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Előszó 

Nos, hát elindult az SD. EJC. havi magazinja, a 

visszajelzések alapján határozottan elnyerte 

mindenki tetszését a lap. 

Közben gondolkoztam, és számszerűsítettem, 

rendszereztem a lapot. Az alábbiakra 

jutottam: minden újságban 4+3 cikk lesz. 

Ezalatt érteni kell azt, hogy 4 rendes cikk, és a 

+3 a 

-Postaláda; 

-Reklám; 

-Fotók_tőletek; 

 rovat lesz. Ugyanis, ha ezek valamelyikére 

nem jön anyag, akkor ott üres oldal lenne. De 

az nem lehet ugyebár, így azok helyett szintén 

cikkek lesznek elhelyezve, tehát mindenféle 

kép biztosítva lesz a havi 7 cikk. Továbbá 

azon is agyaltam, hogy végülis milyen 

szimulátorokkal foglalkozzon a lap, a 

maradék 40%-ban. Mert, hogy tudni illik azt 

is eldöntöttem, hogy 60-40%-ban lesz szó SD: 

EJC.-s hírekről, infókról, és csak 40% lesz az, 

ami az egyéb szimulátorokról szól. Ez persze 

csak megközelítőleg lesz így, nem fogom 

koppra betartani, nem is az a cél. Na de 

térjünk vissza a felvonultatott 

szimulátorokra: 

MSTS 

OpenBVE 

OMSI. 

Egyelőre a témák ezen 3 szimulátor körül 

fognak keringeni, és a 4+3 cikk is ennek 

fejében lesz majd megalkotva, a 

későbbiekben. Persze idővel tervezem, hogy 

újabb szimulátorokat tegyek bele az újságba, 

mint például Vbus, Trainz, Wos, Railworks, és 

még miegyéb, ami szimulátor. Ez persze majd 

az újság hosszabbításával is jár majd, szóval 

elképzelhető lesz majd az 5+3, 8+3, vagy akár 

a 10+3 féle elrendezés is. 

„SD” 
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Hírek a virtuális világból 

Elkészült, és letölthető OMSI-hoz a 

MAN NL202 típusú alacsonypadlós 

busz. Érdemes letölteni, mert nem egy 

újdonságot tartalmaz, ha másért nem, 

egy kis vérfrissítés a sok Ikarus, FBW 

mellett. 

Szintén elkészült OMSI-hoz a Jelcz 

M121MB típusú busz, bár erre még bőven 

mondhatjuk, hogy béta verzió, mert 

például, a fülkében a látószög kicsi, a jobb 

és baltükör mérete is elég kicsire sikeredett 

sajnos. 

Letölthető az OpenBVE 1.4-es 

verziója, a legfőbb újítás benne az 

úgynevezett „tartalomkezelő” ami egy 

beépített letöltés nyilvántartó, így 

nem kell többé keresgélnünk egy 

pályát, vagy járművet, sőt még a 

netre sem kell felmennünk! 
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Hírek a virtuális világból 

Újabb frissítést kapott OpenBVE alatt 

a csíkos bhv, ezúttal animált 

kerekeket, és új forgóváz textúrákat 

kapott. 

Szintén frissítést kapott a BVEKlub igáslova, 

a V63-025-ös gép, részletesebb kabint 

kapott, és egyből 2 szerelvényt is. 

Választhatunk személy, és tehervonat 

továbbítása mellett is. 

MSTS világában e hónapban új 

teherkocsival bővült virtuális 

állományunk, illetve a készítők 

megleptek minket egy új V43-as 

modellel. 

 

  



5 
 

 

A múltkori számban az OpenBVE alá várható metrók lettek górcső alá 

véve. Most ugyanezt tesszük meg MSTS alatt. A most következő cikkben 

kevés lesz a kép, mivel fotón nem látható dolgok fognak belekerülni a 

kocsikba.   

Fontos megjegyezni, hogy a most következő szóban szereplő 

újdonságok még nincsenek készen, tehát igazából nincs miről képet 

mutatni. De hogy miért is van szükség újabb frissítésekre, és mi újat 

lehet, még ezeken felül is bele csempészni a kocsikba? 

