A BALATONFÜREDI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE 2017
JANUÁR -DECEMBER
Január
– 5. A Polgármesteri hivatalban a településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság rendkívüli ülést tartott, a Papsoka felhagyott temetők és
környékének rehabilitációja-tájépítészeti tanulmányterv ismertetésére. Ide meghívták
egyesületünk szakértőit, és két vezetőségi tagot. A Papsoka tájépítészetileg egy egység, így a
teljes területre elkészült tanulmánytervet mutatta be Morgan Viktória tervező. Első ütemben a
református temető fog megújulni.
Többen hozzászóltak tervhez. A főépítész András István hangsúlyozta, hogy ismertté kell
tenni a helyet. Kevés művi dolog legyen a megvalósítás során.
Dr. Bóka István: Ez elsődlegesen kegyeleti hely, közösségi látogató hely, nem turisztikai
látványosság. A fenntartás a város feladata lesz.
Dr. Kiszely Pál: Ez kegyeleti – közösségi emlékező hely, ami botanikailag különleges.
Fecser István: Régitemető utcát is rendbe kell hozni.
Polgármester úr: a Régitemető utcát külön kell felújítani.
Némethné Rácz Lídia: A helytörténeti egyesület egyetért polgármester úr látásmódjával. A
keleti oldalon vannak a szép sírok, ezt az infó táblára is ki kell írni.
– 9. Helytörténeti egyesületi délután a Lipták Gábor Városi könyvtárban. Megjelent 27 tag.
Az eseményről a Füred TV felvételt készített.
Bemutatásra került a Füredi História 2016/3. száma a 46. szám. Dr. Rácz János ismertette a
kiadványt.
A szerzők közül Elek Miklós, Szekeresné Rózsa Etelka, Dr.Erdősi Károly (felesége
helyett) fűzött kiegészítést cikkéhez.
Miklós Tamás és Tóth Bence Tamás helytörténészek ismertették a „Balatonfüredi
Évfordulók 2017” c. kiadványt.
Hozzászólások: Angyal Imre, Csonka Endre, Tálos Géza. Tagdíjak befizetése.
– 18. Vezetőségi ülés a könyvtárban, mind az öt vezetőségi tag megjelent. A HT. egyesület
2017.évi programját pontosítottuk, beszéltük meg.
Márciusi beszámoló taggyűlésen
vezetőség választást kell tartani, mivel a jelenlegiek 3 éves mandátuma lejár. A februári
taggyűlésen jelölő bizottságot kell választani.
Szeptember végére tervezzük a 80 éven felüli volt Szívkórházi dolgozók összejövetelét a
Szívkórházban. A szervezést meg kell kezdeni. Budáné Bocsor Ágnes időpontot kér Dr.
Veress Gábor Főigazgatótól egy ezzel kapcsolatos beszélgetésre. ( Megadta: jan. 24. fél 10kor várja a vezetőséget)Titkárunk megírja az Önkormányzathoz azt a levelet, amelyben Tóth
Attila tagtársunk felvetését támogatva, javaslatot teszünk 10 olyan épület táblával történő
megjelölésére, amelyek már P. Horváth Ádám 1785-ös Balatonfüred térképén is szerepeltek.
A táblák elkészítésére a Szitadekor cégtől kértünk árajánlatot és tervet. A táblák szövegét
Németh Ákosné fogja megírni, az összes költséget az Önkormányzat fizeti.
– 24. Budáné Bocsor Ágnes és Csonka Endre megbeszélésen vett részt a volt 80 éven felüli
szívkórházi dolgozók szeptember végére tervezett összejövetelével kapcsolatban, az igazgató
főorvos, Prof. Dr. Veress Gábornál.
Igazgató úr jónak találta ötletünket, támogatja a rendezvényt, megnevezte a kórház részéről
azokat, akik adatokkal, tárgyi emlékekkel segítik munkánkat. Helyszínt, és büfé kínálást is a
kórház adja. Kérte, hogy az előző két találkozón készült CD-t adjuk le a titkárságon, hogy
megnézhessék.
