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Rita veszi át, reméljük, megtalálja nálunk a
A Magyar Falu Program kiírásai közül pozitív képzettségének megfelelő feladatokat. Továbbra
elbírálást kapott a közösségi ház – házasságkötő is a mezőőri telefonszámon és email-címen lehet
terem – könyvtár épületének megújítására őt elérni.
beadott pályázatunk. Ebben a tető, a tetőtér Augusztusi nagyrendezvényeinkre hívjuk a
javítása, ablakcserék munkálatait terveztük, bakonybélieket és a vendégeket, a Falunapra
mintegy 12 millió forint értékben.
augusztus 7-én, és az Énekmondók Emlékezete
Szintén nyertes lett a Belügyminisztériumhoz az
útfelújításra benyújtott projektünk, amely a
Rózsa utca és a Gyár utca felújítását, valamint a
településen
belüli
kátyúzásokat
foglalja
magában, 10 millió forint költségkeretben.
Szintén nyertes lett a Magyar Falu Program
pályázatára az önkéntes tűzoltó egyesülettel
együttműködve
beadott
pályázat
haszongépjármű beszerzésére, amit tűzvédelmi
feladatokra és a faluellátás színvonalának
emelésére tud majd a település használni.
Korábbi, a LEADER (Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alap)
pályázaton
kapott
támogatás felhasználása is megtörtént, 3 új
rendezvénysátrat, 20 padot, 100 db széket, 2 db
vezeték nélküli mikrofont, egy mosogatógépet
vásároltunk,
amelyek
a
rendezvényeink
lebonyolításában fognak jelentősen segíteni.

zenei programra augusztus 14-én. A Falunap
délelőttjén zajlanak az Egészségnap előadásai
aktuális problémákról, kérjük, minél nagyobb
számban vegyenek részt rajta.
Az előrejelzések szerint a kánikula az előttünk
álló hónapban sem csillapodik. Továbbra is
figyeljenek az idősekre, a környezetükben élőkre,
a háziállatokra. Segítsék szomszédjaikat, ha
rászorulnak.
Márkus Zoltán
polgármester

Felajánlással
keresett
meg
minket
a
HungaroControl Zrt., egy egynapos budapesti
családi napra hívta meg a bakonybéli családokat,
amelynek keretében a résztvevők megtekinthetik
az AEROPARK Repülőmúzeumot és a Groupama
Arénát. Az autóbusz és a belépők költségeit is a
HungaroControl Zrt. vállalta magára. Az
önkormányzat pedig egy estebéddel egészíti ki az
élményt. A felhívás az újságban olvasható, minél
többen jelentkezzenek a megadott időpontokban.
A HungaroControl Zrt.-nek köszönjük ezt a
lehetőséget.
Júliusban sor került a Szent-kútnál a dísztó
hínártalanítására. Ezt a cseppet sem könnyű
feladatot idén Regenye Zsolt, Gfellner Máté,
Palkovics
József
a
közfoglalkoztatottak
segítségével végezte el. Mindannyiuknak
köszönjük munkájukat.
Gfellner Máté augusztus 1-jével a megyei
kormányhivatalnál vállalt munkát, így távozik
tőlünk. Ezúton is köszönjük sokrétű, mindig
segítőkész munkáját, és kívánunk neki sok sikert
új munkahelyén. A mezőőri feladatokat Másli

