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Indul az elsó´ [ komp ]!
˙˙˙

ÚJ!

˙˙˙
A [ komp
] oktatási program és taneszköz˙˙˙
rendszer az elsó´ hazai fejlesztésú´,
˙˙˙
˙˙˙
[ komp ]etencia alapú, [ komp
]lex kommunikációs
˙˙˙
˙˙˙
programcsomag alsósoknak a Mú´szaki Kiadótól!

›› beszéd
›› olvasás
›› írás
›› báb-dráma
›› ének-zene
›› rajz és vizuális nevelés
›› környezetismeret

˙˙˙
[ komp
]lex fejlesztés
˙˙˙

˙˙˙
[ komp
]act módon
˙˙˙

˙˙˙
[ komp
]etencia alapon
˙˙˙

› kompetenciafejlesztés
› felzárkóztatás
› tehetséggondozás
› tantárgyköziség
› készségfejlesztés
› differenciálás
› tanulási motiváció
› NAT, kerettanterv 2008

IGEN!

Váltson szemléletet!
˙˙˙
Váltson az új [ komp
] könyveinkre!
˙˙˙
VáltsonVelünk!

Ábécés olvasókönyv
˙˙˙
A [ komp
]-pal a gyerekek könnyedén kelnek át a Betú´-tengeren!
˙˙˙

ÚJ!

˙˙˙˙˙

Legyen könnyebb az iskolatáska!
A tankönyvet két kötetbe rendeztük.
A 2. kötet jelszavát (27 betú´ megismerését
követó´en) már a gyerekek is el tudják olvasni.

A gyerekek maguk adhatnak nevet a fó´szerepló´
ikreknek.

A „Betűn innen, betűn túl” címet viselő Ábécés olvasókönyv
1–2. kötete kiadónk új fejlesztésű, kompetencia alapú oktatási programjának és taneszközrendszerének elemeként, a
legújabb Nemzeti alaptanterv és minisztériumi kerettanterv
(2008) ajánlásai nyomán készült munkáltató tankönyv.
A kiadvány az anyanyelvi nevelés és az irodalmi műveltség
alapjait a cselekvés, a felfedezés, a kreativitás és játék útján
megismertető, komplex módon oktató tankönyv.
A modulszerűen építkező és a tanító számára bejárási
útvonalat nyújtó, A és B típusú tanmettel és tanítói kézikönyvvel ellátott tankönyv – a hozzá szervesen kapcsolódó
munkafüzettel és írás kiadványokkal együtt – egyszerre
tűzi maga elé a tanulási (illetve részképességbeli) zavarok
és olvasási nehézségek elkerülését, valamint a diszlexiaprevenciót és a kompetenciafejlesztést, egyszóval: felzárkóztató és tehetséggondozó jellegű egyszerre.

VáltsonVelünk!

A tankönyv a hangoztató-elemző-összetevő olvasás tanítási
módszerre épül (beszédre késztető, játékos eseményképek és
könnyen felismerhető, egyszerű hívóképek segítségével), a
módszer eddigi tapasztalatait összegzi, fejleszti tovább és
hozza magasabb szintézisbe.
Kiadónk kompetencia alapú olvasás-írás programja a betűtanulást a tanév végéig kinyújtja. A szakértőgárda által kifejlesztett, a Meixner-módszerre alapozott speciális betűtanulási sorrend pedig – az eddigi olvasókönyvekkel szemben
– nemcsak a nyomtatott kisbetűk esetében veszi tekintetbe a
homogén gátlás kialakulásának elkerülését, hanem a nyomtatott nagybetűk és az írott betűalakok esetében is.
A kiadványt a számtalan változatos, differenciálásra is
alkalmas feladat, a temérdek ötletes, kalandos színes kép és
az áttekinthető, mesekönyvszerű megjelenés teszi azonnal
vonzóvá a mai, 21. században cseperedő gyermekek és a
pedagógus számára egyaránt. A Zalán Tibor meseíró által
írt, a főszereplő ikrek hétköznapjait és kalandjait tartalmazó,
együttműködésre és önreflexióra késztető szövegbetétek,
valamint a kötetekbe szerkesztett versek, mondókák, mesék
és hétköznapi ismeretközlő szövegek a tanulási motiváció
felkeltése mellett arra is alkalmasak, hogy a gyerekek
elkezdjék felfedezni az olvasás többféle célját és élethosszig
tartó örömét.

