
Három szín 

            Reményik Sándor 

 

A keblünkről letiltották, 

Leszaggatták a három színt; 

Keblünkről beljebb vándorolt: 

Befogadták a szíveink. 

 

Ameddig piros lesz a vér,  

Ameddig fehér lesz a hó, 

Amíg zölddel a rét füve, 

Lesz jel, eszünkbe juttató: 

 

Hogy hitünk hol van, hol hazánk, 

Hogy hova, kihez tartozunk, 

S kié a föld, hol elsüllyed 

A koporsónk, ha meghalunk. 

 

Hogy az életünk sivatag, 

Hogy vérbemártott kép a táj, 

S a testnek a letépett tag 

Utána sír, utána fáj. 

 

Ameddig piros lesz a vér, 

Ameddig fehér lesz a hó, 

Amíg zölddel a rét füve, 

Míg lesz magyar szív, dobbanó: 

 

A keblünkről letilthatják, 

Letéphetik a három színt,  

Keblünkről beljebb vándorol, 

Befogadják a szíveink. 

 

E három szín után fog szívünk 

Sikoltva égni, vérezni, 

Ki mindenünnen leszaggatta, 

Jöjjön és onnan tépje ki! 

 

1919. július 14. 
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Március idusa a Hegyközön 
 

       Ünnepi hangulattal kez-
dődött március 10-én szom-
b a t o n ,  d é l u t á n 
Hegyközcsatárban az ün-
nepség sorozat, amelyet 
minden év március 15 előtti 
szombaton tartanak. Azért is 
volt kivételes ez az ünnep-
ség, mert a helyi református 
egyházközségben ezen a 
héten zajlott az egyetemes 
imahét a Krisztus hívők 
egységéért, az öküménia 
jegyében, az egész heti alap 
Igék a békességről, az átfor-
málásról, az egymás iránti 
szeretetről, egységről szól-
tak, úgy ahogy azt az 1848 
márciusi ifjak is megálmod-
ták. „…Jézus Krisztus tanít-
ványai közt csak egy mód 
van és egy állapot, a testvéri 

állapot, egymás mellett való küzdés és harcolás. 1948 március 15 – re emlékezve úgy gondoljuk és úgy érez-
zük, hogy az a krisztusi gondolat, amely megfogalmazódott, ott élt őseink  szívében és testvérként tudtak egy-
más mellett harcolni, küzdeni egy igazságért egy célért. Ez lenne a későbbi nemzedék, a mi feladatunk is egy-
más mellett élve egymás mellett küzdve és harcolva egy fontos célért…”- fogalmazta meg Miklós Csaba 
hegyközcsatári református lelkipásztor az ünnepséget megnyitó áhítatában amelyet Márk 10, 42-45  verseire 
alapozta.  
    Az áhítatot követően a jelenlévők teljes szívvel és osaadással énekelték nemzeti imánkat a Himnuszt, majd 
előbb Vitályos Barna, Hegyközcsatár polgármestere  köszöntötte a meghívott vendégeket, és jelenlévőket. 
Ünnepi beszédében méltatta a márciusi ifjak bátorságát, összetartását a szabadság vágyának akarását, nemze-
ti trikolórunk jelentőségét „…a 
trikolor nemzeti értékű, már ön-
magában is üzenetet hordoznak, 
az arra fogékonyak számára. A 
kokárda, a zászló, a turul hirde-
ti, hogy van múltunk és jövőnk 
itt a Kárpát – medencében.        
      Ebben a közösségben egybe-
köt bennünket magyarságunk és 
történelmünk, ebben a szellem-
ben, az összefogás szellemében 
kellene, hogy  éljünk egymással 
békében és harcoljunk közösen 
magyarságunkért!...” – fogal-
mazta meg Vitályos Barna. 
Cseke Attila az RMDSZ Bihar  
megyei szervezetének szenátora 
is jelen volt az ünnepségen  



aki az 1848 márciusi ifjak lelkesedéséről 
beszélt, akiknek emléke előtt hajtunk fejet 
emlékezve, azokra akik fel merték emelni 
szavukat nemzeti identitásukért. „… a ha-
za, a nemzet amelyhez tartozunk meghatá-
roz bizonyos feladatokat és kötelességeket. 
A nemzetnek, amely érték, szimbólum és 
élmény közösségeket jelent óriási szerepe 
van egyéni életünkben. Ezek az értékek és 
szimbólumok, neveltetésünk, szocializáci-
ónk során öntudatlanul vésődnek belénk. … 
történelmi távlatból ma már egyértelmű, 
hogy a magyarok forradalma nélkül egyet-
len európai nép sem élhetne úgy ahogyan 
ma, egyértelmű, hogy az 1848-as forrada-
lomban a magyarok dolgoztak meg mások 
jövőéért is!...” – hangsúlyozta a szenátor. 
 

