagy elismeréssel nyi-
latkoztak. A műsorban olyan magyar művészeket láthattak élőben szerepelni,
akiket a határon túli magyarok csupán a televízióból ismerhetnek. Az időseknek
a gálán felcsendült operett slágerek fiatalságuk szép emlékeit idézték vissza. Az
operettgála utáni vacsorán Angyal Gábor szakmai vezető és Gulyás Zsuzsa, a
Távszem projektvezetője képviselték a szövetséget, mint házigazdák.

December 10-én hétfőn a delegációt az MVGYOSZ székházában fogadta
az elnök és munkatársai egy rövid szakmai megbeszélésre és intézménylá-
togatásra. A szerbiai vendégek a centenárium alkalmából átadott tapintható
maketten és a bejárás során is megcsodálták az MVGYOSZ patinás szék-
házát, megismerkedtek a segédeszközbolt kínálatával, információkat kaptak
a Braille- és a hangoskönyvtár működéséről, valamint a szövetség legújabb
fejlesztéseiről, így többek között a Távszemről és az online hangoskönyvtár-
ról. Érdeklődésük középpontjában a magyar látássérültek pénzbeli ellátásai-
nak rendszere és munkavállalásuk lehetőségei álltak.

A vendégek és a vendéglátók egyaránt kinyilvánították szándékukat a jövő-
beni még intenzívebb együttműködésre, melynek keretében az MVGYOSZ
képviselői rögtön meghívást is kaptak Újvidékre, ahol 2019-ben ünneplik a
Vajdasági Vakok és Gyengénlátók Egyesülete létrejöttének hetvenéves
évfordulóját. Tervben van továbbá számos területen a szakmai együttműkö-
dés erősítése is, ami elsősorban a szerbiai magyar látássérült gyermekek és
fiatalok jövőbeni társadalmi integrációját, oktatásuk és foglalkoztatásuk lehe-
tőségeinek javítását szolgálja majd. Németh Orsolya
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A Jövő Kilátásai 
– nyílt kerekasztal beszélgetés

2018. november 19-én a centenáriumi fehérbot heti rendezvénysorozat
keretében a Jövő Kilátásai projekt szervezői egy konferenciára hívták meg
az érdeklődő fiatalokat, tanárokat és a segítő szakembereket. A projekt
elsődleges célkitűzése a középiskolába járó látássérült tanulók tanulási fel-
tételeinek áttekintése, jó gyakorlatok gyűjtése és eljuttatása az iskolákba és
az őket támogató szervezetekhez. Ennek egyik fontos állomása volt a pro-
jektet a nyilvánosság előtt bemutató konferencia, melyen több mint 100 fő
vett részt.

A rendezvényt a projekt felelős vezetője dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ
elnöke, s egyben a projekttel foglalkozó munkabizottság elnöke nyitotta meg,
majd Orsós Zsolt, az EMMI Fogyatékosságügyi Főtitkára köszöntötte a részt-
vevőket.

A munkabizottság tagjai: dr. Csocsán Emmy gyógypedagógus, egyetemi
tanár, Kuminka Györgyné gyógypedagógus, történelem és orosz szakos
tanár, valamint Puskás Anett érdekképviseleti előadó és ifjúsági referens
betekintést nyújtottak a projektet megelőző időszakba, illetve a projekt kez-
deteibe, ezzel felhívva a figyelmet arra, milyen régóta szükségszerű, hogy az
érintettekkel együttműködve tegyünk az elérhető oktatásért.

A konferencia 4 előadásnak adott lehetőséget, melyek jó gyakorlatokat
mutattak be, illetve olyan projekteket, amik jó gyakorlatokká szeretnének
válni.

Elsőnek Füller Noémi (gyógypedagógus hallgató ELTE BGGYK) és látás-
sérült volt diákok ragadták meg a mikrofont, akik arról beszélgettek, milyen
élményeik voltak a középiskolában. Jó gyakorlatként elhangzott például,
hogy érdemes megbeszélni a tanárral, hogy ne hagyják ki őket a kirándulás
élményéből, legyenek ők is nem csupán a tanulás, hanem az osztály, mint
közösség aktív részesei. Szintén fontos jó gyakorlat volt, hogy elmondjuk
szükségleteinket. Így ha igényünk van arra, hogy a tanár felolvassa, mit ír a
táblára, akkor beszéljük meg vele. Minden jó gyakorlatot, ami elhangzott, a
projekt munkatársai összegyűjtöttek. A második beszélgetés során a jelen-
legi és egykori integrált látássérültek közösségének két alapítója, Kardon
Annamária és Velegi Dorottya beszélt a csoportjuk funkciójáról. A csoport
célja, hogy segítse mindazokat, akik érintettek a „látássérült ügyben”, így
nem csak látássérültek, de például szülők is csatlakozhatnak a csoporthoz.
A csoportban lehetőség van megkérdezni a csoporttársakat, legyen szó
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tanulásról, viseletről, egy kulturális programról, vagy tájékozódásról. A
közösség aktív, így akinek valamilyen kérdése van, nyugodtan keresse fel
őket.

