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11..  EEllőőzzmméénnyyeekk  

  

IImmmmáárr  nnééggyy  eesszztteennddeejjee  aannnnaakk,,  hhooggyy  aazz  RRPPII--nn  bbeellüüll  mmeeggaallaakkuulltt  aazz  eeggyyhháázzii  éénneekk  sszzeekkcciióó..  

  

  AA  sszzeekkcciióó  ccéélljjaa::    

  

  FFeellhhíívvnnii  aa  ffiiggyyeellmmeett  aazz  iisskkoollaa  kkeerreetteeiinn  bbeellüüll  aazz  eeggyyhháázzii  éénneekk  ffoonnttoossssáággáárraa::  „„AAzz  

eeggyyhháázzii  éénneekk  éérrttéékkeett  kkééppvviisseell,,  hhiittbbeenn  eerrőőssííttii,,  vveezzeettii  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  éélleettéétt..””  

  

  AA  sszzeekkcciióó  kküüllddeettééssee::    

  

  KKüüllddeettééssüünnkk,,  hhooggyy  aazz  eeggyyhháázzii  éénneekk  mmeegghhaattáárroozzóó  rréésszzee  lleeggyyeenn  aa  rreeffoorrmmááttuuss  

iisskkoolláákknnaakk,,  aazz  iiggeeii  aallkkaallmmaakkkkaall,,  IIsstteennttiisszztteelleetteekkkkeell  eeggyyüütttt..  

  

EEhhhheezz  ttööbbbbffééllee  mmóóddoonn  aaddttuunnkk  ééss  aadduunnkk  sszzaakkmmaaii  sseeggííttssééggeett::    

  

  ttaannááccssaaddáássssaall,,    

  sseeggééddaannyyaaggookk  aajjáánnlláássáávvaall,,    

  sszzaakkmmaaii  nnaappookk,,  ttaalláállkkoozzóókk  sszzeerrvveezzéésséévveell  ((22001155  óóttaa  mmiinnddeenn  éévvbbeenn)),,    

  ttoovváábbbbkkééppzzőő  sszzeerrvveezzéésséévveell  --  112200  óórrááss  ttoovváábbbbkkééppzzőő..  

  sszzaakkmmaaii  ccssooppoorrtt  FFaacceebbooookk  ppoorrttááll  kkeerreettéénn  bbeellüüll  

  éénneekk--zzeennee  hheettee  rreennddeezzvvéénnyy--ssoorroozzaatt  22001155--bbeenn  

  

  

22..  RRéésszzttvveevvőőkk,,  hheellyysszzíínn,,  eesseemméénnyyeekk  

  

AAzz  RRPPII  iimmmmáárr  hhaaggyyoommáánnyyoossaann,,  mmiinnddeenn  éévvbbeenn  sszzeerrvveezz  sszzaakkmmaaii  nnaappookkaatt,,  őősssszzeell  ééss  ttaavvaasssszzaall  

eeggyyaarráánntt..  AA  kküüllöönnbböözzőő  hheellyysszzíínneekkeenn  mmeeggrreennddeezzeetttt  eesseemméénnyyeekkeenn  sszzíívveesseenn  vveesszznneekk  rréésszztt  

eeggyyhháázzii  iisskkoollááiinnkk  éénneekkttaannáárraaii,,  ssookkaann  vviisssszzaattéérrőő  vveennddééggkkéénntt..    

SSzzaakkmmaaii  pprrooggrraammuunnkknnaakk  sszzééppeenn  tteerrjjeedd  jjóó  hhíírree,,  ííggyy  úújjaabbbb  vváárroossookkbbaann  mműűkkööddőő  rreeffoorrmmááttuuss  

iisskkoolláákk  jjeelleennttkkeezznneekk,,  hhooggyy  hheellyysszzíínntt  bbiizzttoossííttssaannaakk  aa  rreennddeezzvvéénnyyüünnkknneekk..  

  

ÍÍggyy  vvoolltt  eezz  iiddéénn  őősssszzeell  iiss,,  aammiikkoorr  MMeezzőőttúúrroonn  ttaarrtthhaattttuukk  mmeegg  aa  pprrooggrraammuunnkkaatt..  