Nos, a válasz egyszerű: Ezek a valamikori új dolgoknak a vérfrissítése 

lesz, tökéletesítése. De ugye még mindig nem mondtam meg, hogy mik 

ezek a ”frissítések”. 
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Ezek az alábbiak: 

 2048*2048-as textúrák, ez magában foglalja azt is, hogy egyúttal 

újra is lesz textúrázva az összes kocsi; 

 Ev, Ev3, Ev/A típusoknál végre mindkét oldali ajtónyitás és 

vezetőfülke váltás; 

 automatikusan működő kompresszor; 

 jól működő vészfék hang; levegő kiengedés hang, amikor a légféket 

tesszük üres állásba. 

Hogy mi miért kell, azt egyből 

el is mondom, szépen sorjában. 

Dupla akkora textúra azért kell, 

mert manapság egyre több 

jármű kap ekkora méretű 

textúrákat, amik, nem mondom, 

tényleg sokkal jobban néznek ki, 

mint az 1024*1024-es társaik. 

Nincs mese, a metróknak is meg 

kell kapniuk ezt a 2048*2048-as 

méretet. 

Ugye ez nem érne semmit se, 

ha csak az eddig használt 

textúrák lennének szintén 

felnagyítva, ezért kell újra, az 

eredeti képekből összeállítani, az 

immáron új 2048*2048-as 

méretű textúrákat. Úgy, mint 

OpenBVE-ben, MSTS-ben is 

szembetűnő lesz a változás, ha 

kész. 

A következő pont volt az „E” 

típusok mindkét oldali ajtó 

nyitása, és zárása. Ez már egy 

nagyon régi szarvashibája volt a 
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modellnek, amit most, egy másik 

modellen keresztül sikerült 

kiküszöbölni.  

Mert, hogy új „E” modell fog 

majd szemezni velünk telepítés 

után, de nem kell aggódni, a 

nagyon minimálisan tér el a régi 

„egyoldalas” modelltől. Amit a 

cég emberei észrevettek, mint 

eltérést, az a tetőn található 

nyílások, azok jobban a kocsi 

oldal irányú szélei felé kerültek, 

mint ahogy a most letölthető 81-

es kocsiknál is jelenleg van. A 

modell, és az ENG fájljai 

természetesen magában 

foglalják már a vezetőfülke 

váltást is, tehát ezen nincs mit 

ragozni, ez a gond/hiba is 

megoldva. 

A harmadik pont volt az 

automatikusan működő 

kompresszor, ez ugye jelenleg a V 

gomb megnyomására 

kapcsolódik be, illetve ki. Ez csak 

az élethűséget mintázza, mert a 

valóságban is, automatikusan 

kapcsol ki, és be a kompresszor a 

járműveken. 

Negyedik volt a jól működő 

vészfék hang, és a fék kiengedés 

hang, légfék használatakor, tudni 

illik ugyanis, hogy amikor a 

légfékkel próbálunk megállni, és 

azt 40% felé húzzuk, akkor 

halljuk meg a hosszú 

Szzzzzzzzzzz! hangot, mert 

valamiért lejátszotta a vészfék 

hangot. A jövőben ez is meg fog 

változni, ki lesz javítva, úgy hogy 

ténylegesen csak emergency 

állásban játszza le a hangot. 

Aztán ott van még, hogy nincs 

hang, amikor a légféket 

kiengedjük. Ez is meg fog 

változni, és az OpenBVE-ből 

ismerős hangot fogja kiadni a 

vonat, amikor pedig 

vészfékállásból F1-be állítjuk a 

kontrollert. 

Nos, eddig ennyi gyűlt össze, 

felújítás gyanánt, bár ez is éppen 

elég, ugyanis ez is körülbelül 

hasonló hosszúságú felújítás lesz, 

mint amilyenen az OpenBVE-s 

állomány megy most át. 

Az írásból kiderül, hogy az MSTS 

részleg előtt is hosszú út áll még, 

hasonló hosszú út, mint amin az 

OpenBVE-s gépek most haladnak 

át.  
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Mint azt olvasni lehet a mai napig a főoldalon a Projektek 

bejegyzésben, 2013-ban, várhatóan jönnek a nagyvasúti gépek, bár ezek 

inkább csak MSTS adaptációk lesznek, ugyanis arról fogják mintázni a 

cég szakemberei az új élet hűbb, részletesebb modelleket. Természetesen 

OpenBVE-ről beszélünk, és a most következő motorvonat az első 

nagyvasúti jármű lesz, amit a cégnél, már ténylegesen a cég épített. 