A harmadik előadást Fejes-Martinez Krisztina tartotta, aki a Salva Vita
Alapítvány munkatársa. Az előadás az „Adj egy ötöst!” projektről szólt, ami a
középiskolás fiatalok és tanáraik szemléletformálására törekszik tapasztalati
szakértők közreműködésével. A különböző „miniprojektek” egy-egy olyan
napot takarnak, melyeket a diákok terveznek meg az osztályfőnökük segít-
ségével és aktívan csinálnak egy-egy tevékenységet a tapasztalati szakér-
tőkkel akadálymentesített körülmények között. A projektnek ez a második
éve, s ma már nem csak a középiskolásokhoz, de a felső tagozatos diákok-
hoz is eljut. Az előadás kapcsán egy látássérült kislány, Strenner Hajnal
Csillag is ellátogatott hozzánk, aki elmondta, milyen jó élményekkel gazda-
godott az egyik „Adj egy ötöst!” nap alkalmával. A programról egy videót is
megtekinthettünk, melyet a diákok saját maguk verselve „narráltak”. Ha vala-
ki szeretné, hogy az osztálya részt vegyen a versenyben, keresse fel a
www.adjegyotost.hu oldalt.

A következő előadást Puskás Anett tartotta, mely a 100-ast egy 100-asért!
című projektről szólt, ami egy teljesen új kezdeményezés. A projekt a látás-
sérültek sportolásáról, aktív szabadidő eltöltésének motiválásáról szólt. A
versenyzőknek a facebookon meghirdetett felhívás alá kellett a szabályok-
nak megfelelően kommentben feltölteniük a megmozdulásokat, megnevezve
milyen tevékenységet folytattak, hány kilométert tettek meg. A kedvelések
száma határozta meg a győzteseket is. Az vehetett részt a végső összecsa-
pásban, aki megtette a minimum 100 km-t, mely után esélye nyílt hazavinni
a 100 000 Ft értékű sportszervásárlási utalványt. A verseny résztvevőinek
kötelezően fel kellett tölteniük 3 fényképet, ami bizonyítja a táv megtételét. A
verseny azóta véget ért. 2 egyéni és 2 csapat gazdagodhatott egy-egy
100 000 Ft értékű utalvánnyal. A verseny több mint 3 hónapig tartott és több
mint 38 000 embert ért el. „Rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk, melyek
tanulmányozása után, a versenykiírást fejlesztve, szeretnénk a jövőben is
elindítani a versenyt.” Az előadás célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a
testnevelés órák alóli felmentések ellenzésére.

A konferencia negyedik előadását Angyal Gábor, az MVGYOSZ szakmai
vezetője és Sebesi Éva, az adaptáló csoport vezetője tartotta a tankönyvek
egyenlő esélyű hozzáféréséről. Az előadók elmondták, hogy egy tankönyv
adaptálása több precíz munkát megkövetelő feladatból tevődik össze, ezért
egy igen időigényes folyamatról beszélünk. Fontos, hogy az oktatási intéz-
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mények a megadott határidőkön belül megküldjék azon könyvek listáját,
amikre szükségük van az ott tanuló látássérült diákoknak.

Az esemény jelentős felismerése volt, hogy a szövetség és a diák közötti
közvetett kapcsolat (ugyanis a tankönyvek igényét mindig az oktatási intéz-
ménynek kell jelezni) sokszor problémát okoz, ha a diák valamilyen negatí-
vumot tapasztal az elkészített tankönyv feldolgozása során. Ebben az eset-
ben érdemes rögtön az MVGYOSZ-szel felvenni a kapcsolatot, hogy az adott
ügyben gyors lépések történjenek.

A konferencián több hozzászólás is azt bizonyította, hogy nem csak a
középiskolákban, de a felsőoktatásban is gyakran találkoznak problémákkal
a látássérült hallgatók, amire szintén nagy figyelmet kell fordítani.

A konferencia után egy szabad beszélgetés vette kezdetét a délutáni
Teaházban, ahol a résztvevőknek finom szendvicsek és különleges ízű teák
mellett volt lehetőségük megbeszélni azokat az észrevételeket, amikre a ren-
dezvény hivatalos részében nem volt idő.

A Teaház ideje alatt Marge jött el hozzánk énekelni, majd a Kotta Nélkül
Band zenéjét hallgattuk. Aki kitartó volt, még egy vicces karaoke partyban is
részt vehetett.