   
   Szabó Ödön a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke történész szemmel világított rá az 1848-as esemé-
nyekre, hiszen minden március 15-én ünnepeljük a sikert, de minden október 6-án siratjuk tábornokainkat. „… 
miért volt sikeres március 15 – e? És miért oly gyászos nekünk október 6-a? Véleményem szerint egyszerű a 
válasz, március 15 – én együtt gondolkodott mindenki, együtt harcolt mindenki. A Batthyány kormányban ott 
találjuk azokat akik egyébként talán szóba  sem álltak volna egymással, ott van Deák, ott van  Széchényi ott 
van Kossuth, ostorozták előtte is utána is egymást, de együtt voltak! Aztán előbb Széchényi  majd Deák nincs 
ott és megbukik a forradalom, és gyászolunk október 6 – án. Mellébeszélünk-e akkor amikor azt mondjuk, hogy 
az egység az parancs? Mellébeszélünk-e akkor amikor azt mondjuk, hogy minden magyarnak együtt a helye? 
Örülni akarunk vagy gyászolni akarunk?  
     
  A forradalom 1848 – 49 – es parancsa azt mutatja hogy akkor tudunk örülni, ha Széchényi, Deák és Kossuth 
együtt vannak és akkor gyászolunk, ha külön - külön vívjuk a harcunkat, akkor gyászolunk, ha Deák hazamegy 
és a bölcs nem mondja tovább hogy mit cselekedjünk, akkor gyászolunk, ha Széchényi már nincs ott és újító 

szellemiségével, építő erejével elmezavaro-
dottan eltávozik. 
      Meg kell néznünk: mi a siker titka? Nyíl-
ván, az én véleményem szerint az egység a 
siker titka és a másik, a jó nemzetközi hangu-
lat … az 1848-49 – es tragédia az hogy azon 
túl, hogy egy adott ponton nem értettek egyet 
egymással  nagyjaink, változott a világ. Ne-
künk, én úgy gondolom fontos, hogy meg tud-
juk mutatni akkor amikor Nagyváradon har-
colunk a magyarságért, akkor amikor Bihar 
megyében harcolunk a magyarságért, amikor 
akár Brüsszelben akár Bukarestben harco-
lunk a magyarságért, hogy tudjuk mit aka-
runk. Együtt vagyunk, és nem vagyunk haj-
landóak semmi formában engedni egy, tapod-
tat sem abból, amit képviselünk! – hangsú-
lyozta Szabó Ödön.  



    Az ünnepi beszédeket követően ismét a Váradi Dalnokoktól hallhattunk hazafias és nemzeti dalokat Márkus 
Zoltán karnagy irányításával, amelyet a jelenlévők hatalmas ovációval fogadtak, halkan ugyan de bekapcsolód-
tak a dalok éneklésébe. 
 

Hegyközcsatár község értelmiségeinek kitüntetése 
 
       Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere egy régi álmát valósította meg 2010 kora tavaszán, amikor a 
Polgármesteri Hivatallal és a községi RMDSZ szervezet támogatásával megalapította a „ 
HEGYKÖZCSATÁRÉRT” díjat. Az idei évben immár másodjára kerül sor a Március idusa ünnepség sorozat 
keretén belül, amely az idén március 10-én volt, amikor is kitüntetést kapnak azok a személyek akik munkájuk-
kal kitűnnek a község, a falu szellemi, kulturális életének felvirágoztatása terén. A 2011 év kitüntetettei: Szabó 
Erika Éva síteri tanítónő, Mészáros Gizella hegyközcsatári tanítónő, Bondár Éva Piroska hegyközcsatári tanítónő 
és Orbán Adél hegyközcsatári óvónő. A laudációk felolvasása és a   kitüntetések átadása előtt a jelenlévők egy 
perces néma csenddel adóztak a tavaly kitüntetett kitűnő tanár ember Balog Botond emlékének aki alig egy hó-
nappal kitüntetése után eltávozott az élők sorából átadván lelkét Teremtőjének. A laudációkat és az egész ren-
dezvény sorozatot kitűnő hozzáértéssel Tóth Olga hegyközpályi tanítónő konferálta. 
     