(Fotó: Klesitz Róbert)
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Július hónap elején kollégáimmal megkezdtük a Szent-kúti tó vízében
elburjánzó hínárvegetáció gyérítését. A felhalmozódott nagymennyiségű
biomassza eltávolítását követően tudtuk biztosítani a vízfelszínhez
kötődő élőlények ökológiai feltételeit, ezzel hozzájárulva a területre
jellemző biológiai sokféleség megőrzéséhez.
Hónap végi területbejárás során, a Hideg-völgy területén egy, Bakonybél
területéről eddig nem leírt kosborfajra lettünk figyelmesek. Az orchidea
félék (Orchidaceae ) családjába tartozó Norden-nőszőfű (Epipactis
nordeniorum) nyirkos, árnyas erdőkben élő, Magyarországon védett
növényfaj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. Térségünk szűkebb
területén eddig a hazai 71 kosborfajból 9 volt ismeretes. Az orchida-félék
legfőbb érdekessége, hogy életciklusuk egy részében faj specifikus
gombákkal orchideoid-mikorrhizát hoznak létre, azaz gyökereiket
behálózzák a különböző gombafonalak, és így a kétféle élőlény
kölcsönösen segíti egymás tápanyaghoz jutását.
2019. január 1-től teljesítettem mezőőri szolgálatot a településen, most
azonban eljött az idő, hogy elköszönjek olvasóinktól, Bakonybél
lakosságától. Az itt elöltött idő alatt rengeteget tanultam kollégáimtól, az
itt élő emberektől, és sok pozitív élménnyel zárom le az itt eltöltött
időszakot, amiért ezúton is szeretnék köszönetet mondani. A mezőőri tevékenységet a továbbiakban Másli
Rita viszi tovább, kinek helyismerete, valamint a mezőgazdaságban és az állattartásban szerzett
tapasztalatai minden bizonnyal hozzájárulnak az alapos és precíz mezőőri szolgálat teljesítéséhez.
Tisztelt Bakonybéli lakosok!
Szeretettel köszöntök mindenkit! Sokan ismernek, de azért pár szóban szeretnék bemutatkozni. Másli
Ritának hívnak, születésem óta itt élek Bakonybélben. Egész kicsi korom óta szeretem a természetet.
Mivel állatokat tartunk és termőföldjeink vannak, sokat tanultam ezekről a családban, és később
Aranykalászos gazda is lettem. Édesapám ismertette és szerettette meg velem a vadászatot, ezért nem
volt kérdés, hogy vadászvizsgát is szerezzek. Szeretném a hatáskörömbe tartozó feladatokat a lehető
legjobban teljesíteni. Bízom benne, hogy ebben Önök is a segítségemre lesznek, és közösen meg tudjuk
oldani a felmerülő problémákat.
Gfellner Máté és Másli Rita mezőőrök
A nyári időszakban összevont csoportelosztásban működik
óvodánk. Átlagosan 20-25 kisgyermek veszi igénybe az óvodai
ellátást. A nyári bezárás augusztus 2-től augusztus 23-ig tart. Augusztus 23-tól már folyamatosan érkeznek
az új kiscsoportosok az óvodába, akiket rugalmas időbeosztással fogadunk, alkalmazkodva az eddig
kialakult napirendjükhöz. Nagy öröm számunkra, hogy több olyan család is beköltözött a faluba, akiknek
óvodáskorú gyermeke van, és lesz a közeljövőben. Óvodánk rendelkezik egy zárt (csak a hozzánk járó
gyermekek szüleinek, nagyszüleinek szóló) Facebook csoporttal Bakonybéli óvoda információs
csoport néven. Kérem azokat a családokat, akiknek a gyermeke ebben az évben kezdi az óvodát, és
rendelkezik Facebook profillal, kérje felvételét az információs csoportba Itt mindig az aktuális
hirdetmények, tudnivalók kerülnek megosztásra, illetve fotók az óvodai életről, programokról.
Augusztusban például itt is közzétesszük azt a listát, amely, az óvoda kezdéshez szükséges, legfontosabb
tudnivalókat tartalmazza.
Július hónapban megtörtént óvodánk játszókertjének az ellenőrzése. Két
jegyzőkönyvezett az ellenőrzést végző hatóság, amit karbantartónk azóta kijavított.

