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Kedves olvasónk! A Híradó 
ingyenes, de adományokat 
köszönettel fogadunk. 

9. évf. 7. szám.  
2002 április 

Tartalom 
 Anyáknapi ebéd 

 Hol van az a nyár?  

 Szüreti mulatság 

 Gulyás-Halászlé főzési 

verseny 

 Magyar emlékmű Ben-

digoban 

 Tanácskozás Melbourne-

ben 

 Pályázati felhívások 

 Emlékezés Hidegkúti 

Nándorra 

Köszöntsük közösen az  

édesanyákat és  

nagymamákat 
 

A Regnum Szövet-
kezet vezetősége 

szeretettel hívja és  
várja honfitársait a  

hagyományossá vált  

Anyáknapi 
ebédjére  

2002. május 5-én déli 12 órakor a 
Magyar Központ nagytermében 

 
Ökumenikus Istentisztelet  

11 órakor 
 
Magyar konyha 

Gazdag tombola 
Italát a helyszínen  
megvásárolhatja. 

 
jegyek: 15 dollár,  

nyugdijasoknak 12 dollár,  
családi: 40 dollár  

(két felnőtt, gyermekek). 
 

Jegyrendelés az alábbi  
telefonszámok egyikén: 

Bognár Magdi 9874 5242 
Fogarassy Marika 9833 3235 

 
A nap tiszta bevételét a Szent  
István templom fenntartására  

fordítjuk. 
 

A Melbournei Magyar Központ 
rendezésében 

„HOL VAN AZ A NYÁR” c.
  
MŰSOR   

KARRALYKA SZINHÁZBAN 
2002 március 9 

 

A 
 szinház lassan 
elcsendesült, 
felcsendültek az első 

akkordok a „Máshol is ragyognak 
csillagok” a Három tavasz c. 
operettből, kezdődött a műsor.   
Ezt követően, hallotuk „Hol van az 
a nyár, - „A régi nyár” c. operettből 
mely egyben a műsor cime is. 
Nagy Zoltán aki szinvonalasan 
vezette a műsort, a következőket 
mondta el a művészekről:  

 Biszák Júlia, akit önök már 
nagyon jól ismernek és 
megszerettek. Pályafutását 
Ábrahám Pál, „A Bál a Savoyban” 
cimű operettjében, Tangolita 
szerepével kezdte. Az Újvidéki 
Nemzeti Szinházban amelynek 
huszonöt évig volt tagja, változatos 
és jelentős szerepek sorát, 
operetteket és operákat egyaránt 
énekelt. Nagyszerű 
vendégszereplésekkel járta a 
világot, többek között fellépett, csak 
egy párat emlitve, Budapest, 
Belgium, Franciaország, 
Svédország, Egyiptom, Irak, az 
Egyesült Államok és Ausztrália 
szinpadain. A szines és mozgalmas 
karrier alatt két művészi dijat nyert 
el, 1986-ban a Közönség diját, mint 
opera előadóművész és 1990-ben 
az „Estrade” dijat mint legjobb 
művész. 
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Elhivatottságát a szép magyar muzsika iránt 
családjából hozta magával és ezzel az 
elhivatott művészettel ajándékoz meg 
bennünket évek óta. 

 Jankovits József  
slágerénekesként kezdte énekesi 
pályafutását, de 
hamarosan átállt 
a klasszikus 
műfajokra. 1979
-től két éven át a 
Szegedi 
Nemzeti 
Szinház 
tagjaként kezdte 
meg szinpadi 
pályafutását. 
Majd 1981-től a 
Budapesti 
Operett Szinház 
Bonvivánja. 
Eljátszotta a 
magyar és az 
európai operett irodalom, szinte minden 
jelentősebb szerepét. Opera szerepei: Erkel 
– Hunyadi László és Bizet – Carmen. 1983 
óta járja a világot. Európa nagyvárosaiban, 
Amerikában, Japánban is fellépett. 
Ausztráliaba utazása előtt közvetlenűl Kina 
számos, neves szinpadán szerepelt. 1990-
ben Liszt Ferenc dijjal tüntették ki és 1999-
ben megnyerte a Budapesti tavaszi fesztivál 
fő diját és az „Év Bonvivánja” cimet nyerte el. 

