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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számär a

Tisztelt Képviselő-testület!

A kerülettinkben működő ELTE Tľefoľt Ágoston Gyakorlóiskola (1088 Budapest, Tľefoľt u.
8.) - fenntartója az Eötvös Lőránd Tudomĺínyegyetem - Kármán Mór kiemelkeđő
neveléstudós javaslatára |872-ben jött létre a próbatanítással kiiszködő középiskolai
tanárj el<ĺltek megse gítéséľe.
A méltán nagyhíľiĺ gimnazium 1887-től mfüödik Józsefuáľosban, ajelenlegi éptiletében. Az
iskola 125 éves jubileuma alkalmából tinnepi progľamok megĺendezését tervezi'

Az intézmény a|apítvźnya nevében Poľos András igazgatő azza| a kéréssel fordult a
Józsefrárosi onkoľmányzat Képviselő-testületéhez, hogy nyújtson arlyagi támogatást
résziikĺe j ubileumi pľo gramj aik megvaló s itásźthoz ( 1 . számú melléklet)'

ÉR KEZETT

2012 sltil 19. Ą",Ł

Előteľj esztő : S ĺĺntha Péterné alpol gármesteľ, Szilágyi D emeter képviselő,
dr. Ferencz orsolya képviselő

A képviselő-testiilęti ülés időpontj a: 2012. szeptember 20. . sz. napiľend

Tárgyz Javaslat az ELTE Tľefort Ágoston Gyakorlóiskola és a Vajda Péter Ének.zenei
Altalános és Spo ľtiskola j ubĺleumÍ pľo gramj ainak támogatásár a

A napirenđet ayýlzĺĺľt ülésen ke|I tźrgyalni, a döntés elfogadásához egyszeríilglrlosített
szav azattobb s é g s ziiksé ge s.
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Yárosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Határ ozati jav aslat a bizottság szźlmfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humĺánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a
Képvi s el ő -te stül etnek az el őteri ę s ztés me etź!Í gy a|ását.



A Tiszfviselőtelepen I9I3. március 15-én keľtilt sor a Vajda Pétęr Ének-zenei Általános és

Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péteľ u. 25-31.) alapkövének letételére. Epületét Lechner
odĺjn, a kor neves építőmúvésze tervezte az egyrc szaporodó tanulósereg számára. Az iskola
szintén jubileumi programokkal készül megiinnepelni 100 éves évfordulóját egybeĺ zenei
tagozata fennállásanak 5 0. évfoľdulój át.

Szontagh Pál iskolaigazgatő levelében (3. sz. rrrelléklet) azza| a kéréssel fordult a fenĺftartő
Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiiletéhęz, hogy ľészesítse anyagi támogatásban a
jubileumi ünnepi programjaikat, hiszen azok mé|tő megrendezéséhez szfüséges pénzosszeg
nem á1l rendelkezésükĺe. A jubileumi rendezvénysorozat fővédnökének Dr. Kocsis Máté
polgármester uľat szeretnék felkérni.

Tisztelt Képviselő.testület!

Az országosan is jó eredményeket felmutató, továbbá a diáksźry, és a szülők körében
kĺjzkedvelt ELTE Trefoľt Agoston Gyakorlóiskola és a Vajda Pétęr Enek-zenei Altalános és

Sportiskola múkodéstikkel a józsefuaľosi iskolahá|őzat rangsát emelik. Javasoljuk mindkét
intézmény 300.000,- Ft pénzösszeggel történő - vissza nem térítendő - támogatásátjubileumi
tinnepi programjaik méltó megvalósításźůloz. A támogatások fedezetétil a Műktidési cél és

általáno s tartalékon belül a vĺíro smaľketing előirány zatot jav asolj uk me gj elölni.

A Képviselő-testülęt döntése a helyi önkormanyzatokĺó| szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $
(Z)bekezđése, valamint 8. $ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kéť ük az aIź.ŕbi határ ozati j avasl at elfo gadás át.