A rendezvény moderátora Pál Zsolt rádiós-műsorvezető volt.
Arra kérünk minden érdeklődőt, hogy hallgassák meg a felvételt és reagál-

janak a szervezes@mvgyosz.hu mail címen azok is, akik nem voltak jelen.
Kérjük, küldjenek jó gyakorlat elérhetőségeket folyamatosan.
A jövő kilátásai projekt előtt még hosszú az út. De a közös érdek, ami

mögött rengeteg ember áll, segíti eljuttatni célja felé. Ez az időszak a hely-
zetfelmérés időszaka, aminek során tapasztalt akadályokat, azok okainak
elemzését, azok elhárítására tett javaslatait a munkabizottság ajánlás formá-
jában eljuttatja az illetékes intézményekhez. Ezen célok eléréséhez vezető út
kezdetének egyik fontos állomása volt ez a konferencia. Egy szükséges ala-
pot adott a 2019-ben tervezett rendszeres találkozóknak, melyek az Együtt a
jövőnkért nevet viselik. A találkozókra szintén várjuk az érintetteket, kevésbé
hivatalos formában, mint ahogy a konferencia zajlott. Az első alkalom témá-
ja: A megfelelő panasztétel. Sokszor lehet tapasztalni, hogy valaki problémá-
ba ütközik, és egyszerűen nem tud továbbjutni. Pedig lehetséges, hogy a
megoldás nem is lenne messze, de az odavezető utat mégsem találják meg.
Magyarországon nem mondhatjuk, hogy nagy kultúrája lenne a megfelelő
panasztételnek, ami nem a célból születik, hogy ártsunk a másik félnek,
hanem azért, hogy megoldjuk saját, vagy társaink problémáját. Ha szeret-
nénk, hogy a dolgok minél előbb a megfelelő irányt vegyék az oktatás terü-
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letén, szükségünk van arra a képességünkre is, hogy megtaláljuk a megfe-
lelő helyet problémáink kifejtésére, s megfelelően képviseljük érdekeinket.
Meg kell tanulnunk különbséget tenni panaszkodás és panasztétel között.
Ami egyszerűen hangzik, de a gyakorlatban mégsem működik. Ez az első
lépése annak, hogy a problémákra megoldásokat találjunk. A témához szo-
rosan kapcsolódik az érdekképviselet is, így erről is fogunk beszélgetni. Az
első alkalom 2019. január 30-án, 16:00-kor lesz az MVGYOSZ Hermina ter-
mében (1146 Budapest, Hermina út 47.). Várunk szeretettel minden kedves
tenni vágyó érdeklődőt!

Puskás Anett és Csocsán Emmy

Mi történt a Centenárium évében?

2018 az MVGYOSZ életében az ünneplés és a méltó megemlékezés éve
volt. A szövetség százéves fennállásának tiszteletére szervezett egészéves
programsorozat magában foglalta a szervezet múltjának felidézését, jelené-
nek bemutatását és a jövőről való közös gondolkodást/gondoskodást.

A Centenáriumi év programsorozat fővédnöke Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke volt, aki személyes jelenlétével is megtisztelte a
Fehérbot nemzetközi napján az MVGYOSZ székházában megrendezett
ünnepségen megjelenteket.

A Centenáriumi év nagykövetei Szendy Szilvia és Peller Károly színművé-
szek voltak, akik nem csupán nevüket adták az eseménysorozathoz, hanem
közreműködtek számos program megvalósításában, illetve a centenáriumi
eseménysorozatot beharangozó kisfilmek szereplőiként is szívünkbe zárhat-
tuk őket.

Az éves programsorozat fő támogatója a Vesper Kft., a Guide kesztyűk
hazai forgalmazója volt. A cég többek között a Vakvezetőkutyák világnapján
megtartott rendezvényen viselt egyenpólókat is biztosította.

A sikeresen megvalósult rendezvények mellett számos egyéb eredmény is
fűződik a 2018-as évhez:

- január 4-én a sajtó nagy érdeklődése mellett vette kezdetét a
Centenáriumi év programsorozat és indult el a „Távoli segítségnyújtás látás-
sérült emberek számára - Távszem” projekt.

- szintén január 4-én vette fel az MVGYOSZ hangoskönyvtára Bodor Tibor
színművész, a könyvtár egyik legaktívabb felolvasójának nevét.

- március 10-én Nőnapi operett műsor zajlott az MVGYOSZ székházának
Hermina termében, amire több mint 300-an voltak kíváncsiak.
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- április 9-én a költészet napja tiszteletére szervezett irodalmi délutánon
amatőr és profi előadóművészek mondták el a Múlt, Jelen, Jövő irodalmi
pályázatra beérkezett legjobb verseket.

- április 28-án a Vakvezetőkutyák világnapja alkalmából megrendezett
kutyás találkozón 100 vakvezetőkutya és gazdája mellett több százan töltöt-
tek el egy kellemes napot a csepeli Vakvezetőkutya-kiképző Központban,
ahol átadásra került a frissen kialakított lábadozó részleg is.