A modell eredetijéről ezen írásban nem esik szó, azt már bőven 

megtette egy másik újság, így mi most csak a szimulátorbeli járműről 

fogunk beszélni. 

A motorvonat tudni fogja, a napjainkban már szinte kötelező extrának 

nem nevezhető dolgokat: animált fényszóró/zárfény, animált ajtók, 

animált kerekek, kapcsolható utastér világítás (?). A szerelvényt 

egyszerre, több verzióban lehet majd letölteni, ha elkészült. Ezek kisebb 

módosítások lesznek, gondolni kell itt festési, illetve elrendezési 

módosításokra. Ugyanis, mint az a másik újságból kiderül, több 

országnak, több féle kivitelben adták ezeket a jószágokat, így a virtuális 

világban is muszáj 

megörökíteni 

őket, hogy ott 

örökre fent 

maradjanak, noha 

ez az állítás az 

igaziakra 

egyáltalán nem 

igaz. 

És hogy miért is 

pont ez a jármű? 

A válasz egyszerű: 

Mert megtetszett, 
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megfogott a jármű kialakítása, kinézete, milyensége.   

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a modell, még mindig nem 

100%-os saját, hanem igazából 90%-ban saját, az alap ugyanis 

Bzmot332 nevű készítő Ikarus 280 típusú busz objektumából való. 

Pontosabban már csak az 

ülések, kapaszkodók, és 

oldalfalak valóak belőle, sajnos 

az orr részt is teljesen újra 

kellett építeni, de ettől 

függetlenül, amiket a cégnél a 

tervezőbrigádok látnak, az 

kimondottan nem rossz.  

Mondanom sem kell, hogy a 

falvastagítás itt már alap dolog 

lesz, viszont ami nem lesz 

„alap” dolog az a fülke. A 

fülkéről ugyanis nem találtam 

képet, ezért az bajos lesz, és 

mivel a MÁV-nál Bzmot megnevezésen futott ez a kocsi is, ezért nemes 

egyszerűséggel a BVE2-es Bzmot kabinja lesz/van berakva a járműbe. 

Fontos megemlíteni, hogy eme teremtmény még nincs kész, tehát azért 

néz ki a képeken félkész állapotnak megfelelően, mert még el sem 

készült. A jármű egyelőre háttérben készül, tehát amikor épp nincs 

semmilyen dolgom, vagy unom a metrókat, villamosokat, így ennek 

megfelelően van, amúgy ahhoz képest elég előre haladott állapotban. 

Összegezve: 

A jármű, biztos, hogy nem lesz senkinek sem a kedvence, maximum az 

idősebb vasutas korosztálynak, de itt ennél a modellemnél nem is ez az 

első szempont, amiért készül, hanem az, mert szimplán csak tetszik. 
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A cím azt hiszem, mindent elárul, 

a most következő cikk, egy interjú lesz, méghozzá egy, a BVE-s körökből 

ismert alkotó, HLJ. Az ő története olyan, mint amilyennek lennie kell. 

Idejött, meg győzött minket magáról, tudásáról, és végül győzött is.

Mióta érdekelnek a kötöttpályás járművek? 

A kötött pályás közlekedés jóformán gyerekkorom óta érdekel. 
Mamámhoz menet két fővonalat is látni és ez tetszett, valamint 
nyaranta szűkebb családdal Budapestre utaztunk szintén vonattal. Itt 
aztán láttam mindent: metró, villamos, trolit. Ez a része nagyon 
megfogott, bár akkor még nem értettem a „vonatozáshoz”. 
 Aztán később olyan barátaim lettek, akiket szintén érdekel a kötött 
pályás közlekedés.  

Az egyik helyi barátommal Székesfehérváron két kedvenc helyünk volt 

vonat figyelésre: az egyik a Repülőtéri megálló változatos és sűrű vonat 

forgalom miatt a másik, pedig a komáromi vonalnál a Gaja patak feletti 

vasúti híd. Mind a két helyen megvolt a maga hangulata. Igazándiból 

engem jobban vonzott a buszközlekedés. Aztán később megismertem egy 
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agárdi srácot, aki a barátom lett őt meg 

inkább a villamos közlekedés vonzotta. 

Így később már együtt mentünk fotózni 

valamint városlátogatásokra, ahol volt 

villamos. 