Február
– 6. Helytörténeti Egyesületi délutánunkon Arácson a Széchényi kastélyt látogattuk meg,
idén van felavatásának 235.évfordulója. Itt ma a Szt. Benedek bencés gimnázium

tagintézménye működik gimnáziumi és szakképzési osztályokkal. Az iskolát, pincemúzeumot,
könyvtárat néztük meg Kárpáti- Beneda Ágnes könyvtáros tanárnő vezetésével. Az esős,
hűvös idő ellenére 23 tagunk jött el erre az érdekes programra.
– 10. Vezetőségi ülés, kibővítve a jelölő bizottság 5 tagjával, tekintettel a március 6-i
vezetőség választásra. Megbeszéltük a jelölő bizottság tennivalóit a választással kapcsolatban,
valamint akkor lesz a beszámoló közgyűlés is. Szó esett még a következő hónapok
programjairól is.
Március
– 6. Beszámoló és vezetőség választó közgyűlés a Lipták Gábor könyvtárban. Jelen van 35
tag. Levezető elnök Fejes Gabriella, jegyzőkönyv vezető dr.Perkovits Géza.
Budáné Bocsor Ágnes elnök beszámolója a 2016-os évről, és a 2017-es program tervezet
ismertetése. Csonka Endre vezetőségi tag pénzügyi beszámolója. Az ellenőrző bizottság
jelentése.
Javaslatok: legyen tagsági könyv, folytassuk a riportok, visszaemlékezések felvételét
diktafonnal idős emberekkel. Kapjanak emléklapot, akik sokat tesznek az egyesületért. Nem
Balatonfüreden lakó idős tagokkal megbeszélni, hogy legyenek pártoló tagok.
Emléklapok átadása önzetlen támogatásuk elismeréseként: Bartha László, Cs. Darab József
és Horváth Gyula tagtársnak.
Titkárunk ismertette a május 20-i budapesti nemzeti sírkert látogatást; a Közösségek hete
elnevezésű civil szervezetek bemutatkozási lehetőségeit; Eötvös Károly születésének 175.
évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezést a szobránál, Füred TV
felvételével; és részvétel a mezőszentgyörgyi ünnepségen. Szekeresné Rózsa Etelka kéri,
hogy az „500 éves a reformáció” előadásához tárgyi emlékeket adjon, akinek van.
Új vezetőség választás: jelölő bizottság beszámolója a jelölés menetéről, majd szavazás.
33-an szavaztak, a régi vezetőséget választottuk újjá. Új ellenőrző bizottság: Szelle Zoltán,
Bagó Gyula, Cs. Darab József.
– 10. Megemlékezés és koszorúzás Eötvös Károly szobránál, és a Füredi panteonban
emléktáblájánál. Szép beszédet mondott Dr. Hullerné Takács Ilona vezetőségi tag. A
megemlékezést a Füred TV felvette.
– 11. Délután Mezőszentgyörgyre, Eötvös Károly szülőfalujába utaztunk négyen az
egyesületből, ahol részt vettünk születésének 175. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen. A helyi fiatalok műsora és szobrának koszorúzása után meghallgattuk Dr.
Praznovszky Mihály irodalomtörténész érdekes előadását a táblabíró- íróról.
– 15. Nemzeti ünnepünkön a Széchenyi szobornál koszorúzott az egyesület nevében: Bné
Bocsor Ágnes és Tóth Attila.
Április
– 7. Benyújtottuk az Önkormányzathoz a működéshez és a programokra szóló pályázatot.
Ismét 100.e és 450.e Ft-ot nyertünk.
– 10. Egyesületi délután keretében látogatást tettünk a Füred Hotelben. Egy kedves hölgy
végigvezette a társaságot az egész hotelon, bepillantást nyerhettünk az elegáns szálló
mindennapjaiba.