ÚJ!
Többcélú játékos
készségfejlesztés az
eló´készító´-alapozó
idó´szakban.

Az óriás útja az almavárba.
Játékos kompetenciafejlesztó´ feladat.

Összeolvasás 9 betú´
megismerését követó´en.
Kis lények is segítenek
benne.

A „Betűn innen, betűn túl” Ábécés olvasókönyv tankönyvvé nyilvánításának összesítője
(pedagógiai-didaktikai szakértői értékelőlap az 1. évfolyamon használt olvasókönyvekhez)

pontszám
max.

eredmény

elért (százalék)

a) A magyar nyelv helyesírási és alaktani sajátosságainak megfelel

8

8

100%

b) Az összes betűt a tanév egészére elosztva tanítja

4

4

100%

c) A betű-hang megfelelés tanításához olyan hívóképeket használ, amelyek összhangban vannak az
életkori sajátosságokkal és a nyelvi szerveződés törvényszerűségeivel

8

8

100%

d) Figyelembe veszi a gyermek anyanyelvi fejlettségét

4

4

100%

e) Figyelembe veszi a nyelvi szerveződés sajátosságait
(például: szógyakoriság, szóhossz, elsajátítási életkor)

8

8

100%

f) Az olvasmányok szókincse és a mondatok szerkezeti komplexitása összhangban van az életkorral

8

8

100%

g) Az olvasmányok hossza összhangban van az olvasástechnika szintjével

4

4

100%

h) Az olvasmányok szövegtípusai (mese, vers, ismerettartalom stb.) összhangban vannak az életkorral,
a szövegtípusok előfordulási aránya kiegyenlített

8

8

100%

i) A betűtanítás hangoztatáson alapul, hangos olvastatásra ösztönzi a tanítót.
A helyes nyelvi kiejtés érdekében beszédgyakorlatokkal egészül ki minden egyes betű tanítása

8

8

100%

j) Hangoztatásra épít, a betűkből kiindulva tanítja a szótagokat és a szavakat

8

8

100%

k) Kellő időt szán a gyakorlásra és az ismétlésre

4

4

100%

l) A betűtanítás sorrendje figyelembe veszi az alaki és hangzásbeli hasonlóság hatásának elkerülését

8

8

100%

m) A betűk formája egységes, az induló méret nagyobb, majd fokozatosan csökken

8

8

100%

n) A hívóképek magas színvonalúak, összhangban vannak a gyermek világával

8

8

100%

o) A képanyag a gyermek számára egyértelmű, könnyen érthető rajzokból áll

4

4

100%

VáltsonVelünk!

ÚJ!

A p hang (és betű) eseményképe
a tengerfenéken, alatta a kiemelt
kisképekkel, ahol az új hangot kerestetjük. A nagy képen számtalan, p
hangot tartalmazó, egyszerű szót
lehet kerestetni, felismertetni és hangoztatni a gyerekekkel.

A p hang (és betű) hívóképe, a betű
megismerése. A többféle optikai kép
a betű rögzítését segíti elő. A képről
készült motivációs versike többcélú:
alkalmas hallás utáni szövegértésre,
az új betű kerestetésére és memóriafejlesztésre is.

Olvastatós-összekötős és mondatkiegészítési szövegértési feladat a
p betű gyakorló óráján. A fa szimbólum
az olvasási-írási irányt és a betű elhelyezését segíti a vonalrendszerben.
Alul hallás utáni ismeretközlő szöveg
található a hívóképről a szöveg feldolgozását segítő feladatokkal.

Az órát alakkonstancia-fejlesztési
feladat zárja,
többféle betűtípussal.

A p-t megkülönböztetését gyakoroltató óra oldalpárja a két betű háttér
nélküli hívóképével. Az értelmetlen betűkapcsolatok olvastatása a találgató
olvasás kizárását szolgálja. A gyerekek itt már rövid, egyszerű szöveget is
olvasnak.

VáltsonVelünk!

ÚJ!
Óra a betűtanulás végéről. (A dz és az
idegen betűk tanulásakor a tartalmas
hívókép elmarad.) Mivel a gyerekek ekkor már az összes betűt ismerik, változatos szövegekben olvastatjuk az idegen
betűket. Olvashatnak a világhálóról,
a vécé történetéről, a hipóról és híres
emberekről, és megismerkedhetnek
ritkábban használt, kevésbé közkeletű
szavak értelmével is.