Hogy találtál rá a BVE-re? 

BVE-re véletlen találtam rá. Honlapomhoz kerestem anyagot, azt 

hiszem vagy ics vagy kcsv típusú villamoshoz leírást. Képeket is 

megnéztem, és ekkor láttam, hogy 2-es villamosra van szimulátor. Ezt 

mondom meg kell néznem. Megnéztem és 

tetszett nagyon, amit láttam. Letöltöttem 

aztán elkezdtem játszani. 

Mi fogott meg benne?   

Mi fogott meg? Ez igazándiból jó kérdés. 

Talán az, hogy akkoriban játszottam egy kis ideig msts-sel, de nem sok 

minden volt még hozzá magyar viszonylatban valamint a régi 

számítógépemen sokat kellett várni a betöltésre. BVE-ben meg egy tucat 

kiegészítő volt már; közöttük a kedvenceim: budapesti metró vonalak. 

Aztán amikor meg tanultam építeni az egyszerűsége, bár buktatók és 

számolgatós részek itt is vannak. „Egyszerű parancsokkal” szép 

objektumokat és pályákat lehet építeni! 

Más szimulátorral foglalkozol? 

Akár csak vezetés szintjén is? 

Igen msts-sel. Itt csak 

játékosként vagyok, jelen bár 

készítőknek besegítetem textúra 

képekkel a 30
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-as vonalhoz. Itt Siófokon is 

voltunk fotózni, amit élveztem is.   

Mikor jött az ötlet, hogy 

játékosból készítővé válj? 

Egy idő után elkezdtem 

nézegetni miből áll egy objektum 

vagy egy pályát hogyan lehet 

összerakni. Az agárdi barátom ő 

előrébb volt és készített egy 

gyakorló pályát aztán egy valós 

pályát is akart építeni, de nem 

lett befejezve. Ekkor gondoltam, 

hogy én is megtanulom a pálya 

illetve objektumírást. Persze 

kezdetben tényleg nagyon 

kezdetleges objektumaim és 

pályáim voltak. 

Mi volt a legelső járműved? 

A bzmot volt a legelső 

járművem, amin a 

kezdetlegesség meglátszik elég 

rendesen. Miért pont ez? Mert 

tetszett ez a mezei metró 

gúnynéven is emlegetett néha 

büdös, rosszállapotú jármű. Bár 

mikor megépítettem még nem 

utaztam vele, azóta persze igen, 

többszöris. 

Mi az eddigi legnagyobb 

kincsed, amivel különösen sok 

időt töltöttél el? 

Az Mfav 3d-s kabinja. És a 

jelenleg épülő csufi második 

generációja, amire szintén 

büszke vagyok.  
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Mi alapján találod ki, hogy épp 
milyen járművet 
építs?  

Járműveket több 
szempont alapján 
választom ki. 
Szeretem az egyedi 
járműveket ilyen 
például a csufi is. 
Kedvelem még a 
retrónak számító járműveket, 
mint az uv és az muv; ez a 

villamos szintén mára egyedi 
darab lett. 
Aztán kedvenc 
járművek között 
is szeretek 
válogatni vagy 
például, már ha 
csak egy kicsi 
hiányzik a tejes 
készhez; mondjuk 

egy 3d-s kabin. 

 

Van-e valami kedvenc témaköröd építés szempontjából? 

Helyiérdekű vasút, nagyvasút, városi vasút?  

 

Igen több is. 

Nagyvasútból inkább mellék vonalak így 44, 45-ös vonal, talán egyszer 

megépítem kombinálva a 45-ös vonalat az 5-ös vonallal. Fővonalakból 

az egyik kedvenc vonalam Budapest – Székesfehérvár- Siófok- 

Nagykanizsa rész. Itt majd Tibi-trainnek fogok valamikor besegíteni. 

Tervezek még egy félig meddig fiktív pályát is, ami szintén Balaton déli 

partján fog menni Siófokig.   
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Városi közlekedés tekintetében inkább villamos vonalakat részesítem 

előnybe, mert azok érdekelnek jobban, és több képet lehet hozzájuk 

találni utca térképes programokon.  

Általában hogy dolgozol? Hogy kezdesz hozzá egy teljesen új jármű 

építéséhez? 