 Lássuk kik is a mai díjazottak:  
  Szabó Erika – diplomás tanítónőként vé-
gezett 1976-ban a Nagyenyed-i Bethlen 
Gábor kollégiumban. Ugyanezen évben 
kinevezik Síterbe, ahol jelenleg is tanít, 
immár 36 éve. Jelenleg a legmagasabb ta-
nítónői fokozattal rendelkezik, munkája 
során nagy hangsúlyt fektet azon tanulókra 
akiknek a tanórákon kevesebb sikerél-
ményben van részük, de más területen vi-
szont jeleskedni tudnak, mint például a 
színjátszás, szavalás vagy sportverseny te-
rén, ami által rájönnek, hogy ők is épp 
olyan hasznos tagjai az osztálynak – hall-
hattuk a laudációból. 
       A laudációt követően Vitályos Barna 
polgármester elcsukló hanggal köszönte 
meg Szabó Erika tanítónőnek fáradságos 
munkáját, annak a számára kedves tanító 

néninek akivel együtt kezdték 1976-ban az első osztályt, együtt lépték át az első osztály osztálytermének küszö-
bét, mint nebuló és mint tanítónő. Erika tanító néni az öröm és meghatottság könnyeit hullajtva egykori tanítvá-
nyának karjaiba, mondott köszönetet a munkáját elismerő díjért. A jelenlévők könnyeiket törölgetve nézték 
amint találkozik két generáció és együtt küszködnek az öröm könnyekkel, a tanítónő munkájának eredménye 
meghozta gyümölcsét. 
    - hogyan fogadta és mit jelent Önnek ez a díj? – kérdeztük Szabó Erika tanítónőt 
    - Szabó Erika -  „nagyon meghatódtam és egyben nagyon örültem is, amikor az elmúlt héten megkeresett a 
hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal kultúr referense Sztankovics Gyula azzal a kéréssel, hogy mondjak ma-
gamról néhány dolgot, mivel előterjesztettek a Hegyközcsatárért díjra. Abban a pillanatban azt hittem, hogy 
megáll a szívem a meglepetéstől, hiszen erre éppen nem gondoltam. Számomra ez azt jelenti, hogy odafigyelnek 
rám és megbecsülik munkámat, örülök, hogy  az eddigi  munkám  nem volt hiábavaló és remélem az elkövetke-
zők is meghozzák gyümölcsét” – mondta a tanítónő. 
     Mészáros Gizella – tanítónő pedagógusi karrierje 1977-ben kezdődött, azóta mindvégig a község iskoláiban 
tanított. 1992-ben megyei kitüntetést kapott kitűnő tanító címmel. Nyolc évig volt kultúrigazgató Csatárban, 
majd iskola aligazgató és módszertani körfelelős. A tanítás mellett aktívan részt vesz a község kulturális tevé-
kenységében, több farsangi műsort szerevezett Tótteleken, tanított színdarabokat, magyartáncot gyermekeknek 