Ha.ľÁnoz,ł'Tt JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Tľefoľt Gyakorlóiskola Alapítvany (1088 Budapest, Tľefort u. 8.) részére vissza nem
térítendő, 300.000,- Ft ĺisszegű támogatást ĺy($t, az iskola fennállásĺának |25' évi
jubileuma alkalmából ľendezett tinnepi programok ttrnogatásźna,

2. az |. pont szerinti táĺnogatás költségvetési fedezete érdekében az Önkoľmányzat
kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalék e|oirźtĺyzatlán belül a
városmaľketing céltaľtalék előiranyzatát300,0 e Ft-talcsökkenti és ezze| egyidejűleg a
kiadás 11105 cím mfüödési célú átaďott pénzeszkoz á||amhánartáson kíviilre
e|őirányzatátugyaĺezencĺsszeggelmegemeli,

3 . az I . poĺt a|apján fe|hata|mazza a po|gármestert az e|óteqesztés 2, szźłní mellékletét
képezo támogatási szerződés aIáirźsźra,

4. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spoľtiskola (1089 Budapest, Vajđa Péter u. 25-
37.) részére vissza nem téľítendő, 300.000,- Ft ĺisszegtĺ tiímogatást nyujt az iskola
fennállásanak 100. évi jubileuma alkalmából reĺdezett tinnepi programok
támogatásáĺa,

5. a) a 4. pont szerinti tánogatás költségvetési fedezete éľdekében az onkormányzat
kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalék e|őirányzatán belül a



viírosmarketing céltaľtalék előiľanyzatát300,0 e Ft-tal cstikkenti és ezzel egyidejűleg a
11108-02 cím kiadási múktidésre átadoÍt pénzeszkoz á|Ianhánartáson belülte, ezen
belül saját költségvetési szervek felügyeleti mfüĺjdési támog,atása eIőiráĺyzatát ugyan
ezeÍ összeggel megemeli a Vajda Péteľ Enek-zenei Altalános és Sportiskola
tźtmogatása címén,

b) a Vajda Pétęr Ének _ Zenei Altalanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi
támogatások saját költségvetési szervek mfütidési felügyeleti szervi támogatás
e|őirźnyzatát 300,0 e Ft-tal, és ezzęI egyidejűleg a kiadás dologi e|oirźnyzatát
céljelleggel ugyan ezen cisszeggel megeme|i az íĺtézmény fennállásĺának 100. évi
j ubileuma alkalmából terv ezett iĺnnepi pro gľamok megrendezése címen.

6. fe\hata|mazza a polgármestert, hogy a Vajda Péter Ének-zenei Általános és

Sportiskola jubileumi rendezvénysorozatĺĺnak fővédnöksé gét az intézméĺy felkéľéséľe
Budapest Főváro s VIII' kerĹilęt Józsefu arosi onkoľm ány zat nevében ellássa,

7. felkéri a polgáľmestert, hogy az önkoľmanyzat költségvetéséről szóló rendelet
következő mó do sítás án áI, a határ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatĺĺľidő: 1. pont esetében: 2012. szeptembeľ 20.

2-3. pont esetében: 2012. október 31.
4. pont esetében: 2012. szeptembeľ 20.
5. pont esetében: 20|2. októbeľ 31.
6. pont esetében: 20|3. maľcius 31.
7. pont esetében: a költségvetés következő módosítása

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ÜgyosnáIy
Intézményfelügyeletilroda,PénziigyiŰgyosnáIy

Budapest, 2012. szeptember 11.

í\ C\ n l hA}=F-\Jł4*ts\-| ĺ1lUM-
Sántha Péterné $gilágyi Demeteľ

d*l^Jl/t_ o Ł{,/'-
dľ. tr'erencz oľsolya

képviselőalpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző

Dr. Mészaľ Erika
aljegyző

képviselő
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1. számú melléklet
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Ełjfviĺs Loľánd Tudományegyetem
TREFoRT Ácosroľ GYÁKoRLTISKoLÁ

1'088 Budapesť, Tľefort u. 8.