 Hegedűs Valér  Tanulmányait 
Bartók Béla egykori növendékénél, Székely 
Máriánál végezte. Húsz éve járja a világot. 
Kárpátalja legkisebb falvától a világ 
nagyvárosaiig, mindenhol ahol magyarok 
élnek. Elkötelezettje a magyar dalkultúrának, 
elsősorban Liszt Ferenc magyar 
vonatkozású műveinek. 
  Hegedűs Valér zongoraművész 
előadásában Liszt Ferenc VIII és II Magyar 
Rapszódiáját hallottuk, melyet vastaps 
követett.  
 Biszák Júlia, Jankovits József és 
Hegedűs Valér előadásában  a 
legmagyarabb magyar operett szerző 
Huszka Jenő operettjeiből, Kacsóh Pongrác 
legnépszerűbb daljátékából a „János Vitéz”-
ből, amely Petőfi Sándor népi ihletésű 
remekművéből született, Heltai Jenő 
feldolgozásában és Kacsóh Pongrác 
halhatatlan zenéjével részletek hangzottak 

el. Ebből hallottuk Jancsi belépőjét, Iluska a 
szegény kis árvalány dalát és a hires „Egy 
rózsaszál szebben beszél” cimű lirai dalt. 
Ezután közismert részletek következtek 
magyar Operettszerzők műveiből  
Kezdettől végig, a nézőtéren, a csendet csak 

a vihar 
tapsok 
törték meg. 
Mindhárom 
művész a 
legjobb 
formában 
volt. A 
magyar 
zenevilág 
tündérk-
ertjébe 
vittek 
bennünket.  
A két órás 
tündérvilág 
olyan 

gyorsan ért véget, mint egy álom. Az 
előadás után a művészek megjelentek a 
nézők között, akik körülrajongták öket és 
nemgyőzték dicsérni az előadást. A hálás 
közönség, nekünk rendezőknek is nagyon 
köszönték, hogy ilyen élményben lehetett 
részük, mivel ezen műfaj kedvelőinek ritkán 
van lehetősége ilyen szinvonalas, magyar 
nyelvű, műsoron résztvenni. 
 Közkivánatra, március 17- én du. 4 
órakor a  
„Szép primadonna csodál a világ” cimű új 
műsor került bemutatásra. Ezen alkalommal 
búcsuztunk kedves művészeinktől. 
 

Atyimás Erzsébet 
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Internet oktatás! 
 
A Magyar Központban internet oktatás :  
kedden 12.30-tól 2.30-ig,  
Minden pénteken este 7.30-tól 9.30-ig.  
Minden vasárnap de. 10.30-tól 12.30-ig. . 
Érdeklődni lehet a 9879 8204 telefonszámon, vagy a 
Mobil számon 0408 386 950.  

Szeverényi László A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig, és 
 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

K öszönjük Orosz Marikának és Tibornak, 
illetve a 3ZZZ rádióállomás ma-

gyarnyelvű műsor vezetőinek hogy a Magyar 
Központ rendezvényeinek hirdetését be-
mondják és minden studió interjúra a szíves 
fogadtatást.  

A M agyar  Központ  I f júsági  termében  
2002.  május 4 -én,  7 .30 -kor .  