AAzz  RRPPII  aazz  iiddeeii  sszzaakkmmaaii  nnaappoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteelltt  iinnggyyeenneesseenn  bbiizzttoossííttoottttaa  aa  bbáázziiss--iinnttéézzmméénnyy  

rreennddsszzeerrnneekk  kköösszzöönnhheettőőeenn..  AA  rréésszzttvveevvőőkknneekk  aa  vveennddééggllááttóó  iisskkoollaa  kkeeddvveesskkeeddeetttt  iinnggyyeenneess  

ééttkkeezzéésssseell..  AAzz  iiddeeii  őősszzii  sszzaakkmmaaii  nnaappoonn  1199  hhaallllggaattóó  vveetttt  rréésszztt,,  99  rreeffoorrmmááttuuss  iinnttéézzmméénnyytt  

kkééppvviisseellvvee..  AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkhheezz  kkééppeesstt  úújj  iinnttéézzmméénnyyeekkeett  iiss  eelléérrttüünnkk  aa  sszzaakkmmaaii  pprrooggrraammuunnkkkkaall  

  

  



  EEggyyhháázzii  éénneekkttaannáárrookk  sszzaakkmmaaii  nnaappjjaa  

MMeezzőőttúúrr,,  22001188..  nnoovveemmbbeerr  77..  
  

HHeellyysszzíínn::  MMeezzőőttúúrrii  RReeffoorrmmááttuuss  KKoollllééggiiuumm,,  55440000  MMeezzőőttúúrr,,  KKoossssuutthh  LLaajjooss  uu..22..  

  

  NNtt..  MMiihhaalliinnaa  LLáásszzllóó  lleellkkiippáásszzttoorr  ááhhiittaattáávvaall  iinndduulltt  aa  nnaapp,,  mmeellyybbeenn  ggyyüülleekkeezzeettii  éénneekkkkeell,,  

iiggéévveell  ééss  iimmááddssáággggaall  kkéérrttüükk  IIsstteenn  áállddáássáátt  eeggéésszz  nnaappuunnkkrraa..  AAzz  éénneekkeekk  kkíísséérreettéétt  MMaarrcczzii  

EErrnnőő  kkáánnttoorr,,  zzeenneettaannáárr  oorrggoonnaajjááttéékkaa  tteettttee  üünnnneeppééllyyeesssséé..  

 AA  bbeemmuuttaattóó  eeggyyhháázzii  éénneekkóórraa--  aa  77..  oosszzttáállyybbaann  ––  ttéémmáájjáábbaann  ––  aa  1166..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  

éénneekkkkööllttéésszzeett  eeggyyiikk  ppééllddáájjáátt  iissmmeerrhheettttüükk  mmeegg--  „„AA  hhuunnggaarriiccuummookk  vviiggaasszzttaallóó  üüzzeenneettee,,  

aavvaaggyy  eeggyy  SSzzkkhháárroossii  --  iimmaa  aakkttuuaalliittáássaa””  ccíímmmmeell  --  MMiihhaalliinnáánnéé  LLiippttáákk  JJuuddiitt  ––lleellkkéésszz,,  

hhiittookkttaattóó,,  eeggyyhháázzii  éénneekk  ttaannáárr  vveezzeettéésséévveell..  AAzz  iimmááddssáágg  ééss  áállddáásskkíívváánnááss  sszzéépp  iinnddííttáássaa,,  

rrááhhaannggoollóóddáássaa  vvoolltt  aazz  óórráánnaakk,,  mmeellyy  eeggyy  kköörrkkéérrddéésssseell  ffoollyyttaattóóddootttt--  eeggyyhháázzii  ééss  vviilláággii  

üünnnneeppeeiinnkk  sszzáámmbbaavvéétteelléévveell,,  ss  aazz  eeggyyeess  üünnnneeppeekkhheezz  kkaappccssoollóóddóó  éénneekkaannyyaaggggaall..  AA  

ddiiáákkookk  aakkttíívvaann  vveetttteekk  rréésszztt  aazz  üünnnneeppeekk  ééss  éénneekkeekk  öösssszzeekkaappccssoolláássáábbaann..  AAzz  eeggyyeess  

éénneekkeekk  bbeemmuuttaattáássaa  sszzóóllóóbbaann,,  mmááss--mmááss  ddiiáákk  eellőőaaddáássáábbaann  ttöörrttéénntt..    AAzz  óórraa  kköözzppoonnttii  