apró

hiányosságot

A nyári zárás ideje alatt, ha valakinek szüksége van bármilyen óvodai élettel, óvodakezdéssel kapcsolatos
információra, vagy óvodalátogatásról szóló igazolásra , az alábbi elérhetőségek bármelyikén jelezheti azt:
+36-30-720-6425 vagy szgellertovi@gmail.com
Szabó Judit intézményvezető
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Alig ocsúdtunk föl az itthoni napközis tábor élményeiből, már jött is a következő
nyári kalandunk, amelynek helyszínét Zánka adta. Iskolánknak ez volt az első
Erzsébet-táboron való részvétele, így a 19 gyerekkel és
Marianna nénivel nagy izgalmakkal vágtunk neki.
Vasárnap reggel már korán indultunk az iskola elől, hogy
korán a táborhelyre érkezzünk A regisztráció és szállás
elfoglalása után körbe sétáltuk a környéket, majd következett
az ebéd a „kék” étkezőben. Nagyon tetszett mindenkinek, hogy
különböző színű éttermek vannak, ahol több száz gyerek eszik
egyszerre. A délutáni pihenő és játék után kicsit jobban
megismerhettük lakótársainkat és az altáborunk Teso-it, akik
egész héten segítettek, és lebonyolították a különböző
programokat. A mi altáborunk a bordó színt kapta, és ennek
megfelelő színben vehették át ajándékcsomagjukat, ami egy
hátizsákot, pólót, fémkulacsot és egy sapkát tartalmazott. Az
esti ünnepélyes tábornyitóra és az azt követő bulira együtt vonultunk fel a főtérre a Bordó-induló
kántálásával. Elképesztő volt a látvány, amikor láttuk a rengeteg gyereket a maga színével egymás mellé
felsorakozni. Mindenki táncolt, ismerkedett, játszott, és hamar el is fáradt.
Különleges élményeink egyike egy interaktív gépbemutató
program volt, ahol megismerkedhettünk a robotika világának
egy olyan részével, ami a közeljövőben nagy befolyással lesz
ránk, és már most is kézzelfogható a hatása. A különlegessége
az volt a bemutatónak, hogy a legvégén ki is próbálhattak egykét hozott „okos kütyüt”.
Ellátogattunk a Haditechnikai Parkba, részt vettünk
elsősegélynyújtó bemutatón, vízparti sorversenyen, kézműves
foglalkozásokon, és sokat strandoltunk a Balatonban. Az
„Itthon vagyok – Nemzeti parkjaink” kiscsoportos
foglalkozáson megtudhattuk, hogy ezek a helyek milyen
funkcióval rendelkeznek, miért fontos megvédenünk, valamint
megcsillogtathattuk kreativitásunkat egy általunk kreált
képzeletbeli nemzeti parkkal.
Izgalommal vártuk a sárkányhajózást, ami némi félelemmel és bizonytalansággal indult. Senki sem ült még
ilyen „csónakban”, de amint mindenki felvette az úszómellényét, majd egy kis evezőlecke után mindenki
elfoglalta helyét, s dobszóra, egy ütemre húztuk a lapátokat. Némi Teso segítséggel sikeresen megtettük a
kijelölt utat.
Esti programjaink között szerepelt a Follow the Flow együttes koncertje, egy könnyed mozifilm, karaokiparty, és éjszakai bújócskázás.
Elérkeztünk a csütörtökhöz, azaz a tábor élménydús utolsó napjához. Délelőtt színházi feladatokkal és
különböző improvizációs feladatokkal foglaltuk el magunkat. Ebéd után egy balatonboglári oda-vissza
hajóútra voltunk hivatalosak. A visszautunkhoz egy különleges vendég csatlakozott: Novák Katalin
miniszterasszony. Az ő társaságát élvezhettük - vagy ő a miénkét?) - a hajókázáson, valamint részt vehettünk
a Szélkirálynő katamarán hajó felszentelésén. Rendkívüli
pillanatnak számított sokunknak, hisz valaki még hajón sem
utazott, nem hogy egy ilyen ünnepélyen részt vett volna.
Vacsora után a tábortűz köré ültünk és igazi slágerekkel,
valamint Ági néni által tanított bakonyi népdalokkal
örvendeztettük meg a közönséget. Mikor már gyűjtöttünk
némi energiát, elindultunk a főtéri záró bulira, ahol újból
felsorakoztak az altáborok. Volt búcsú beszéd, vers, meglepetés
Teso-fénytánc, disco és zárásként nem maradhatott el a
tűzijáték sem. Másnap a szülők nagy örömére csokibarnán,
egészségesen és időben hazaértünk.
Úgy vélem egy életre szóló élményt tudtunk nyújtani a gyerekeknek az Erzsébet-táboron keresztül, s büszkék
lehetünk/lehettünk, hogy fegyelmezetten, aktívan vettek részt a programokon.
Végezetül szeretném megköszönni kollégáim, valamint az önkormányzat maximális támogatását és
segítségét.
Dobos Mónika tanító
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NYÁR A MONOSTORI KERTBEN
Az esős tavasz után rengeteg munkával köszöntött ránk a forró nyár. A július hónap nálunk is, mint sok helyen, a
levenduláról szólt: vendégeink szedd magad akció keretében kezdték meg az illatos virágok betakarítását, majd
önkéntesek és oblátus testvérek segítségével közösségünk fejezte be a szüretet. A levendulát szárítópadlásainkon
szárítjuk, majd partnereink segítségével csokoládét, bonbont, szörpöt, szappant, krémet készíttetünk belőle. A
levendula mellett takarítottunk be hársfavirágot, körömvirágot, zsályát és mentát is. Bővült teakeverék
kínálatunk, melyekből kávézónkban tudnak kóstolni az érdeklődők.
Az aszályos időszakban a Gerence patakban is alig csordogált a víz. A szomorú látványt ellensúlyozta, hogy
örömünkre az arborétumban feltűnt egy igen ritka hazai rákfaj, a kövi rák egy szép példánya. Kertünkben tehát
újabb ritka, fokozottan védett állatfaj talált otthonra.