Jozse&.arosi onkor:nányzat
Képr'iseiĺitestület

Tísztelettel kérem a Képr'iselőtesttilet támogatását az ELTE Tľefoĺt Ágoston Gyakoľlóiskola
alábbiakbĺur ismeľĹetendő ľeadezr,ényéhez.
Bár iskolánk nem önkoľm.ári-vzati, hanern egyeteni fenĺrtaĺtású intézrnény, sok szállal
kaocsolóduľil< a kertilet életéhez. okoisko]akérĺ előmozdítottuk a Tľetbľt utca zcildesítésének

foiyamatát. oromnel értestiitririlĺ aľľól, hog'"_ az onkormányzat faiiltętési terveiben is helyet
kapott az iskola etőtti teľüIet. A sétáióutca és a zoldesítés ügyében rendszeres kapcsolatot
t*ionľ a'. Kocsis Máté Polgámrcsteľ Úľľa], aki tobbszcir is eleget tett meghívásunknak, ćs

találkozoĺ tanulóint<kal. Iskolank he1yet ad lakossági fórumoknak, civil lĺezdeményezéseknek.
Al<tív partnerĹink a Civiiek a Palotanegyedéĺt Egyesiilet.
1887 októbęĺében, vagyis l25 éve kezdódtĺttmeg ataníLźs azakkoĺi Gyakoľló Főgimnáziunr (a

később iv1inta néven híressé r'áĐ osztá.lyaiban' 1887-re késztĺlt e1 az iskola nrai éptiĺete és a

TreÍbrt utca is ekkor nyílt rneg. A fennallasa soĺán többször kíbővúit épiiieÍ megszakítás nélkül

a budapesti Tudonrálryegyetein tanáľképzési céIjait szo|gtita s kcizben mindvégig megörizĺe

ralrgját a magyar k<izepiskoiak közott.
Az iskola legutóbb 1997.ben emlékęzett meg az akkor 125 éves intézmény jubileumaril'
tudomán,vos korrferencia és zęnei, Pľoglam keretében' A mostani estménysoľozat fő céija, hogy

maradandó nridorr rekonŚrruá|ja az épĺilet t<ĺĺténeĺét, felidézz"e az épĺilet létrejötténelĺ korát. a

korabeli utcaképet, az iskola ďdśori Ínúkđdését.
2012' okĺóbeľ 4-én és 5-én rendezztik az éľÍ.ordulós megenrlékezéseket. Máľ ezt ruegelőzoelr

tanulóin}ĺ a ,,Tég.v a TrefoÍén''akció keľetében saját tenneíkben áilagjavító, dekorłili'
arculatjavító munkát végeznek és vállďkozhatnak az iskola céijait szolgáló hasznos munkáka
(szeľtárĺelidęzés, a köqyĺtáľban az épüietre vonatkozó dokumęntáció ŕbldolgozása, a zsibongók

díszítése, a spoúudvari falfestés)
októbeľ 4-én délutan keľĹil soľ az épiiiettörténetĺ kiállítás nregnyitásara, amelyen ttibbek köztitt

a korabe1i épü]etet feiĺdézó makett és látr'ányterv szeiepcl. Ekkor áIlíduk ki a fotopályázat

ny.n.s *onkáit és a megújrrlt iskolatijrténeti tárlikat. A szertáĺak bemutatjal< muzealis értékií

ta.ąeszközeiket.
októbeľ 5-én đélelĺjrĺ a Tľeľort Nap ídei térnája: Isk'olĺłnk és kora' lvÍeghívott előadók beszelnek

a korsza]aól;.ĺrrnar.aink felidézik a koľabeli tanítási órĹí]< témáit' taneszkÖzęit, hangulatát.

tanulóink projektmunkáikat mutatják be tĺíľsaiknak október 5-éĺ1 délutanra a Trefort utcában

szabadteĺi rendezvényt tervezĹink. Zenés és diákszínpadi pľodukciókkal készĹilnek tanulóink az

utcara kihei1.ezendő szabadtéľi színpadon. Paĺtneľeínkkel (a Nemzeti Mťlzeummal, a VIiI.

keľĺ.ileti onkormányzattal és a Civilek a Pa1otaneg},.edért Egyestĺettel) a hajdani utcakép

felidéz.ését terYezziik. A snilői munkaközősség is kiveszi a részét a sżewezó munkábil. A
ĺendęzr'lényt a köĺnyéken lakók kôrében is ńépszeriisítenénk.