Most már nem csak belevágok a középbe a járműveknél, mint 

régebben, hanem gondos nagyító alá veszem a járművet. Begyűjtök 

jellegrajzokat és képeket. Szeretek általában saját képeket használni, de 

ha nincsen, akkor más készítők képeit használom fel engedélykérés és 

megadás után. Először magát a járművet úgy veszem szemügyre, hogy 

mennyire nehéz megépíteni, mik lehetnek a buktatók, valamint mely 

részekre kell figyelni. Aztán keresek videókat az adott járműről. 

Szeretem tudni, mit lehet kihozni belőle. Ahol tudok, jellegrajz alapján 

építek, persze minden pontosan megcsinálni nem lehet. 

Van-e az építésben olyan rész, amit kimondottan utálsz? 

Minden építésben van utálatos 

rész. Talán az egyik ilyen a 

textúra előkészítése és 

méretezése. Aztán azokat a 

részeket nem igazán kedvelem, 

amikor egy adott résszel sokat 

kell vacakolgatni. Amire 

különösen mérges tudok lenni, 

ha sokadik próbálkozás után 

nem olyan végeredményt kapok, amilyent szeretnék.  

És ebből adódik a 

következő kérdés 

is, van-e olyan 

dolog, amit 

kimondottan 

szeretsz az építésben? 

Szeretem látni azt, hogy lépésről lépésére 

felépül egy jármű. Darabokból összerakok egy 

használható járművet, ami szép eredményt 

hoz maga után. 
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Mennyire vagy 

"szegecsszámláló", 

amikor építesz? 

Ez a kérdés 

tetszett a legjobban 

az összes közül. 

Egyszóval: nagyon. 

Eddig is szerettem a 

minőséget kihozni a 

járművekből, de 

mikor CSUPA-CS 

megjelentette a 

járműveit ez nagy 

hatással volt rám 

még minőség 

tekintetében. Persze 

azért vannak 

részek, amivel nem 

vagyok hajlandó 

órákat 

vacakolgatni, de 

amit csak lehet, ki 

akarok hozni az 

adott járműből. 

Téged mi hajt, amikor járművet építesz? 

Előbbi kérdések szerintem nagyjából már 

kitűnhet, de szerintem, ami engem hajt az a 

minőség. Első sorban minőségi munkát 

szeretnék kiadni a kezemből és másodlagosan 

mennyiségi munkát.   

Van-e magadról valamilyen jövőkép, a 

jövőt illetően, természetesen szimulátoros 

körökben? 

Ami most: pálya és járműépítés. Meglévő 

pályákat 

és 

járműve

ket 

fejleszte

ni 

tanulni 

openBVE 

világáról többet. Nagy álmom még, hogy a 

FLIRT motorvonatot megépítse, bár az elejétől 

nagyon félek, mert nem hagyományos 

„szögletes” jármű, hanem szép áramvonalas.  

Mit tervezel még a jövőben a BVE-

vel? 

Korábbi kérdések egyikében 

említettem, hogy nagyvasúti 

mellékvonalakat szeretnék építeni és 

fiktív pályát is fejleszteni, itt az Ftrainre 

gondolok valamint a dél-Balaton 
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partján húzódó vonalamra. 

Aztán budapesti villamos 

vonalak építése is célba van véve 

és a villamos járművek 3d-s 

kabinjainak építése, uv és muv 

villamos tervezése, amihez már 

megvan minden.   

Lesz tovább lépés a BVE-ről, vagy maradsz ebben a világban? 

100%-osan nem mondhatom azt, hogy igen, de azt se, hogy nem. 

Viszont mivel nagy fejlődések és lehetőségek vannak openBVE terén így 

nagy valószínűséggel ez lesz a fő játékom. 

Visszatérve a jelenbe, jelenleg, épp min dolgozol? 

Jelen pillanatban a csufin dolgozok. Utána befejezek egy régi fiktív 

villamos pályát.  

Mi a véleményed országos szinten a BVE közösségről, és globális 

szinten? 

Ezen a kérdése gondolkoztam a legtöbbet, mit is válaszoljak, mert 

vegyes a véleményem az itteni közösségről. Vannak olyan személyek, 

akik letesznek valami értékeset az asztalra, de vannak olyan személyek 

sajnos, akik hajlandóak sokat vitázni egy-egy jelentéktelen dolgon. Bár 

néha ez szórakoztat, ahogyan kifejtik egymásnak az érveket és 

ellenérveket valamikor több órán keresztül. Szerencsére nem mindenki 

ilyen. Szeretem az olyan fejlesztőket, akik kihozzák a maximumot abból, 

amivel épp foglalkoznak. 
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Világviszonylatba tetszik a sok fejlesztés és az, hogy az openBVE 

folyamatosan fejlődik, ami szintén újabb tárházak kulcsát nyitja majd 

meg. 