Május
– 8. A Füredi História 47. számának bemutatója a Lipták Gábor Városi Könyvtárban.
– 17. Kibővített vezetőségi ülést tartottunk a könyvtárban. Megtárgyaltuk Tóth Attila
tagtárs kérését, hogy az egyesület nevében adjunk be a városi főépítészhez egy kérelmet a
felújítás alatt álló Bajcsy Zs. utcai volt zsinagóga tervének megváltoztatásával kapcsolatban.
A felvetést elutasítottuk.
Megállapodtunk, hogy a Szívkórházba a tervezett 80 éven felüli volt dolgozók
találkozójának ügyintézésére elmegy Dr. Hullerné és Budáné.

– 20. Kirándulás Budapestre a Fiumei úti nemzeti sírkertbe, külön busszal. 15 tagunk és 11
vendég vett részt ezen a kitűnően sikerült kiránduláson. Szimpatikus idegenvetetőnkkel,Róka
Zsuzsával több, mint 3 órát töltöttünk el a Sírkertben. Megkoszorúztuk Jókai és Arany sírjait,
illetve voltunk Kossuth, Deák mauzóleumában, felkerestük Blaha Lujza, Vörösmarty, Ady,
József Attila, Jászai Mari és még több nemzet nagyjának síremlékét!
Délután a Várkert Bazár volt az úti cél, ahol mintegy 2 órát töltöttünk el. Hazafelé
megálltunk az Auchan bevásárló centrumnál és ¾ 7 –kor értünk haza. Általános
megelégedést váltott ki a program.
– 23. Budáné Bocsor Ágnes a Szívkórházban egyeztetett igazgató úrral a 80 éven felüli
volt kórházi dolgozók találkozójának időpontjáról. Október 17-ét jelölte meg ig. úr , .ez még
változhat.
Földiné Salamon Judit munkaügyi oszt. vez. névsort fog adni, telefonál, mikor mehetünk
érte. Kónya Anikó ápolási igazgató június 20-án 10 órakor vár minket megbeszélésre.
Június.
– 12. Egyesületi délután a könyvtárban.16 órai kezdettel. Dr. Varga Sándor volt
balatonfüredi lakos tartott érdekes , vetített képes előadást „Hidroplánok a Balatonon”
címmel. A rendezvényen a tagokon kívül más érdeklődők is részt vettek, összesen 24-en.
– 14. Egyesületünk meghívást kapott a volt zsinagóga (Bajcsy u.) felújításának
prezentációjára, Budáné Bocsor Ágnes elnök vett részt.
Dr. Olti Ferenc elmondta, h. a belsőépítészeti terv elkészült, ezt a tervező Radius B+S. Kft.
bemutatta. Az új épület a „zsidó kiválóságok háza” elnevezést kapja, ahol 130 magyar
származású, részben Nobel –díjas zsidó tudós életrajza lesz bemutatva.
Dr. Bóka István polgármester elmondta, a felújítás, kivitelezés során nehézségek merültek
fel, csúsztak fél évet, ezért több pályázati pénzt bukott a város. (Kivitelező:Gótika
Kft.)Tervezett nyitás: szeptember eleje.
– 23. Az elnök és Dr. Hullerné Takács Ilona vezetőségi tag, megbeszélésen vett részt a
Szívkórházban Kónya Anikó ápolási igazgatónál. Téma: 80 éven felüli volt dolgozók
találkozója „Szívkórházi emlékeink „ címmel.
Megkaptuk a volt dolgozók névsorát, ebből nekünk kell kiszűrni, kik élnek még a 80 éven
felüliek közül. A meghívó levelet mi készítjük el, amit az elnök és a Szívkórház igazgatója ír
alá. Rendezvény időpontja: 2017. október 17. A meghívókat lehetőség szerint személyesen
visszük ki az idősöknek.
Július
– 12. Kibővített vezetőségi ülés Budáné Bocsor Ágnes lakásán. Bfüred. Tűzoltó u.9.a.