Bencések Bakonybélben - Máté testvér bemutatkozik
Máté testvér 2018 óta él Bakonybélben. Korábban vállalkozása volt, kamionsofőrként is dolgozott, mielőtt
szerzetes lett.
Mikor léptél be a bakonybéli közösségbe? Ha nagyon pontos akarok lenni, akkor 2018 nagycsütörtök este
18:00-kor érkeztem meg véglegesen, de természetesen
előtte már töltöttem itt néhány rövidebb időszakot.
Jelenleg milyen feladatok látsz el a monostorban?
Több munkaterületem is van, elsősorban a kert,
karbantartás: fát vágok, kertészkedem, takarítok,
intézem a szelektív hulladék kezelését, de rám van bízva
a monostor járműveinek karbantartása is. Emellett
kisegítő vendégpáterként is üzemelek, fogadom a
vendégházba érkezőket, és a kávézóban is besegítek, ha
kell. Beszerzéssel is foglalkozom, legyen szó akár emailes
rendelésekről, akár kisbuszos bevásárlásokról. Ezek
mellett én gyűjtöm és kezelem az emailben vagy
telefonon beérkező imaszándékokat, imakéréseket és indítom az online imaóra közvetítéseket a monostor
youtube csatornáján.
Gyerekkorodban mi szerettél volna lenni? Az volt az álmom, hogy autóversenyző leszek.
Melyik a kedvenc helyed Bakonybélben a monostoron kívül? Legszívesebben a Judit forrást és környékét
keresem fel, ha van szabadidőm.
Mivel töltöd szívesen a szabadidődet? Mostanában sokat olvasok.
A Hírmondó következő számában a János testvér mutatkozik be.
5.