 
Belépőjegy ára:  20  dol lár  amibe a  

borkósto ló  belefogla l tat ik  
I f júságnak:  15  dol lár  

Bővebb fe lv i lágosí tás :  
Vető  Olga -9754 8579  

A Magyar Központ rendezésében 
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„GULYÁS és HALÁSZLÉ FŐZÉS VERSENY”  
a Melbournei Magyar Központ ’ 

Lajos Liget’-ében   
2002 március 24 

Gyönyörű verőfényes napra ébredtünk! Kezdetnek ez 
nagyon jó! Mire a rendezők megérkeztek, a benevezők 
közül némelyek, már nagyban készülődtek a 
főztjeikkel. 
A Magyar Kultúra ismertetése az Ifjúsággal Alapitvány 
felkarolói, az inycsiklandozó illatokat követve, lassan 
szállingóztak a ’Lajosligetbe’. Nagy volt az izgalom a 
benevezők sorában. Mindenki a legjobb tudása 
szerint, titkos receptre (ezt azért tudom, mert 
igyekeztem megtudni a titkokat, de nem volt sikerem, 
mindenki titoktartó és nagyon őrzi a családi titkot) 
készitette a gulyást, a halászlét vagy mindkettőt. 
Különösen igen étvágygerjesztően nézett ki az erdélyi 
kagylóleves, melynek alapja halászlé és egyik fűszer a 
bazsalikom a többi az a Rácz család titka.  
Strangarics Karcsi,  felesége Ági segitségével, két 
bográcsban főzte a gulyást az éhes vendégeknek. 
Miután már Karcsi főztje majdnem elfogyott, 
következtek a feszült pillanatok amikor a birák 
kóstolgatták a benevezők által elkészitett ételeket. 
Nem tudom, hogy tudnak biráskodni, mert minden 
egyes tál kellemesen hatott az érzékekre. Amig a birák 
elvoltak foglalva e kellemes kötelesség teljesitésükkel, 
szorgos kezek előkészitették és sütötték a finom 
’Szentendrei lángost’. Mire a Lángos elfogyott 
kezdődött a megjelentek üdvözlése, a benevezők és 
birák ismertetése mely a következően hangzott el: 
 A Benevezők névsora: 

GULYÁS főzők névsora 
Fehér Vilma (MAMA)-Pestmegyei gulyás 
Jandó Péter-Boci-gulyás  
Kövesdy Éva és András-Mezőkövesdi-gulyás 
Rigó Tamás-Vegyes-gulyás rigó módra 
Szabó Gyurka-Marha-gulyás hajósi módra 
Tóth Sándor és Zsuzsanna-Hortobágyi-gulyás cserkész 
módra 
 

HALÁSZLÉ főzők névsora 
Fehér Vilma (MAMA)- Szegedi halászlé  
Márki Júlia-Tiszai-óbecsei halászlé 
Szabó Gyurka- Halászlé bajai módra 
Zsúri Tibor-Bajai halászlé cserkészmódra 
  

KAGYLÓLEVES főzők 
Rácz György és családja-Erdélyi kagylóleves 
bazsalikommal füszerezve 

 
A Birák névsora: 
Futsek Katalin, a volt ’Gipsy Princess’ Vendéglő 
tulajdonosa 
Hankó János, DDMSz Vezetőségi Tag 
Hegedűs Mihály, A Magyar Központ 
népitánccsoportjának támogatója 
Kiss Aranka, múlt évi nyertes 
Márton Kató, DDMSZ Vezetőségi Tag 
 

A GULYÁSFŐZÉS VERSENY NYERTESEI 
Első  TÓTH Sándor és Zsuzsanna 
Második JANDÓ Péter 
Harmadik SZABÓ Gyurka 
 

A HALÁSZLÉFŐZÉS VERSENY NYERTESEI 
 
Első  SZABÓ Gyurka  
Második ZSÓRI Tibor 
Harmadik MÁRKI Júlia  
A megérdemelt dijkiosztás után minden benevezőt 
oklevéllel és egy tubus Kecskeméti ’Pirosarany’ 
paprika és egy gulyás krémmel ánédkoztuk meg. A 
Birák levélben kapnak oklevelet.  
Igen  finom volt Simkó Manyi frissen sült pogácsája. 
 
A mai nap rendezői (másnéven munkásai) a Magyar 
Központ Igazgatói, A Magyar Központ 
Népitánccsoportja és a Gyöngyösbokréta 
Népitánccsoport. 
 