Az eseĺnénysort október 5.én este điáktaláIkozó zĄaaz Öregdilák EgyesĹiJet szervezésében.

E'l.itkáľság: 460-4462
EGazdasági: 460-4465
.#l WEB : lwł"'v.tľefort.e1te.hu

Fax: 266-3923
Postacĺm: 144.1 Budapest, Pf.;2
E-mail;titkarsag@trefort.elte.h

t"
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A ľendľzvénysorozat pontos.forgatólĺiĺn1ĺe a ktivetktző:
20ĺ2. októbeľ 4' csütöĺtcik 14 |)

Az éptilet és az iskola emiékeit bemutató kiállíLĺs rĺegnyitója és interaktív táľlatÝezetésęk

A kiallĺĺás léĺręhozói: (gr;ács Gabriellą Mohay Péter, Veszprémi Feľenc és a Ezakĺaľg'li
munkakcĺzosségek
Ą f o tóp aty,áz'at eredménylrirdeté se
2012.október 5' péntek 1 l-13 óra
Tľefoĺĺ Nap
Az iskolaĘtilet és koral előadások, projektmunkĺík, a ]<orabeli t.anítasi ĺiták felidézése

Ktizremiĺködnek: iskolánk tanáľai, ĺliákjai, rneghívott el<íarlók

2012. október 5. péntek .L430.173a

\4iénk a Tĺefort utca! - útcai rendezvény
Eseménysk:

Kórus-és hangszeres prodrrkciók, dĺákszínjátszó ęlőadasok; néptáncbemuiatók
Kozĺemiiködnek: iskolánk jelenlegi és volt diákjai

Játszóház: prograJn a Szęľęncse Háza sżeľvezésében
Verébalztas
Hozz egy kon1"vet! \iigyél egy könyvet!
Trefort l-Iasználtcikk Btjrze . a szĺi]ok kezdernényezése
Egyéb pĺogramok

2012. októbeĺ 5. pén1ek l8 ónától
oręgctiďĺ taiálkozó,az, oregdĺák Egyesület szen.ezésében

Az ĺgén1.elt támogatĺís łisszege: 300 000 Ft
A tĺlrnogatás osszegét az uÍcaí rendezv.ény hangosításra, eszközök vasá:.lása, béľlóse.

tĺirténelľni jćltszőház mt'rkcidtetése; közľęmiĺködő egytittesek csoportok dologi kiadásaiľa,

dekorációľa és taľgyi i<ellékek vásáĺl ásara szeľetnénk felhasználni.

Kérem a Tiszĺelt KépviselőtestületeÍ, hogy ítélje neg a kért ĺámogadst a Trefori

Gyakoľlóiskola AJapítványanak, ameIy a pénztig.ti lebonyolítás gazđć4a.

A tárnogałást e1öre is köszrĺnöm.

Budapest, 2012. szeptembeľ ó'

ELTE Tĺe fort A goston Gy:akoľló iskola igazgatója
a Tĺefort Gyakorlóiskola Alapíwaĺy krľatirium ęlnöke

I

Ą



2. szá'mű melléklet

TÁMoGAľÁsr sZERZŐDEs

amely létrej ött egyrésnől
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefu áľosi Önko ľ mány zat
székhely: 1082 Budapest, Baross u' 63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ,
adő sz,źtm : 1 57 3 5 7 1 5 -2 -42
torzsszám: 735715
bankszámlaszám: | 4100309-L02I3949-0 1 000006
KSH statisztikai szám: 157357 15-84| L-3fI-0|
mint támogató (továbbiakban: Támogató),

mźsrészrő| az
Tľefort GyakoľIóiskola Alapítvány
székhelye: 1088 Budapest, Trefortu. 8.