A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA VII. ÉVFOLYAM

2021. 8. szám

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Látogatóinkat, hogy várhatóan 2021.
augusztus 15. és szeptember 15. között a Kőris-hegyre vezető út
lezárásra kerül fakitermelés miatt. Az út mentén található balesetveszélyes
fák eltávolításának munkálatait kezdjük meg.
A lezárás időtartama alatt a gyalogos illetve a gépjármű forgalom is korlátozásra kerül.
A munkavégzés konkrét megkezdését az út kiszalagozása, valamint információs táblák kihelyezése fogja
megelőzni.
További információért - az adott időszakra vonatkozóan - kérjük figyeljék Erdőgazdaságunk honlapját és
facebook oldalát.
Megértésüket köszönjük!

Július 15-én kellemes délutánt töltöttünk el a Szent-kútnál.
Fellélegeztünk, hogy újra találkozhatunk. Könnyű sétával, vidám
beszélgetéssel, helyben elkészített szendvicsekkel, házi
süteményekkel múlattuk az időt.
Legközelebb augusztus 5-én 16 órakor találkozunk a posta előtt,
megtekintjük a Fürdő utcában történt változásokat. Az új játszóteret
érintve tovább sétálunk a Millenniumi Parkhoz, itt kicsit időzünk, és
a Pápai utcán jövünk vissza.
Augusztus 19-én 16 órakor sétánk a Száraz-Gerencébe vezet. A
társaság dönti el, hogy a Köves-hegyi kilátót /teraszt/ útba
ejthetjük-e, vagy a Jókai utcán fejezzük be a sétát.
Rossz idő esetén a szokott helyen, a Közösségi Házban tartjuk az
összejöveteleket.
Találkozunk a Falunapon és az Énekmondók Emlékezete
rendezvényeken is.
Szeretettel várunk új nyugdíjasokat is, akik szívesen csatlakoznak
hozzánk!
Galba Irén klubvezető

A Bakonybéli Önkormányzat augusztus 11-én, szerdán budapesti autóbuszos családi napot szervez
a HungaroControl Zrt. támogatásával.
A kirándulás során megtekinthetjük az AEROPARK Repülőmúzeumot, valamint egy szervezett
stadiontúra során bejárhatjuk a Groupama Arénát. A délután folyamán Bakonybél Önkormányzata egy
estebédre hívja meg a résztvevőket.
Indulás reggel 7 órakor, várható visszaérkezés 20.00 - 20.30 óra között.
A részvétel ingyenes, de a jelentkezéskor 500-500 Ft regisztrálási díjat kérünk, amit egy emléktárgy
formájában a kirándulás során visszaadunk.
A kiránduláson max. 45 fő vehet részt.
A helybiztosítás a jelentkezés sorrendjében történik.
A jelentkezéseket augusztus 3-án 15-17 óra között a Faluház előtt, és augusztus 7-én 10-12 óra
között az iskola udvarán várjuk a regisztrációs díj befizetésével.
A látnivalókról az alábbi linkeken lehet tájékozódni:
https://aeropark.hu/muzeumrol/
http://www.groupamaarena.com/stadiontura
Köszönjük a HungaroContol Zrt.-nek a szervezést és a lehetőséget.
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(Szent Gellért tér 9.
Bejárat a Temető-köz felöl)

(Fő utca 3.)

Szerdán 14-17 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

Nyitva tartás: MINDEN NAP
10-18 óra között.
Utolsó planetáriumi film: 17:00
Utolsó jegyváltási lehetőség: 17:00

Nyitva minden nap
9-18 óra között,
vasárnap 16 óráig.

Egy módos bakonybéli gazda háza

a bakonyi faeszközkészítés

A bakonyi indián játék
Álom a vár alatt -Selyemmalac Kerámiák
Csóti Gabriella Rózsa kiállítása

Éjszakai távcsöves bemutatóink előzetes bejelentkezés
alapján:. info@csillagda.net, (88) 461-245.

Július 31-én és augusztus 21 –én várjuk a vásárlókat és az
adományozókat. Gyermekruhák, női nyári felsők, férfi
öltönyök, háztartási apróságok nagy választékban
kaphatók.