A tiszta bevételt a Magyar Kultúra ismertetése az 
Ifjúsággal Alapitvány céljaira forditjuk!!! 
 
Mindenkinek köszönjük aki hozzájárult e nap 
sikeréhez. 
Viszontlátásra 2003-ban. 
 

Atyimás Erzsébet 

K 
ülön köszönet két fiatal segitőnek, 
Murphy Cassienek és Waynenek, 
akik a Gulyás-Halászlé főzési 
versenyen szivvel-lélekkel 

segítettek a lángos sütésnél. 
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Holloházi porcelán kapható 

a 
Magyar Központban  
kedvezményes áron. 

Megtekinthetô az Ifjúsági Terem  
előcsarnokában. 
Érdeklôdni lehet: 

Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 
vagy 

Vetô Olgánál: 9754 8579  

Magyar emlékmû Bendigoban 
 
A canberrai Nagykövet, dr. Gyürk István, vala-
mint a Magyar Külügyminisztérium in-
ditványozására Magyar Központ támogatásával 
a emlékmû Bendigoban készül.  
 
“Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc 
leverése után, a Szabadságharcban részt vett 
számos honvédtiszt és honvéd tatlált menedé-
ket Ausztráliában. 
 Közöttük sokan az ausztráliai ara-
nymezôkön kerestek szerencsét. 
 Az elsô, szervezetten kutató magyar 
aranyásók mintegy kéttucatnyi csoportja 150 
éve, 1852-54 között érkezett a Melbourne-
környéki aranymezôkre. 
 A fellelhetô adatok szerint a magyar 
aranyásók e kis csoportja a Melbourne-tôl 
északra fekvô Bendigo városának déli részén 
kapott engedélyt az ásásra. Ez a terület jól me-
ghatározható módon a bendigoi országútnak 
azon a részén volt, ahol az ma a Rose Streettel 
találkozik. 
 A szándék az, hogy az Ausztráliába 
menekült és aranyásóként szervezetten   dol-
gozó magyar szabadságharcosok emlékét 
megörökítsük.” 

 

 
Az emlékmû megtervezésére a Központban jól 
ismert Zágon Lajos kérték fel,  aki nagy lelkese-
déssel állt neki a munkához. 

Tanácskozás Melbourneben 
 
Az ausztráliai magyarság több problémával 
néz szembe többek között a fiatalok 
bevonása a közösségbe, az idősek 
gondozása és a rendezvények támogatóinak 
fogyása, Magyarországgal való kapcsolatok 
kifejlesztése. E témák nem csak Mel-
bournere vonatkoznak, hanem az egész 
ausztráliai magyarságra. 2001 júniusban 
Sydney kezdeményezésével, elkezdődtek 
újra a tanácskozások és a fentemlített 
témákat tárgyalták, mely folytatódik a  követ-
kező ausztráliai tanácskozáson a Magyar 
Központ rendezésében, 2002. június 8-
10-ig.  
 
A Melbournei tanácskozás díszvendége Pe-
kár István a Duna Televízió elnöke; Ma-
gyarországi vendégeink: Szabó Tibor, a 
Határon Túli Magyarok Hivatal elnöke; Dr. 
Halzl József, az Illyés Közalapitvány Kurató-
riumának elnöke; Pálfi József a Nemzeti tan-
könyvkiadó vezérigazgatója; Csete Örs, az 
Apáczai Közalapitvány irodavezetője.   
 
A napirendi pontokhoz beadvánnyal 
kapcsolatban hívja Kövesdy Andrást, a 9846 
2675 telefonszámon. 

Jegyezze be a naptárba! 
Magyarországról... 
 
A Magyar Központban fel lép 2002. 
június 1-én az év legjobb humorista dij 
nyertese Forgács Gábor,  és Burr Timea, operett 
primadonna, szubrett énekes. 
 