éénneekkéénneekk  ggiittáárrkkíísséérreetteess  bbeemmuuttaattáássaa  uuttáánn,,  aazz  éénneekk  kkeelleettkkeezzéésséénneekk  kköörrüüllmméénnyyeeiirrőőll,,  

hhaanngguullaattáárróóll,,  mmoonnddaanniivvaallóójjáárróóll  eesseetttt  sszzóó..  EEggyy  vveettíítteetttt  kkééppeess  bbeemmuuttaattóóvvaall  jjeelleezzvvee  aa  

hhoovvaattaarrttoozzááss  lléénnyyeeggéétt,,  ssookk  mmááss  ddoolloogg,,  eesszzkköözz  mmeelllleetttt  eezz  aazz  éénneekk  iiss  HHuunnggaarriiccuummnnaakk  

sszzáámmíítt..  MMiittőőll  kküüllöönnlleeggeess  ééss  éérrttéékkeess  aazz  éénneekk  sszzöövveeggee  ééss  ddaallllaammvviilláággaa  ––vvoolltt  aa  kköözzööss  

bbeesszzééllggeettééss  kkéérrddéésskköörree,,  aammiitt  eeggyy  ccssooppoorrttooss  ffeellaaddaatt  ffoorrmmáábbaann  ffeejjtteetttteekk  mmeegg  aa  ddiiáákkookk..  

AAzz  eellkkéésszzüülltt  ffeellaaddaattookkaatt  aa  ccssooppoorrttvveezzeettőőkk  oollvvaassttáákk  ffeell,,  mmeellyyeekkbbőőll  tteelljjeess  kkééppeett  kkaappttaakk  

aazz  éénneekk  ddaallllaamm  ééss  sszzöövveeggsszzeerrzzőőjjéérrőőll,,  aa  bbiibblliiaaii  vvoonnaattkkoozzáássáárróóll,,  aa  mmoonnddaanniivvaallóójjáárróóll  ééss  

aazz  éénneekk  kkóórruussmműűbbeenn  vvaallóó  mmeeggjjeelleennéésséérrőőll..  AA  zzeenneesszzeerrzzőőrrőőll  kkéésszzüülltt  ffoottóó  ééss  aa  mműű  

mmeegghhaallllggaattáássaa  uuttáánn  aa  ddiiáákkookk  kköözzöösseenn  iiss  eelléénneekkeellttéékk  aazz  éénneekk  11..  vveerrsssszzaakkáátt,,  

ggiittáárrkkíísséérreetttteell..  AAzz  éénneekk  ttéémmáájjáábbaann  mmaa  iiss  aakkttuuáálliiss  üüzzeenneetteekkeett  hhoorrddoozz,,  úúggyy  aahhooggyy  aa  

kkeelleettkkeezzéésseekkoorr,,  aa  1166..  sszzáázzaaddbbaann,,  vvaaggyy  aa  kkóórruussffeellddoollggoozzááss  kkeelleettkkeezzéésseekkoorr,,  aa  2200..  sszzáázzaadd  

eellssőő  ffeelléébbeenn..  AAzz  óórraa  kköözzööss  éénneekklléésssseell  zzáárruulltt..  AA  ddiiáákkookk  aakkttíívv  rréésszzvvéétteellee,,  öörröömmtteellii  

éénneekkllééssüükk,,  bbááttoorr  kkiiáálllláássuukk,,  aa  ttéémmaa  iirráánnttii  éérrddeekkllőőddééssüükk,,  hhááttttéérrttuuddáássuukk,,  aa  ttaannáárruukk  iirráánntt  

ttaannúússííttootttt  ttiisszztteelleettüükk,,  sszzeerreetteettüükk  mmiinnddeenn  hhaallllggaattóó  sszzáámmáárraa  mmeeggeerrőőssííttéésstt  jjeelleenntteetttt..  