Július 31-augusztus 1: Két nap a Magas-Bakonyban, találkozó 31-én 8 órakor Bakonybélben a Füsti sörözőben, szállás
Pénzesgyőrben az Imperiálban, visszaérkezés Bakonybélbe 1-jén 16-16.30 között, részletes program a honlapon.
Augusztus 7. szombat: Túra a Keleti Bakonyban, találkozó Bodajk, Fenyő presszó 9 órakor.
Augusztus 15. vasárnap: jobbára jelzetlen utakon Bakonybél körül, találkozó 10 órakor a Pikoló vendéglőben.
Augusztus 20. péntek: közös program a Monostorral, kialakítás alatt.
Augusztus 21. szombat: Várak a Gerecsében, találkozó Neszmély, Hajós Skanzen 7-9 óra között.
Augusztus 22. vasárnap: Túra a Cuha mentén Zirctől Vinyéig. Találkozó: Zirc, Liget presszó 9 óra.
Augusztus 28. szombat: IX: Magas-Bakony teljesítménytúra 10-20-30-50 km-en, rajt és cél a Pikolóban. Rajt 6-11 óra között.

Információ: Mészner Viktor: +36-30-490-8401; www.bakonyibakancsos.hu
Kéményseprés igénybejelentés telefonon: 1818(9.1 menüpont); e-mailben kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu; Interneten:
www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat. A szolgáltatás a csak lakás céljára használt ingatlanokra ingyenes.


Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálata (Zirc, Fáy András u. 7.): Bene Ferenc falugazdász telefonja: 70-436-5058.


Szemétszállítással, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk: Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. www.vhkn.hu. Ügyfélszolgálat: Telefon: 88-949-849; @: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu


Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-80/533-533 (ingyenesen hívható)


Csőtörés, csatorna hibabejelentés: ügyelet: 88-423-222, ügyfélfogadási időben: 88-411-141.
Bakonybél Közös Önkormányzati
Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/442-8024
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök:
8-16 óra
Márkus Zoltán polgármester
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/499-1114
e-mail: polgarmester@bakonybel.hu
Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra
Markácsné Kis Vera jegyző
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Másli Rita mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Adóügyben ügyfélfogadás:
csütörtök: 8-14 óra
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
Szociális ügyekben hatósági szakügyintéző
tel: 70-400-6060
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik keddjén 14.30 és 15.30 óra között az
Önkormányzat épületében.

Orvosi Rendelő
88-461-651
Dr. Kozma Zoltán háziorvos
Hétfő: 8-11; 15-16 óra
Kedd: 8-11 óra
Szerda: 8-11; 14-15 óra
Csütörtök: 8-11 óra
Péntek: 8-11; 14-15 óra
Elérhetőség 16 óráig: 30/545-1193;
16 órától másnap reggel 8 óráig: Központi Ügyelet
Zirc, József Attila u. 7. Tel: 104
Rendelés Pénzesgyőrben:
Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra
Védőnői szolgálat
Galgán Kitti védőnő
Tanácsadások időpontjai
minden páros héten hétfőn
Várandós: 9-10 óra
Önálló csecsemő és kisgyermek: 10-11 óra
Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra
Tanácsadásra időpont egyeztetés szükséges:
Tel: (88)461-051; 20/330-5363.
Plébánia fogadóórák:
hétfőn 8.00-10.00
szerdán 13.30-15.30
szentmoric.plebania@gmail.com

Szent Bernát Gyógyszertár
8427 Bakonybél, Pápai u.7.
Tel: (88)461-017
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.00 óra
KORMÁNYABLAK
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya,
jogosítvány, gépjármű okmányok
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-18 óra
Kedd: 8-16 óra
Szerda: 8-18 óra
Csütörtök: 8-16 óra
Péntek: 8-12 óra
Elérhetőség: (88)550-698
e-mail: zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu
Munkaügyi központ (Foglalkoztatási
Osztály)
8420 Zirc, József Attila u. 2.
Tel: (88)415-662; 550-670
Ügyfélfogadás:
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra
Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás.

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: +36-20-5932629
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2021.augusztus 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