és felnőtteknek, részt vett  gyerekekkel a Ki mit tud tehetség kutató vetélkedőkön, a gyerekekkel minden 
hegyközi majálison és hegyközi napokon jelen van, kirándulásokat szervez bábszínházba, múzeumba, ál-
latkertbe. Több helyezést ért el tanítványaival mesemondó, szavaló, matematika, fogalmazás, játékos sport-
versenyeken.  
    Szíve ügye a szép magyar nyelv megőrzése. Aktívan részt vesz az egyházi életben is hiszen a 
hegyközcsatári Református Egyházközség presbitere aki aktívan kiveszi részét a közösség formálásában – 
olvasta Tóth Olga a laudációban.  
      - miként fogadta munkája elismerése jeléül a Hegyközcsatárért díjat? 
      - Mészáros Gizella: - „Nagy megtiszteltetés volt számomra,hogy átvehettem a 
HEGYKÖZCSATÁRÉRT emlékplakettet. Szívből köszönöm mindenkinek az elismerést, annál is inkább, 
mert szerintem a tanító ma is a nemzet napszámosa, mint hajdanán. Nincs más kincse, csak a tudása. Ezt a 
kincsét osztja az évek során sok száz kisdiáknak, türelemmel, szeretettel. Minél több tanítványa van, kincse 
annál inkább gyarapszik, így lesz ő is egyre gazdagabb.  
      Minél több sikeres ember lesz közöttük,a tanító annál boldogabb és érzi, munkája nem volt hiábavaló. 
Hiszem, hogy Isten azért bízta rám ezt a feladatot, hogy a Tőle kapott bölcsességgel, szorgalommal szülő-
falum gyermekeit neveljem, oktassam. Még egyszer, nagyon köszönöm az elismerést!” – mondta a tanító-
nő. 
      Bondár Éva Piroska tanítónő  1984-ben végzett a „Iosif Vulcan” Pedagógiai Liceumban Nagyvára-
don, immár 28 éve tanít a község iskoláiban. Legfőbb céljai a tanulóknak az anyanyelv helyes elsajátítása, 
ápolása, a hagyományok megőrzése, a becsületes munka, az igazmondás, az udvarias viselkedés elsajátítá-
sa, valamint egymás iránti tisztelet.  
      Életcélja a szülőkkel való állandó kapcsolat és bevonni őket is az iskolai és iskolán kivüli tevékenysé-
gekbe. Számos ünnepséget, emlékműsort szervez, de állandó műsorral lépnek fel a hegyközi majálisokon 
és hegyközi napokon a gyerekekkel. Kirándulásokat szervez a község és környéke megismerése céljából. 
Tanulói részt vesznek szavaló, mesemondó, rajz és matematika versenyeken – szól a laudációban.  
       - mit szólt amikor megtudta, hogy Ön az egyike azoknak akik az idén megkapták a 
Hegyközcsatárért díjat?  
Bondár Éva Piroska – könnyeimmel küszködtem és nem akartam elhinni, hiszen rögtön eszembe jutottak 
a tavaly kitüntettek, valahol reménykedtem, hogy majd valamikor én is részese lehetek ennek a helyi 
magasrangú elismerésnek. Nagyon örülök és a családom is örül hiszen közel három évtizedes munkám el-
ismeréseként kaphattam meg a mai nap folyamán ezt a neves díjat. Az elkövetkezőkben ez a kitüntetés 
még jobban kötelez arra, hogy ne hagyjam félbe a már elkezdett munkát, folytassam és tegyem még tökéle-
tesebbé.  
    Orbán Adél – óvónő aki pályafutását 1990 február 1 – én kezdte a hegyköztótteleki általános iskolában 
meglehetősen mostoha körülmények közt, hiszen akkor  összesen három kisgyereket oktatott.  
        A nagyváradi „Iosif Vulcan” Tanítónőképző posztliceális szakán 1993-ban megkapta a tanítónő-
óvónő diplomáját, majd 1995-ben egy psziho-pedagógiai továbbképzésen vett részt a híres sárospataki Ta-
nítóképző kollégiumban.  
    1997-ben  a nagyváradi Partium Egyetem tanító szakán tanul, majd 2001-ben sikeresen államvizsgázott 
a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrös-i kihelyezett szakán. 1999-től a hegyközi óvónők mód-
szertani tanácskozásának vezetője. Számára mindig fontos volt, hogy szülőfalujában anyanyelven oktathas-
son – hallhattuk a laudációban.  
    - mit jelent Önnek, az hogy ma megkapta a község kitüntetését?  
   - Orbán Adél – számomra fontos jelentőssége van, fontos jelentőssége, mert elismeri azt a munkát, amit 
huszonhárom év alatt a közösségért végeztem és tettem, amit ténylegesen hivatástudatból és nemcsak szak-
mai hozzáértésből, ezt szívből lélekből kell csinálni. Akinek nincs ez meg nem a szíve legmélyéből fakad  
az ne is válassza ezt a pályát.  
    Nagyon meglepődtem amikor tudomásomra jutott a kitüntetésre való előterjesztés, örültem, örült a csa-
lád, büszkék voltak rám és gondolom a  lányaim is  akik nyomdokaimba szeretnének lépni, hiszen ők is 
tanítóképzőbe járnak, mindenki örömmel fogadta és megtiszteltetésnek éreztük – nyilatkozta az óvónő.    
     Mi is kívánunk nekik további jó munkát, kitartást, megbecsülést és oktassanak minél több magyar gye-
reket nemzeti identitásunk fennmaradásáért. 