  „„CCssiillllaaggookknnaakk  TTeerreemmttőőjjee––AAddvveennttii  eessttéékk  ffoohháásszzaa””  ––  aa  rreeffoorrmmááttuuss  iisskkoollaa  

vveeggyyeesskkaarráánnaakk  bbeemmuuttaattkkoozzáássaa  --  MMaarrcczzii  EErrnnőő  ––éénneekkttaannáárr,,  kkaarrvveezzeettőő  vveezzeettéésséévveell..  AA  

ffeellssőő  ttaaggoozzaattooss  ddiiáákkookkbbóóll  ééss  ggiimmnnaazziissttáákkbbóóll  áállllóó  kkóórruuss  mmuunnkkáájjáábbaa  tteekkiinntthheettttüünnkk  bbee..  AA  

bbeeéénneekkllééss  sszzáámmooss  ggyyaakkoorrllaattaa  jjóó  aallaappoott  aaddootttt  aazz  eeggyyeess  kkóórruussmműűvveekk  ttaannuulláássááhhoozz,,  

ggyyaakkoorrlláássááhhoozz,,  aa  ttiisszzttaa  hhaarrmmóónniiáákk  mmeeggsszzóóllaalláássááhhoozz..  AAzz  eeggyysszzóóllaammúú  hhaannggsszzeerrkkíísséérreetteess  

mműűvveekk  mmeelllleetttt,,  kkéétt  ééss  hháárroommsszzóóllaammúú  mműűvveekk  sszzáámmooss  ddaarraabbjjáátt  iissmmeerrhheettttüükk  mmeegg..  AA  

nnééppddaallookk,,  nnééppddaallzzssoollttáárrookk  eellőőaaddáássmmóóddjjáánnaakk,,  ssttíílluussáánnaakk  kkiiaallaakkííttáássaa,,  aa  sszzóóllaammookk  

ttaannuulláássaa,,  ccssiisszzoolláássaa,,  aa  sszzóóllaammppáárrookk  öösssszzeeiilllleesszzttééssee,,  aa  sszzöövveeggkkiieejjttééss,,  sszzöövveegghhaannggssúúllyyookk  

ggyyaakkoorrlláássaa,,  aa  tteemmppóó  kkiiaallaakkííttáássaa,,  aazz  aa  ccaappppeellllaa  ééss  kkíísséérreetteess  mműűvveekk  ttaannuulláássii  ffoollyyaammaattaaii, 

sszzáámmooss  lleehheettőőssééggeett  ttáárrttaakk  eelléénnkk..  AA  hhaallllggaattóókk  sszzáámmooss  mmiinnttáátt,,  ööttlleetteett,,  mmóóddsszzeerrtt  kkaappttaakk  

aazz  iisskkoollaaii  kkóórruussmmuunnkkááhhoozz,,  aazz  eeggyyeess  kkóórruussmműűvveekk  ttaarrttaallmmii,,  sszzöövveeggii  öösssszzeeffüüggggéésseeii  

mmeelllleetttt  aa  zzeenneeii  sszzeemmppoonnttookkoonn  áátt  aa  kkiiddoollggoozzáássiigg..  JJóó  vvoolltt  mmeeggttaappaasszzttaallnnii  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  

öörröömmtteellii,,  lleellkkeess  éénneekklléésséétt,,  aakkttiivviittáássáátt,,  ffiiggyyeellmméétt  aa  mműűvveekk  mmeeggttaannuulláássáábbaann..                                                                    

AAzz  eellőőaaddááss  zzáárráássaakkéénntt  KKooddáállyy  kkééttsszzóóllaammúú  mműűvvee  hhaannggzzootttt  eell,,  mmeellyybbeenn  aa  22..  sszzóóllaammoott  aa  

sszzóóllóóéénneekk  mmeelllleetttt  aa  ffuuvvoollaa  sszzóóllaallttaattttaa  mmeegg..    AA  jjeelleennlléévvőő  hhaallllggaattóókk  sszzáámmáárraa  jjóó  sszzaakkmmaaii  



ttaappaasszzttaallaattoott  ééss  sszzéépp  zzeenneeii  ééllmméénnyytt  jjeelleenntteetttt  aa  llááttootttt,,  hhaallllootttt  nnaaggyyoonn  lleennddüülleetteess  ééss  

iinntteennzzíívv  kkóórruusspprróóbbaa..    