 
A Magyar Központban fel lép 2002. 
június 22-én Solymos Tóni gitáros és 
énekes, a Express Zenekar tagja. 
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A Lakiteleki Népfőiskola, a Szent István Egyetem 
és a Dunaversitas Egyesület 
SZŐTS ISTVÁN EMLÉKÉRE 

meghirdeti 
A KISKÖZÖSSÉGI TELEVÍZIÓK III. 

SZEMLÉJÉT 
 

 
 

 
Helyszín: Lakitelek, 

Népfőiskola, Kölcsey Ház 
Időpont: 2002. június 5-6-7.   

 
 Pályázati feltételek: A versenyen részt vehetnek 
magyar nyelvű kisközösségek, falvak, kisvárosok 
televíziói, magánszemélyek határon innen és túlról, 
minden 1996 után egyénileg vagy csoportosan készített 
alkotással, amely a korábbi filmszemléken nem 
szerepelt. 
   A filmeket az alábbi kategóriákban lehet nevezni:  
 Krónika: helyi híradó, aktuális közéleti riportműsor, 
életkép, sport, portré  Korkép: filmtanulmányok a 
településről, filmszociográfia, jövőkép, elemző 
dokumentumfilm az ezredforduló helyi valóságáról  
 Művelődés: hagyományőrzés, értékmentés, helyi 
szokások helyi öntevékeny együttesek bemutatása  
Fikciós műsorok: szórakoztató műsorok, tv-film, tv-
játék, kisjátékfilm, kísérleti film  
 Nevezési díj nincs! 

 
Nevezési lap és tájékoztatás kérhető: 

LAKITELEKI NÉPFŐISKOLA, 6065 Lakitelek, 
Felsőalpár utca 3. 

Németh Vincéné fesztiváltitkártól. 
Tel.: (+3630) 990-7699  nepföisk@extra.hu 

Minden művet külön VHS vagy S-VHS kazettán, 
lejátszásra kész állapotban kérünk beküldeni. A 
kazettán és borítóján fel kell tüntetni a film címét, 
hosszát, a kijátszandó hangsávot, valamint az alkotó, 
vagy alkotóközösség nevét, címét. Az egy pályázó által 
beküldhető alkotások hossza mindösszesen 40 perc 
lehet, nevezési kategóriától függetlenül. 
A nevezési lapok és a kazetták beküldési határideje: 

2002. április 25. 
 

A nevezők a pályázati feltételek elfogadásával 
hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a pályázatra beküldött alkotásuk a 
Lakiteleki Népfőiskola Archívumába kerüljön. A 
nevezett filmek közül előzsűri választja ki a szemlére 
bejutó alkotásokat. 

Az előzsűri időpontja: 2002. május 6-8. 
Helye: LAKITELEKI NÉPFŐISKOLA  6065 
Lakitelek, Felsőalpár utca 3. 
Az előzsűri döntéséről a pályázókat május 20-ig 

értesítjük. 
A zsűri elnöke Sára Sándor Kossuth-díjas filmrendező. 
A vetítések után szakmai vitákat, elemzéseket, 

kerekasztal beszélgetéseket szervezünk. 
 

Fődíj (1 db)  500.000 Ft 
Kategória díj (3  db) 250.000 Ft 
Különdíj (10 db)   50.000 Ft 
 

A díjazottak közül a zsűri néhány alkotót 
összesen 2.000.000 Ft értékű tanulmányi 

ösztöndíjban 
is részesít. 

 
Benevezési lapért hívja Kövesdy Andrást: 9846 2675 

Apáczai Közalapítvány  
 
Tisztelt Hölgyem/Uram!!  
Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az 
Apáczai Közalapítvány pályázati lehetőségeire. 
Magyar nyelvet, illetve magyarságismeretet tanító 
tanárok kétnapos ma-gyarországi továbbképzési 
költségére és könyv-, s eszközvásárlására, vala-
mint nyelvi táborok támogatására lehet pályázni. A 
részletes kiírást a www.apalap.hu/new/t_01.html 
internet címen lehet megtekinteni. Figyelem, a 
határidő április 10. Amennyiben kérdése volna 
forduljon hozzám, vagy közvetlenül a magyaror-
szági szakfelelőshöz, a brisbane-i iskola egykori 
tanárához, Hesz Dóra Virághoz a 
heszdv@hotmail.com e-mail címen.  
Barátsággal üdvözli:  
Dr. Szabó László Zsolt  
első titkár 

Figyelem!  