Utolsó kérdésként, Te hova sorolod a magyar BVE-s közösséged, a 

globális BVE-s közösségben, tekintve a kiegészítőket? 

Az utóbbi időkben sok kiegészítő jelent meg. Szerintem a legaktívabb 

és legdinamikusabban fejlesztők közé sorolom a magyar közösséget.  
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K: Amúgy az újságodban a képek nagyon megnyerőek. Tényleg teljesen 

átalakulnak a metrók. Nem tudom az eddig kivont vagy kiégett 

kocsikat is megcsinálod vagy csak a jelenleg futókkal foglalkozol? 

V: A főoldalon a projektek bejegyzésben van egy ilyen szövegrész: „-

MSTS, és OpenBVE alá a régen leselejtezett, és emiatt a mai 

állományban nem szereplő kocsik”. Tehát a kérdésre válaszolva, igen 

minden kocsi el lesz készítve, és a jelenlegi kocsik textúrájából, 

természetesen, de tegyük hozzá azt is, hogy azok a textúrák fel lesznek 

javítva. Pl.: karcok, rozsdafoltok, sérülések lesznek eltüntetve majd a 

textúrákról, hiszen a már kivont kocsik, amik nem most égtek ki, 

sokkal jobb állapotban voltak. 

K: Szép éles textek lettek, amire lecserélted, tetszik a cici lámpa is. 

Nagyon ötletes lett dicséret érte! Kapaszkodókat is jól látom, csinálod? 

Akár ha készen leszel, vele be lehetne rakni a tartalom kezelőbe 

openbve-be, mert érdemes letölteni. 

V: Örülök, hogy már előre is elnyerte a tetszésedet. Eredetileg PECSI-

OLVASO által készített kapaszkodók lettek volna beszerelve, de az 

MSTS modellben is 2D-s kapaszkodók vannak. És a cégnél sokat 

számít, hogy mindkét szimulátor alatt 100%-nak tűnjön ugyanazon 

modell. A cici lámpákat is ő készítette, de amint látod, ezek maradtak, 

mert az MSTS modellben is 3D-s lámpák vannak. 

  
Kérdésed van? 

Küldd be bátran az sdzrt22@gmail.com címre, 

és a következő havi újságban megválaszoljuk! 

mailto:sdzrt22@gmail.com
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TW 6000 átfestések minden mennyiségben OpenBVE alá! 

www.gcs7e7.5mp.eu 

Tömegközlekedési videók minden mennyiségben, és jó 

minőségben! 

Iratkozz fel még ma! 

www.youtube.com/user/adamalfabusz 

Az SD. EJC. Igazgatósága FOTÓ versenyt hirdet városi közlekedés 

témakörben! 

Képet beküldeni a Facebook csoport Fotó verseny nevű albumába lehet, 

illetve ha nincs Facebookod, akkor e-mailben is. 

Feltételek: 

 Mindenki nevezhet, de csak 1 képet 
 A tárgya a fotónak a közlekedés (virtuális, vagy valós egyaránt) 
 A fényképen vízjel jelenléte 

Beküldési, és feltöltési határidő: 2012.01.31. 

A továbbiakban a nevezés lezárta után a beküldött, feltöltött képek  a 
főoldalra kerülnek külön bejegyzésbe, és jobb oldalon szavazásban lehet 
szavazni az adott képre. Szavazni 2012.01.31-től 2012 02.31-ig  lehet majd 
a http://sd-ejc.info honlapon. 

Van egy jó weboldalad? 

Küldd be bátran az sdzrt22@gmail.com  

címre, és a következő havi újságban  

bekerül a hírdetések közé! 

http://www.gcs7e7.5mp.eu/
http://www.youtube.com/user/adamalfabusz
mailto:sdzrt22@gmail.com
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Van egy jó fotód? 

Küldd be bátran az sdzrt22@gmail.com 

 címre, és közzétesszük a következő havi 

újságban! 

mailto:sdzrt22@gmail.com
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