|ntézményi azonosító:
KSH statisztikai számj ele:

adőszám:
bankszźtm|aszám:
képviseli: Poľos András igazgatő'
mint támogatott (továbbiakban: Támogatott)

- a továbbiakban egyiittesen Felek - között az a|źhbi feltételek mellett:

1. A Támogatő a Támogatottnak 300.000,- Ft, azaz Hźromsztaęzeľ forint összegű vissza nem
térítendő támogatást ny(Ąt azELTE Trefoľt Ágoston Gyakorlóiskola fennállásának 125. évi jubileuma

alkalmából rendezett ünnepi pľogľamok tźlmogatására, melyet a rendezvények hangosítására, eszközcik
vásźĺr|ásźra, történelmi jźttszőház működtetésére, együttesek, csopoľtok dologi kiadásaiľa, va|amint az
utcai rendezvény dekoráciőjźnak, tárgyi kellékeinek megteremtéséľe foľdíthat a Támogató Képviselő-
testületének ./f\If. (IX.20') száműhattĺrozata alapján.

2. ATámogatő atámogatást jelen szeľződés a|źirásátől számított 8 napon belül egy cisszegben átutalja
a Támogatott ..... ....... számű számlaszźtmára.

3. Támogatott kötelezi magát ana, hogy a támogatást kizárő|ag je|en szerzőđésben megjelölt cél
megvalósítása érdekébenhasznáija fel, amennyiben annak feltételei fennállnak, atźmogatás pénzngyi
elkülönítésével.

4. A Támogatott kötelezi magát arra, hogy elkülönítetten tartja nyilván a fe|hasznźt|tst igazo|ő
dokumentumokat és tudomásul veszi' hogy atźlmogatás felhasználásáńaTálmogató ellenőrizheti.
Támogatoff tudomásul veszi, hogy atźmogatts felhaszná|ásátrő| szám|amásolatokkal, vagy az összeg
kifizetését igazo|ő egyéb hiteles bizony|atta| köteles elszámolni a Támogatott felé 2012. november 30-
ig.
A Felek rogzitik, hogy a szerződés szerinti feladatokľa a szám|á(ka)t fÜIf. szeptember 5 napjától
f0|2. oktőbeľ 31 napja köz<jtti időszakban egymás között elismerik.
A felhasználást dokumentźúő szźtmlrźtk, számvitelri bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési
időpontjának a jelen pont szeľintife|hasznźiźlsi időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben
- atámogatást nem haszná|ja fel, vagy
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatást részben vagy egészben nem a Támogatoff

haszná|ta fe|, vagy



- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatásbő| az elfogadott céltól ęltérő feladatot
valósított meg' vagy

- ha nem számol el a határidőľe
kízźrjamagát a további támogatás lehetőségéből, s a biztosított osszeget az e|számo|ási határidőt
követő 10 napon belül vissza kell téľítenie.

6. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon tuli kciztaľtozása, I||etve a Támogatóval szemben leját
tartozása nincsen.

7. A Felek által kijelölt kapcsolattaľtók:
a) Megbízó részéro|:
név: Szabóné Fónagy Erzsébet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgá|tatási
Ügyosĺály vezetóje
cím: 1082 Budapest, Baross u.63.67.
tel.: +36I 459 2192
fax: +36 I 459 f138
e-mail : fonagye@j ozsefu aros.hu

b) Megbízottrészéről:
név: Poros András Trefoľt Gyakorlóiskola Alapítvány elnöke
cím: 1088 Budapest, Trefort u. 8.

tel.:
fax:
e-mail:

8. Felek rögzitik, hogy a jelen szerződésben nem szabá|yozottkérdésekben azá|lamháztaľtásról szóló
f011. évi cXCv. töľvény, a Ptk., az á||amhźztartásľól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368120II.
(xII.31.) Koľm. rendelet és a vonatkoző egyéb jogszabályok ľendelkezései irányadóak.

Ję|en szerződést a Felek elolvasták, és mint akaľatukkal mindenben egyezőt elfogadják. Jelen
szerződés 2 számozott oldalból á|| és 4 példányban készült.