Ismeretközlő szöveg a sün jellemzőiről
és életmódjáról, diafilmszerűen. Az ilyen
szövegeket a szépirodalmi szövegektől
fehér kerettel és színes alányomással
különítettük el.
A végig szótagolt szöveg alkalmas
szakaszos olvasásra, de kooperatív
csoportmunkában, projektmódszerrel
való szövegfeldolgozásra is.

Zalán Tibor egyik írása az ikrekről. A
szöveg elejét és végét hallás után, a
közepét olvasva dolgozzák fel a gyerekek.
Ezt a részt az olvasási betűméretben
közöltük. Az ikrek a hétköznapi témákat
felölelő szövegekben név nélkül, képpel
szerepelnek.

Átmenet a folyamatos olvasásra. A
műveket ebben az olvasástanulási
szakaszban szótagolva és szótagolás nélkül is közöljük.
Alkalmas a differenciálásra, a párhuzamos
felzárkóztatásra és tehetséggondozásra.
A további szövegekben
már csak a nehezen érthető és a hosszú szavakat szótagoljuk.

Feladat megoldását elősegítő szöveg
olvastatása, az olvasási cél felismertetése. A gyerekek olvasás közben el is
készítik a papírforgót.

˙˙˙

[ komp ]
˙˙˙

VáltsonVelünk!

Beszéd és olvasás
munkafüzet
˙˙˙
A [ komp
]-pal a gyerekek könnyedén kelnek át a Betú´-tengeren!
˙˙˙

A Beszéd és olvasás munkafüzet kiadónk új fejlesztésú´, kompetencia alapú taneszközrendszerének és
oktatási programjának elemeként a „Betú´n innen, betú´n túl” Ábécés olvasókönyvhöz készült kiadvány.
A munkafüzet a gyerekek már meglevő vagy szunnyadó ismereteire épülő, játékos, beszédre késztető feladatokat és
illusztrációkat tartalmaz, figyelembe véve, hogy a gyerekek spontán igénye a felhőtlen játék, a mesevilág. Ezekre alapozva kelti
fel a munkafüzet a gyerekek érdeklődését az olvasás és a kommunikáció iránt: fokozatosan tudatosítja és fejleszti a gyerekek
készségeit-képességeit ezen a területen.
A munkafüzet – az Ábécés olvasókönyvvel egyező módon – az egyre tudatosabb beszédhang-felismerés és kiejtés, az egyre
biztosabb betűfelismerés és összeolvasás, azaz az egyre magabiztosabb szövegértés és szövegalkotás jegyében készült.
Az olvasókönyv szóhoz, hanghoz, betűhöz asszociált hívóképei jelennek meg a munkafüzetben is, segítve a hang-betű kapcsolat
megerősítését, az optikai kép rögzülését, valamint a gyerekek, pedagógusok tájékozódását a kiadványban.

ÚJ!

Játékos készségfejlesztő óra az olvasást
előkészítő, alapozó szakaszból.
A feladatok számát itt még különböző
virágokkal jelöltük.

A ü, ű hangot és betűt gyakoroltató
oldal. A hangot, betűt rögzítő hívókép
itt is megjelenik. Az olvasókönyvben a
szóban, a munkafüzetben a szótagban
is kerestetjük a hangot.

VáltsonVelünk!

Írás munkafüzet és
gyakorlólapok
˙˙˙
A [ komp
]-pal a gyerekek könnyedén kelnek át a Betú´-tengeren!
˙˙˙