     Bondár Éva Piroska – könnyeimmel 
küszködtem és nem akartam elhinni, hiszen 
rögtön eszembe jutottak a tavaly kitüntettek, 
valahol reménykedtem, hogy majd valamikor 
én is részese lehetek ennek a helyi 
magasrangú elismerésnek. Nagyon örülök és 
a családom is örül hiszen közel három évtize-
des munkám elismeréseként kaphattam meg 
a mai nap folyamán ezt a neves díjat. Az el-
következőkben ez a kitüntetés még jobban 
kötelez arra, hogy ne hagyjam félbe a már 
elkezdett munkát, folytassam és tegyem még 
tökéletesebbé.  
    Orbán Adél – óvónő aki pályafutását 
1990 február 1 – én kezdte a 
hegyköztótteleki általános iskolában megle-
hetősen mostoha körülmények közt, hiszen 

akkor  összesen három kisgyereket oktatott.  
        A nagyváradi „Iosif Vulcan” Tanítónő-
képző posztliceális szakán 1993-ban meg-
kapta a tanítónő-óvónő diplomáját, majd 
1995-ben egy psziho-pedagógiai továbbkép-
zésen vett részt a híres sárospataki Tanító-
képző kollégiumban. 1997-ben  a nagyváradi 
Partium Egyetem tanító szakán tanul, majd 
2001-ben sikeresen államvizsgázott a Károli 
Gáspár Református Egyetem Nagykőrös-i 
kihelyezett szakán. 1999-től a hegyközi óvó-
nők módszertani tanácskozásának vezetője. 
Számára mindig fontos volt, hogy szülőfalu-
jában anyanyelven oktathasson – hallhattuk a 
laudációban.  
    - mit jelent Önnek, az hogy ma megkap-
ta a község kitüntetését?  

   - Orbán Adél – számomra fontos jelentős-
sége van, fontos jelentőssége, mert elismeri 
azt a munkát, amit huszonhárom év alatt a 
közösségért végeztem és tettem, amit tényle-
gesen hivatástudatból és nemcsak szakmai 
hozzáértésből, ezt szívből lélekből kell csi-
nálni. Akinek nincs ez meg nem a szíve leg-
mélyéből fakad  az ne is válassza ezt a pá-
lyát.  
    Nagyon meglepődtem amikor tudomásom-
ra jutott a kitüntetésre való előterjesztés, 
örültem, örült a család, büszkék voltak rám 
és gondolom a  lányaim is  akik nyomdoka-
imba szeretnének lépni, hiszen ők is tanító-
képzőbe járnak, mindenki örömmel fogadta 
és megtiszteltetésnek éreztük – nyilatkozta az 
óvónő.    



Hegyközi őstermelők, szőlősgazdák, borászok találkozója Hegyközcsatárban 
 
    A március 15-i ünnepség sorozat keretén belül 
tartották meg Hegyközcsatárban az őstermelők, 
szőlősgazdák és borászok találkozóját egy igen 
színes varieté műsor keretén belül. A Váradi 
Dalnokok akik Márkus Zoltán karnagy vezetésé-
vel többször is felléptek március 10 –én, szom-
bat délután, ezennel sem cáfoltak rá hírnevükre, 
hiszen a sok szép nemzeti, hazafias és katonadal-
ok mellett sok szép nótával örvendeztették meg a 
jelenlévőket. 
    A kórust a Nagyvárad. Réti Református Egy-
házközség presbitere Agyagási Ernő presbiter 
alapította 2009-ben, karnagyuk Márkus Zoltán 
aki karnagy – kántorként szolgál a gyülekezet-
ben, azóta számos rendezvényen és előadáson 
vettel részt határon innen és túl.  
      Felléptek még a magyarországi testvér tele-