  AA  nnaapp  ffoollyyttaattáássáábbaann,,  aa  ffóórruumm  bbeesszzééllggeettééss  kkeerreettéénn  bbeellüüll  eellssőőssoorrbbaann  aa  kkóórruussmmuunnkkáárróóll  

eesseetttt  sszzóó,,  kkiieemmeelltteenn  aa  bbeeéénneekkllééss  ffoonnttoossssáággáárróóll  ééss  sszzüükkssééggeessssééggéérrőőll..  NNééhháánnyy  

bbeeéénneekkllőő  ggyyaakkoorrllaattoott  bbeemmuuttaattvvaa,,  kkiipprróóbbáállvvaa,,  aa  ffookkoozzaattoossssáágg  eellvvee  aallaappjjáánn  ééppííttkkeezzvvee,,  aa  

llééggzzéésstteecchhnniikkáánn,,  bbeesszzééddggyyaakkoorrllaattookkoonn  áátt  aa  ddaallllaammíívveekkiigg..  NNééhháánnyy  hhaallllggaattóó  aakkttíívv  

rréésszzvvéétteellee  uuttáánn  eeggyy  kkáánnoonn  eelléénneekklléésséévveell  zzáárrttuukk  kkóórruussttéémmáánnkkaatt..    FFoollyyttaattáásskkéénntt  aazz  

aakkttuuáálliiss  ttéémmáákkrróóll,,  aa  kköözzeellmmúúlltt  eesseemméénnyyeeiirrőőll,,  aa  ttoovváábbbbii  tteerrvveekkrrőőll--  kköözzttüükk  aazz  eemmeelltt  

sszziinnttűű  éérreettttssééggii  bbeevveezzeettéésséérrőőll,,  aa  kkóórruussttaalláállkkoozzóó  lleehheettőőssééggéérrőőll,,  aa  ttoovváábbbbkkééppzzéésseekk  

ffoonnttoossssáággáárróóll  eesseetttt  sszzóó,,  aammiitt  kkóórruussmműűvveekk,,  sszzaakkmmaaii  aannyyaaggookk  aajjáánnlláássaa  kköövveetteetttt..      
  „„JJááttéékk  aa  hhaannggggaall””--  ggyyaakkoorrllaattii  úúttmmuuttaattóó  aazz  eeggyyéénnii  ééss  kkóórruusshhaannggkkééppzzéésshheezz--  FFeennyyvveessii  

SSzziillvviiaa--éénneekkttaannáárr,,  kkaarrvveezzeettőő  eellőőaaddáássaa,,  mmeellyy  aa  nnaapp  kköözzppoonnttii  ttéémmáájjáánnaakk  aa  kkiitteelljjeesseeddééssee  

vvoolltt..  MMeeggiissmmeerrhheettttüükk  aa  llééggzzéésstteecchhnniikkáánn  áátt  aa  hhaannggkkééppzzőő  sszzeerrvveekk  mműűkkööddééssééiigg,,  aa  

hhaannggkkééppzzééss  ffoonnttoossssáággáátt,,  ggyyaakkoorrllaattii  aallkkaallmmaazzáássáátt..  MMiinnddeezzeekkeett  aa  ggyyaakkoorrllaattookkaatt  

kköözzöösseenn  kkiipprróóbbáállvvaa  aa  hhaallllggaattóókkkkaall  eeggyyüütttt,,  ss  mmeeggttaappaasszzttaallvvaa  hhooggyyaann  lleehheett  mmiinnddeezztt  

jjááttéékkooss  ffoorrmmáábbaann  ééss  öörröömmmmeell  tteennnnii..  MMeeggeerrőőssííttéésstt  kkaappttaakk  aa  hhaallllggaattóókk  aabbbbaann  iiss,,  hhooggyy  

aazz  éénneekkóórraa  ééss  aa  kkóórruusspprróóbbaa  bbeeéénneekklléésssseell  ttöörrttéénnőő  iinnddííttáássaa  mmeennnnyyiirree  ffoonnttooss  ééss  

hhaasszznnooss  aa  ddiiáákkookk  sszzáámmáárraa,,  ss  eelleennggeeddhheetteettlleenn  rréésszzee  aa  hhaannggkkééppzzééss,,  aammeellyy  aa  sszzéépp,,  

eeggéésszzssééggeess  éénneekkllééss  aallaappjjaa..  AA  ggyyaakkoorrllaattookk  bbeemmuuttaattáássáátt  ééss  kkiipprróóbbáálláássáátt  sseeggíítteettttee  aa  

zzoonnggoorraa  aakkkkoorrddiikkuuss  aallááttáámmaasszzttáássaa..  AA  hhaannggkkééppzzééss  zzáárráássaakkééppppeenn  kkéétt  kkóórruussmműű  

eelléénneekklléésséévveell  ééss  aazz  eezzzzeell  kkaappccssoollaattooss  kkiiaaddvváánnyyookk  aajjáánnlláássáávvaall  zzáárruulltt..  SSookk  sszzéépp  

ééllmméénnnnyyeell,,  bbőőssééggeess  sszzaakkmmaaii  iissmmeerreetteekkkkeell  ggaazzddaaggooddhhaattttuunnkk  aazz  eellőőaaddááss  ssoorráánn..  