Az Írás munkafüzet és Írás gyakorlólapok kiadónk új fejlesztésú´, kompetencia alapú taneszközrendszerének
és oktatási programjának elemeként a „Betú´n innen, betú´n túl” Ábécés olvasókönyvhöz készült kiadványok.
A munkafüzet az Olvasókönyvvel együtt az egyre biztosabb betűfelismerés és egyre lendületesebb írás jegyében készült.
A munkafüzet célja, hogy változatos, differenciálásra kiválóan alkalmas feladatok által, fokozatosan alapozza meg az írástechnikai
készséget. A munkafüzet feladatainak megszerkesztésekor figyelembe vettük az olvasásórák betűtanításának differenciálását, ezt
erősítik meg a munkafüzet írásos feladatai is. A feladatok a készségek, képességek fejlesztésén túl a kognitív funkciók fejlesztését is
megcélozzák. A hasonló alakú betűk írásbeli diszkriminációjára külön gyakorlóórákat iktattunk a tanmenetbe, illetve a tananyagba.
A nyomtatott betűk megismerését közvetlenül követi az írott kisbetű tanulása (dekódolás-kódolás-dekódolás), majd az írott
nagybetűkkel fejeződik be az olvasástanulás a tanév végén. (A „B” típusú tanmenetben az írott nagybetűk tanulása átkerül a 2.
évfolyamra, így a nyomtatott betűk tanítása a tanév végéig kinyújtható.) Ennek érdekében a munkafüzethez Írás gyakorlólapok
is tartozik, amely a betűírást készíti elő és gyakoroltatja. A gyakorlólapok (az írás munkafüzettel szorosan együtt kezelve)
az Olvasókönyv hangoztató-elemző-összetevő olvasástanítási módszerét egészíti ki álló c kötéses írástanítási programmal.
Az írás-olvasás kiadványok integrált osztályokban is kiválóan használhatóak. A tetején spirálozott, fekvő munkafüzet a jobb- és
balkezesek számára is kényelmes és könnyen kezelhető, a használatba vett lapot alul meghagyva nem magasítja vagy nyomja a
gyerekek kezét írás közben. A füzetet a közepéhez érve, egyszer kell csupán megfordítaniuk a gyerekeknek. A fejben ragasztott,
hátoldalukon szándékoltan üres gyakorlólapok egyszerűen leválaszthatóak, megkönnyítve az írástechnikai gyakorlást és a
pedagógus munkáját is.

ÚJ!

A p betű írása, változatos másolási és színezési-gondolkodtató feladatokkal. A hívókép és a nyomtatott kis
betűalak a rögzítés céljából a munkafüzetben is megjelenik. Az írott betű hasonlósága miatt a p-t az n-től
el távolítva tanulják a gyerekek. A két írott kisbetűt
differenciálják is.
A p betű vázolása és elhelyezése a vonalrendszerben. A fa szimbólum (lombja, törzse, gyökere) a betű elhelyezkedését és
az írás irányát segíti.

VáltsonVelünk!

Mú´vészetek
báb- és drámajátékkal
A „Gesztenyefa palota” Mú´vészetek báb- és drámajátékkal projektfüzet 1. – kiadónk új fejlesztésú´,
kompetencia alapú taneszközrendszerének és oktatási programjának elemeként – a „Betú´n innen, betú´n túl”
Ábécés olvasókönyvhöz készült, de önállóan is használható, hiánypótló és a piacon egyedülálló kiadvány.
A füzetbe szerkesztett vizuális és verbális tananyag a mesék világába és a teremtő fantázia birodalmába vezetik el a gyerekeket,
az életkori sajátosságokat figyelembe véve. A füzetben híres alkotók, mint Szinyei Merse Pál, Renoir, Van Gogh, Pieter Brueghel,
Picasso, Arcimboldo, Dürer, Monet művei mellett más kultúrákból származó alkotások is helyet kaptak – a művészetek
sokféleségének bemutatása céljából.
A füzet hat nagy témát dolgoz fel kooperatív technikával, projektmódszerrel. Minden projekt három foglalkozásból áll. Mind a hat
téma végén kihajtható oldal található. A gyerekek ezekre az üres lapokra rajzolják le a témával kapcsolatos élményüket, reflexiójukat.
A füzethez kapcsolódó óratervekben jelentős szerepet játszik a témák komplex kezelése: a zene, a tánc, a képzőművészet, a dráma,
a báb kiegészítői egymásnak. Dramatikus felépítés szerint, egymásra épülve követik egymást a feladatok, játékok. A füzet az Ábécés
olvasókönyvben meglevő Zalán Tibor-szövegek tematikáját dolgozza fel, más megközelítésben. A szövegek a tanítói kézikönyvben
is szerepelnek, ezért a füzet más olvasókönyvvel együtt is alkalmas drámaórák, foglalkozások megtartására.

Házépítési projekt. A romos ház.
Az újjáépítés, építkezés fázisai.