Budapest,2012.

Budapest Főváros VIII. Kertilet Tľefort Gyakorlóiskola Alapítvány
Józsefuáľosi Önkoľmányzat képviseletében

képviseletében Poľos Andľás
Dľ. Kocsis Máté igazgatő
po|gáľmesteľ Támogatott

Támosató

Jogi szempontból ellenj e w zem:.

Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

dr' Mészár Erika
a|jegyző

Fedezete: ....' Dátum: Budapest,2Ol2. október....

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
p énzngy i llgy o srtźiyv ezető



3. sz. melléklet
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1089 BuDApEsT, Véjda Péter ütca 25-31.
Te|efon: (+36-1) 333 49 3'3; Gazdasági iroda: 313 74l7;Íe|efax: 477 04f7
E-maiĺ: info@vajdaiskoĺa.hu; titkarsag@vajdaiskola'hu; gazdasa8i@vajdaiskola'hu
Web: www.vaidaiskola.hu
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Józsefvárosi önkormányzat
Képvĺselőtestülete

részére

TÍsztelt Képvise|őtestĺilet !

Mint ta|án oncĺk előtt is ĺsmert, intézménytink a28Lfł2o13-as tanévben ünnęplĺ a|apkő|etéteĺének 100' évfordulóját,

egyben a zenei tagoiat fenná|ľásának 50. évfordu|óját. Ez a jubileum nemcsak isko|ánk, de Józsefuáros kcjzoktatásának

történetében is je|entős évfordu|ó, hiszen a Vajda Péter Ének-zenei Á|ta|ános és Sportisko|a alapításátó| kezdve

fo|yamatos'ąn az aĺapfokú közneve|és szo|gá|atában átĺ.

Intézménytink e|fogadott munkäterve szerĺntaz alábbi programokat szervezzük meg a 2012. évben:
' t 2012. szeptember 26. Galádi sportnap é's utcaĺ futóveĺseny
o 2oĹ2, oktgbeĺ 2l. 

',1ene 
5ď' akadá|yv€rsény

l zblz. decembeľ kóľustalá|kozri a szarvasi és vanyo|ai Vajda Péter iskolák részvéte|éve|

A fentieken túl - anyagĺ lehetőségeink fÜggvényében - szeretnénk egy szerény kiadványban is em|éket á||ítani az

eImúlt 100 évnek.

A jubileumi ĺendezvénysorozat fővédnökének Dr. Kocsis Máté po|gáÍmester uÍat szeretnénk feIkérni.

Mint onôk előtt ĺs ismert, az ĺntézményekben az iinnepségek mé|tó megrendezéséhez szükséges anyagĺ fedezet nem

átl rendelkezésére. Kérem, hogy amennyiben ezt a fenntartó Józsefuárosi onkormányzat pénzÜgyi heĺyzete lehetővé

teszi, részesítsék jubileuľni programjainkat 300'000 Ft támogatásban!

A támogatá5 összegébő|gz ünnepi műsorok megva|ósítását i||etve a kiadvány eĺőáltításának kôltségeit tudnánk fedezni'

Az egyéb programokat koĺlégáink társadaĺmi munkában szervezik.

Nagy|e|kű tá'-nogatás'ĺJk - esetén a Józsefuárosi onkormányzatot feltijntetjük a rendezvények és a t<iédvány

támogatójaként

E!őre is kiĺszönjük!

Btldapest, f01.2. szept€mber 5'

TĺszteIettel:

ígazgató

' 
' ''i:.::'.!..'|'ł',

ERősfAKMENTE' E6ÉszsÉGTUDATos lsKoLÄ {2010)' oKolsKotA (2006)

KözoKTATÁsl TtPUsÚ sPoRTlsKoĹA MóDSZERTANI KozPoNT (2006), ľt.őĺvllľŐsĺrĺľr REFĺRENclA|NTÉzĺvlÉruY {zorĺi
Az |LTE És A RAoUL wAILENBERG ĺözÉplsrou eyAKoRtoHEtYE (2005)