- április közepén hat fordulós Braille rejtvényjáték indult az MVGYOSZ hír-
levelében.

- május 28-án a komáromi Jókai Mór Gimnázium VII. osztályos tanulói vet-
tek részt az MVGYOSZ székházában egy játékos szemléletformáló vetélke-
dőn, mely a Pont ez a nap címet kapta.

- Szintén május 28-án került sor Bieber Mária Pontról pontra című társas-
játékának bemutatására, valamint a társasjáték névadójának és a Braille-rejt-
vényjáték nyerteseinek díjazására.

- augusztus 15-én az MVGYOSZ Facebook oldalán elindult a 100-ast egy
100-asért című kezdeményezés, melynek keretében látássérültek és látók
együtt versenyezhettek értékes nyereményekért bármely sportágban 100
kilométer teljesítésével és ennek megosztásával.

- szeptember 5-én a Bodor Tibor Kulturális Egyesület önkénteseinek
jóvoltából 150 frissen felolvasott hangoskönyv került átadásra, illetve
emlékműsor és beszélgetés hangzott el Bodor Tibor színművész tisztele-
tére.

- októberben egyhetes programsorozat tette emlékezetessé az MVGYOSZ
százéves fennállását és a Fehérbot nemzetközi napját.

- október 15-én Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, a
Centenáriumi év fővédnöke feleségével együtt részt vett a Fehérbot nem-
zetközi napja alkalmából rendezett ünnepségen az MVGYOSZ székhá-
zában.

- A Fehérbot nemzetközi napja alkalmából a szövetség székházában meg-
tartott sajtótájékoztatón Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzár-
kóztatásért felelős államtitkár bejelentette, hogy a kormány 150 millió forint-
tal támogatja az MVGYOSZ centenáriumi programjainak megvalósítását és
a székház homlokzatának felújítását.

- október 15-én a Braille-emlékérmek átadása mellett az MVGYOSZ elnö-
ke 100 centenáriumi emlékplakettet adott át azoknak a személyeknek és
szervezeteknek, akik az elmúlt évtizedekben kiemelkedően sokat tettek a
magyar látássérültekért.
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- megnyitott az MVGYOSZ és a magyar látássérültek elmúlt százéves tör-
ténetét bemutató emléktár, mely állandó kiállításként várja látogatóit a szö-
vetség székházában.

- elkészült és átadásra került az MVGYOSZ székházának tapintható
makettje.

- október 15-étől december közepéig volt látogatható a székház télikertjé-
ben Kádár-Nagy Lajos, Holló László díjas vak festőművész képeiből és
kisplasztikáiból álló „Szoborkodom, tehát vagyok” című kiállítása.

- október 16-án az MVGYOSZ székházának Hermina termében is elhang-
zott A Marmorstein Berta csodálatos élete című monodráma Rák Kati szín-
művésznő előadásában.

- megjelent és október 17-én egy irodalmi délután keretében bemutatásra
került a Múlt, Jelen, Jövő című irodalmi antológia az azonos címmel meghir-
detett verspályázatra beérkezett alkotásokból nyomtatott, Braille- és hangos
formátumban.

- Október 18-án „Kutyajó nap” címmel nyilvános utógondozási napot szer-
vezett az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központja.

- október 19-én egy kerekasztal beszélgetéssel és egy kötetlen teadé-
lutánnal elindult A Jövő Kilátásai című, a látássérült közép- és felsőoktatás-
ban tanuló diákokat megszólító innovatív program.

- októberben százoldalas ünnepi számmal jelent meg az MVGYOSZ hiva-
talos lapja, a Vakok Világa.

- November 26-án megjelent az Appstore-ban a Bodor Tibor
Hangoskönyvtár állományához online hozzáférést biztosító, kizárólag az
MVGYOSZ tagegyesületeinek látássérült tagjai számára elérhető online han-
goskönyvtár alkalmazás.

- A centenárium évében a Braille-könyvtár is gazdagodott 100 új Braille-
könyvvel.

- December 9-én nagyszabású operettgálával zárult a Centenáriumi év
programsorozat a Budapesti Operettszínházban.

- A Centenáriumi év zárásaként elindult az MVGYOSZ megújult honlapja.
Köszönjük, hogy a hírlevél és a Vakok Világa olvasójaként ön is figyelem-

mel kísérte a Centenáriumi év eseményeit és ily módon legalább virtuálisan
részt vett a 2018-as évben megvalósult rendezvényeken. Kérjük, 2019-ben
is kövesse figyelemmel céljainkat és programjainkat, mert az MVGYOSZ
élete természetesen a százegyedik évben sem áll meg! Szeretettel várjuk
2019-es eseményeinken is!

Németh Orsolya