ÚJ!
A Fő tér, vásár nagy téma nyitóoldala.
Ezen belül kapott helyet a Vásár, a
Farsang és böjt, valamint a Bábok vetélkedése projektek.

VáltsonVelünk!

A betegség, megfázás megragadása
különféle változatos megközelítéssel:
képi és szövegbeli (mf), illetve dramatizálási-eljátszási, szövegmondási, bábozási, eltáncolási, verselési, éneklési és
papírtépési feladattal (a tanítói kézi
könyv segítségével).

Ének-zene
Az Ének-zene 1. osztályosoknak a zenei mú´veltség alapjait a cselekvés, a felfedezés
és játék útján komplex módon oktató tankönyv.
A tankönyv metodikájában következetesen tevékenykedtető megközelítést alkalmaz, és fejleszti mindazokat a kompetenciákat,
amelyek a zene és az auditív kommunikáció világába vezetik be tanulókat. A dalok, mondókák képi és szövegi megközelítésével
párhuzamosan fejleszti a tankönyv a vizuális és verbális kommunikáció elemeit is az ének-zene oktatása során. A tankönyv
minden esetben a tanulók számára már ismert dal-, mondóka- és élményanyagra építve, fokozatosan halad a tá és a ti-ti,
majd a szün és az ütem, a kotta, valamint a dalok szolmizációs értelmezésének és leképezésének-feldolgozhatóságának,
valamint a dallamstruktúra egyre tudatosabb megismerése és felfedezése felé. A tankönyv elsősorban a magyar mondóka- és
népdalkincsre támaszkodik. Figyelembe veszi egyúttal az évkör természetes jelenségeit (pl. évszakok) és jeles eseményeit is,
az ünnepeket (karácsony, pünkösd, anyák napja). A dalkincsbe a népi gyermekdalok és gyermekjátékok mellett Kodály Zoltán,
a dalszövegkincsbe Weöres Sándor, Károlyi Amy és Csukás István munkásságából is beépít darabokat.

ÚJ!

A tartalomjegyzék a dalok hívóképeivel.
Olvasástudás nélkül is áttekinthető a
gyerekeknek, és ismétlésre is kiválóan
alkalmas.

Tantárgyi koncentráció a szövegértéssel,
környezettel és kompetenciafejlesztés
az Es, eső, ess óráján.

Karácsony.
Új ismeretet feldolgozó óra oldalpárja.

VáltsonVelünk!

Rajzi és vizuális nevelés
A gyerekek spontán igénye a felszabadult, örömteli, élményszerű alkotás, gyermeki fantáziájuk kifejezése, kíváncsiak a különböző
képzőművészeti eszközökre és technikákra. A Rajz és vizuális nevelés 1. tankönyv erre alapozva igyekszik felkelteni a gyerekek
érdeklődését a vizuális kultúra és az alkotás különböző tevékenységei iránt. Ezért találkozunk a könyvben a technikák játékos
ismertetése mellett több műalkotással, valamint gyerekek elkészült munkáival is. A tankönyv feladatai koncentráltan fejlesztik
a manuális képességeket, a kézügyességet. A tankönyvben a rajzi, művészeti feladatok szervesen összekapcsolódnak a magyar
nyelv és irodalommal, valamint a többi művészeti tárggyal (ének-zene, báb- és drámajáték, tánc). Ez a gyerekeknek élményszerűvé
varázsolja a tanulást, a pedagógus számára pedig könnyedén feldolgozhatóvá teszi az elsajátítandó ismereteket. Mindezt a
tankönyvbe gondosan szerkesztett szövegértő-szövegalkotó, képfelismerő, képelemző, képalkotó, gondolkodtató, valamint
komplex feladatok segítik elő. A tankönyv növeli a gyerekek fogékonyságát a képző- és iparművészeti alkotások befogadása
iránt. Nyitottá teszi őket arra, hogy felfedezzék a művészeti ágak kifejezési sokféleségét, megalapozva ezáltal a gyerekeknek
a kultúrához, környezethez való viszonyát is.

ÚJ!
A tartalomjegyzék az órák képi
üzenetével. Olvasástudás nélkül
is áttekinthető a gyerekeknek, és
ismétlésre is kiválóan alkalmas.

Betűfelismerés, alakkonstancia és
vizualitás játékosan.