pülés Kaba város küldöttei, a Kabai Nótaklub tagjai is nagy sikerrel.  
     Ma sem maradt ki a rendezvény előadóinak soraiból a hegyközcsatári Molnár István citerajátékával, aki 
immár 5 éve gyakorolja ezt a műfajt. Állandóan részt vesz a községünkben tartandó rendezvényeken, de 2010-
ben bejutott  a Ki mit tud nagyváradi középdöntőjébe.  
     Papp Lajos hegyközcsatári őstermelő, szőlősgazda előadásában szép régi magyar nóták csendültek fel, ame-
lyeket együtt dalolt a közönség az előadóval, víszhagzott a nagy terem a szép nóták éneklésekor. 
    Nagy sikere volt a két fiatal könnyűzenei tehetségnek is, Kurucz Anita és Sass Emőkének, akik a rendez-
vény elején Kossuth nótákkal léptek fel. A két fiatal lány előtt hatalmas karrier állhat, ha tovább képzik magu-
kat, 2011-ben részt vettek a  Nagyváradi Diákszövetség által szervezett Dalfesztiválon és bekerültek a közép-
döntőbe, ahol előbbi a negyedik, az utóbbi az ötödik helyen végzett. 
    A további jó hangulatról Szűcs Lőrinc és zenekara gondoskodott. A zsúfolásig megtelt kultúrházban jól 
érezték magukat a jelenlévők, mindenki hozott magával egy-egy palack saját termésű bort hogy megkínálhassa 
asztaltársát, barátait.    A terem közepén svédasztal volt felállítva az éhség csillapításaként finom pörkölttel, 
töltött káposztával, rizzsel, makarónival és az elmaradhatatlan savanyúsággal a hegyközcsatári polgármesteri 
hivatal munkaközösségének jóvoltából.   
    Az ünnepi rendezvény ideje alatt grafikai kiállítást tekinthettek meg a résztvevők a síteri Gyurkovics Éva és 
a csatári Galambos Dávid munkáiból. 
A jelenlévők kifejezték óhajukat, miszerint nem szakad meg a jövőben ez a nemes hagyomány, mert szükség 
van az ilyen és hasonló rendezvényekre, találkozókra. Az ünnepség sorozat fő támogatója a hegyközcsatári 
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a községi RMDSZ szervezet.  
 

FELHÍVÁS 
 
 Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2012-es évtől a 70. életévüket betöltött személyek mentesülnek 
az éjjeliőr díj befizetése alól a következő feltételekkel: 

azokban a háztartásokban, ahol az ott élő személyek betöltötték 70. életévet NEM KELL fizetni 
ahol a házastársak egyike betöltötte, a másik viszont még nem a 70. életévét az eddigi összeg 50% - át kell 

fizetniük 
ahol közös házastársban élnek fiatalok és 70 évnél idősebbek, OTT KELL fizetni 
azok a személyek akik kifizették 2012-re az éjjeliőr díjat és a fent említett  esetek legalább egyike vonatko-

zik rá, a már kifizetett összeg be lesz számolva a 2013-as év épület és telekadójába  
ez a kedvezmény csak a községbe szóló személyi igazolvánnyal rendelkező személyekre érvényes 

Akik nem teljesítik a fent említetteket, azok továbbra is kötelesek fizetni!  
Részletes információkért kérjük forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz. 



KERESZTREJTVÉNY 

- Mi az abszolút lehetetlen? 
- ??? 
- Hogy két kopasz hajba kapjon. 

 
- Mi az abszolút nagyképűség? 

- ??? 
- Amikor egy giliszta azt mondja, hogy hor-
gászni megy. 

 
- Mi az abszolút boldogság? 

- ??? 
- Milliomos anyós sírjára koszorút tenni. 

 
- Ki az abszolút sovány? 

- ??? 

- Aki zuhanyzás közben széttárja a karjait, hogy 
el ne nyelje a lefolyó. 

 
- Ki az abszolút szerencsétlen? 

- ??? 
- Aki beleül egy szénakazalba és megszúrja egy 
tű! 

 
- Milyen az abszolút hullámos haj? 

- ??? 
- Amiben tengeri betegséget kap a fésű. 

 
- Ki az abszolút örökzöld énekes? 

- ??? 
- Fenyő Miklós. 

Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 

 