Jelezze be a naptarba! 

 
A Budapest Bábszínház 2002. június 

elején a János Vitézt adja elő a Magyar 
Központban. 

 
Figyeljék a további hírdetéseke! 
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Bodrogközi táncokat lelkesen előadják a 
fiatal táncosok 

A sydney-i Transylvaniacs kerti zenéje 

Ovódások műsora 

Könnyebben megy a konyhai munka zenére 
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Nyújtsunk magyar élményeket 

gyermekeinknek. 
 

MAGYAR 

JÁTSZÓCSOPORT 
 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, 

magyar énekek és mesék  

0-5 éves gyermekek számára 

minden szerdán de. 10-12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági 

terem előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és 

hozzátok el a 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
(teljes italengedély) 

Étlapról választhat ízletes  
ebédet/vacsorát. 

 
NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 

PÉNTEKEN,  SZOMBATON  
este 6 órától 11-ig  

 VASÁRNAP  
de. 11-től du 5-ig 

 
Bővebb felvilágosítás  

vagy asztalfoglalás : 9800 4544  
vagy 9759 5464 

Kézimunkázni szeretõk köre 
 

 találkozunk minden hónap 
második és negyedik 
csütörtökén délelőtt 11 órakor 
a Szent István templom alatti 
társalgóban. 
Összejöveteleinken mindenki 
saját kedvelt kézimunkáján 
dolgozik, legyen az himzés, 
horgolás, goblein, kötés vagy 
egyéb. Mi hasonló érdekeltségű 
lányok, asszonyok igyekszünk 
megtartani ezt a nagyon szép 
nőies és hasznos időtöltést: 
tanulunk egymás ügyességéből 
és tapasztalatából és segitünk is 
egynásnak ha szükséges. 
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki kellemes társaságban, 
együtt kézimunkázva meg tudja 
osztani velünk szabadidejét. 

További érdeklődés:  
Ittak Magdi: 9544 7162,   

Társalgó és az Irodalom és Ze-
nebarátok Köre 

Ezentúl a Társalgó csoport és az Iroda-
lom és Zenebarátok Köre a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom alatti 
társalgóban tartja összejöveteleit. 

* * * * * * * * *  

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 

További felvilágosításért hívják Bozsán Ild-
ikót a 9801 8071 telefonszámon. 

Társalgó Irodalom és Ze-
nebarátok Köre 

Április 7 Május 5 

Június 2 Július 7 

Augusztus 4 Szeptember 1 

Október 6 November 3 

December 3  



HÍRADÓ, 2002 április 9 

 
 
 

április 7. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Társalgó csoport összejövetele 

április14. vasárnap 8.30-kor Szentmise  
    Mozi 
április 21. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
április 28. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Magyar Társadalmi klubnap 
    
 

 

MÁJUSI  NAPTÁR 
  

május 4. szombat  Szüreti Mulatság Eredeti Magyar Népzenére 
május 5. vasárnap  Anyáknapi ebéd 
    Irodalom és zenebarátok összejövetele 
május 12. vasárnap Mozi 

  május 26. vasárnap Magyar Társadalmi klubnap 
    
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $6.00 
(postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK $6 CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY COOPERATIVE 
ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 
 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb április 20-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@bigpond.com.au vagy Kövesdy Évának,  

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva, Nagy Valéria, Nagy Dénes  

Kérjük hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 
Szerkesztõbizottsághoz. 

ÁPRILISI NAPTÁR 