44..  AAzz  eellééggeeddeettttssééggmméérrééss  eerreeddmméénnyyee  

  

AAzz  öösssszzeessíítteetttt  eellééggeeddeettttssééggii  mmuuttaattóókk  aallaappjjáánn  aa  sszzaakkmmaaii  nnaapp  ccééllkkiittűűzzéésseeiitt  aa  rréésszzttvveevvőőkk  ööttööss  

sskkáálláánn  44,,8844--rree  aazz  iinntteennzziivviittáássáátt  44,,9955--rree  éérrttéékkeellttéékk..    EEzzeekk  aazz  aaddaattookk  iiss  aazztt  mmuuttaattjjáákk,,  hhooggyy  aazz  

eellőőaaddáássookk  ttéémmááii  ffeellkkeellttiikk  ééss  mmeeggttaarrttjjáákk  aa  hhaallllggaattóóssáágg  éérrddeekkllőőddéésséétt,,  ttoovváábbbbáá  iiggaazzoolljjáákk  aazz  

eellőőaaddóókk  mmaaggaass  sszzaakkmmaaii  ffeellkkéésszzüüllttssééggéétt  iiss..  AA  rréésszzlleetteess  aaddaattookkaatt  lldd..  aa  mmeelllléékklleettbbeenn  

  

55..  AAzz  RRPPII  mmuunnkkaattáárrssaakk  rréésszzvvéétteellee  aa  rreennddeezzvvéénnyy  sszzeerrvveezzéésséébbeenn::  

  

MMóórroocczz  IIllddiikkóó::  AA  sszzaakkmmaaii  nnaapp  pprrooggrraammjjaaiinnaakk  mmooddeerráálláássaa,,  hheellyysszzíínnéénneekk  mmeeggsszzeerrvveezzééssee  ééss  

lleebboonnyyoollííttáássaa,,  ffóórruummbbeesszzééllggeettééss  mmeeggttaarrttáássaa,,  sszzaakkmmaaii  aannyyaaggookk,,  kkoottttaaccssoommaaggookk  öösssszzeeáállllííttáássaa,,  

nnyyoommttaattáássaa  ééss  ááttaaddáássaa  aa  hhaallllggaattóókk  sszzáámmáárraa,,  zzáárróó  bbeesszzáámmoollóó  eellkkéésszzííttééssee..  

MMoonncczz  AAnniikkóó::  SSzzaakkmmaaii  nnaapp  hheellyysszzíínnéénneekk  mmeeggsszzeerrvveezzééssee,,  aannyyaaggookk  nnyyoommttaattáássaa,,  

ssookksszzoorroossííttáássaa,,  rreeggiisszzttrráácciióóss  aannyyaaggookk  eellőőkkéésszzííttééssee..  

VVaajjaass  KKllaauuddiiaa::  KKaappccssoollaattttaarrttááss  aazz  iinnttéézzmméénnyyeekkkkeell,,  jjeelleennttkkeezzééssii  llaappookk  öösssszzeessííttééssee,,  

rreennddeezzvvéénnyy--ddookkuummeennttáácciióó  eellkkéésszzííttééssee,,  eellééggeeddeettttssééggmméérrőő  kkéérrddőőíívveekk  kkiiéérrttéékkeellééssee,,  rréésszzvvéétteellii  

iiggaazzoolláássookk  kkiiáállllííttáássaa..  

SSzzéékkeellyy  IIssttvváánnnnéé::  aannyyaaggookk  ssookksszzoorroossííttáássaa,,  mmaappppáázzáássaa,,  rréésszzvvéétteellii  iiggaazzoolláássookk  rrööggzzííttééssee,,  

ppoossttáázzáássaa..  

BBuuddaappeesstt,,  22001188..  nnoovveemmbbeerr  2200..  

  

__________________________________________________________________  

MMóórroocczz  IIllddiikkóó    

ÉÉnneekk--zzeennee  sszzaakkttaannááccssaaddóó,,  RRPPII  



 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

 