Vizuális kommunikációt fejlesztő
oldalpár.

VáltsonVelünk!

Környezetismeret
Az új elsÐs munkatankönyv a környezetismeret játékos oktatásához készült,
az új NAT és minisztériumi kerettanterv (2008) ajánlásai alapján
A kötet mind tartalmi, mind módszertani vonatkozásában a korosztályi sajátosságokat messzemenően figyelembe veszi. A
tankönyv a papír-ceruza feladatok mellett többféle játékot, mozgást (szerepjáték, élőkép stb.) igénylő és együttműködésre késztető,
akciós feladatokat tartalmaz, az eszközöket pedig a gyerekek által kedvelt matricázással bővíti. Az évkörre és évszakokra épülő
tananyagtartalomba szervesen épülnek be az őszi, téli, tavaszi és nyári tanulmányi séták, melyek a gyerekek összes érzékszervét
bevonják, és a készségek-képességek széles palettáját fejlesztik. A tematika a bemutatkozástól, kapcsolatfelvételtől indul, és jut el
a közösségépítéshez, illetve a közvetlen iskolai környezettel való ismerkedéshez, mely témákkal egy ismerős világ képzetét segíti
kifejleszteni a gyerekekben. A tanulást segítő ismétlődések nemcsak a tematikában, hanem a módszertani elemek ritmusában
is jelen vannak. Az illusztrációk is az ismétlődésre és változásra épülnek, és olyan igénnyel készültek, hogy a vizualitásra oly’
fogékony elsős gyerekek számára a kedvességet, fantáziát, játékosságot és humort jelentsék a könyv használata közben. A heti
bontásban tálalt tananyag a könyv felépítésében is könnyen követhető nemcsak a pedagógus, hanem a gyerekek számára is.
A tankönyv részletesen kidolgozott és készre tálalt, alkalmazható programot ad.

A négy évszak megfigyeltetése azok
jellemzőivel és különbségeivel egy
lombhullató gyümölcsfa változásain
illusztrálva.

ÚJ!

Szövegértési feladat a foglalkozásokról
és az évszakok jellemzőiről.

A tavasz egyik órája. Matricázós feladat
az állatok tavaszi viselkedéséről. Fészekrakás… A madarak és fészkeik.

VáltsonVelünk!

˙˙˙

Indul az elsó´ [ komp ] !

ÚJ!

˙˙˙

˙˙˙
A [ komp
] összeköti egymással a vizuális, auditívés verbális kommunikációt,
˙˙˙
és koncentrálja a tantárgyakat.
˙˙˙
˙˙˙
A [ komp
] a legújabb, [ komp
]lex olvasás- és írástanítási módszert nyújtja.
˙˙˙

˙˙˙

˙˙˙

A [ komp ]etenciákat, a készségeket-képességeket együtt és külön is fejleszti.
˙˙˙

˙˙˙
˙˙˙
komp
A [ komp
] programja teljes, [ ˙˙˙
]akt csomagot nyújt az integrált
˙˙˙
osztályoknak is: sem a felzárkóztatásra szoruló, sem a tehetséggondozást
igényló´ gyerekek nem maradnak le!
˙˙˙
Indul az elsó´ [ komp
]!
˙˙˙

˙˙˙
Senki le ne maradjon! Szálljon fel Ön is a gyerekekkel együtt az elsó´ [ komp
]ra!
˙˙˙

˙˙˙
A [ komp
]-pal a gyerekek könnyedén kelnek át a Betú´-tengeren!
˙˙˙

˙˙˙
A [ komp
]-pal pal a gyerekek év végére révbe érnek!
˙˙˙

Ismerje meg kiadványainkat! Forduljon bizalommal
a területen illetékes szakreferens kollégánkhoz,
aki előzetes egyeztetés után elviszi iskolájába és
bemutatja a komp taneszközeit.
Kérdéseit szívesen várja Kóródi Bence,
a komp könyvek szerkesztője is!
telefon: 061 437-2484
e-mail: korodi.bence@muszakikiado.hu

Taneszközeinkhez tanévkezdésre nagy alakú hívóképeket, tanmenetet, módszertani
kézikönyvet és interaktív tananyagot biztosítunk.
A komp program tanítói és e-tananyagai osztálynyi megrendelés esetén ingyenesek!

www.muszakikiado.hu

VáltsonVelünk!