Jelen vannak:Dr. Hullerné Takács Ilona, Szekeresné Rózsa Etelka, Budáné Bocsor Ágnes.
vezetőségi tagok, és Németh Ákosné, Baán Bea tagok.
Két témát beszéltünk meg: Az önkormányzat által készítendő „Települési arculati
kézikönyv” kérdőívének kitöltése és a „Szívkórházi emlékeink” találkozóval kapcsolatos
feladatok. A kézikönyvbe 12 elemet javasoltunk, levél kíséretében elküldtük az
Önkormányzatnak. Szó került Sárköziné Sárovits Hajnalka titkárunk betegségéről is.
Augusztus 25-én délelőtt saját otthonában sajnos eltávozott az élők sorából Sárköziné
Sárovits Hajnalka. könyvtárigazgató, HT. egyesület titkára.
Temetése szeptember 2-án volt a balatonfüredi köztemetőben, díszsírhelyen, mivel a város
saját halottjának tekintette. Egyesületünkből sokan elkísértük utolsó útjára, szép koszorúval
búcsúztunk el tőle. A temetés utáni könyvtári összejövetelen is többen részt vettünk.
Szeptember
– 4. Egyesületi délután a Lipták Gábor városi könyvtárban. Megemlékeztünk titkárunkról,
Hajniról- Dr. Hullerné Takács Ilona vezetőségi tag szép verset és méltó visszaemlékezést
olvasott fel, majd egy perces néma felállással adóztunk emlékének.

Utána a kiküldött program szerint Dr.Olti Ferenc tagtársunk vetített képes előadást tartott a
felújítás alatt álló Bajcsy Zs. utcai volt zsinagógáról, az új épületben megvalósuló kiállításról.
„Zsidó kiválóságok háza” 132 tudós, innovátor kerül bemutatásra, 3 nyelven. Az épületet a
Füredkult fogja üzemeltetni, remélhetőleg ősz végén készen lesz.
Vegyes ügyek:
– A Füredi História 48. száma hamarosan készen lesz.
– A 80 éven felüli volt szívkórházi dolgozók találkozójának szervezése folyamatban van.
– Székhelyünk, az Arany J. u. 12. Helytörténeti Gyűjtemény régi épületének átépítése,
bővítése remélhetőleg hamarosan elkezdődik, mivel a Füredkult megkapta az
önkormányzattól az engedélyt. Németh Balázs építész-tervező készítette a tervdokumentációt.
– Kárpátalja barátainak egyesülete csütörtökön Ukrajnába, Mezőkaszonyba utazik, visznek
könyveket és pénzt. Kérik, hogy aki tudja, segítse adományával az ottani iskolát, pénzt a
könyvtárban lehet leadni.
– A Romantikus Reformkor szervezői kérik, hogy az egyesületből két fő vegyen részt a
szept. 24-i főzőversenyen. A reformkori ételeket az Astoria hotelben kell leadni.
– 19. Vezetőségi ülés a könyvtárban.
Jelen vannak: Dr. Hullerné Takács Ilona, Szekeresné Rózsa Etelka, Budáné Bocsor Ágnes
Megtárgyaltuk az október 17-i „Szívkórházi emlékeink” rendezvény szervezésével
kapcsolatos tennivalókat.
– Felkérő levelet kell küldeni a Füred TV-nek , hogy az eseményről TV felvételt
készítsen 1,5 óra időtartamban, erről árajánlatot kérni. Csorba Katának pedig,
hogy vállalja el a 80 éven felüliekkel folytatandó beszélgetés levezetését. Ha
nem, felkérjük Bán Lászlót.
– Hirdetést kell közzétenni a Füred TV-ben és a Balatonfüredi Naplóban, valamint
a megyei Naplóban az eseményről. Az októberi Balatonfüredi Kalauzba is
betesszük az eseményt.
– Október elején lemegyünk a Szívkórházba Dr. Veress Gábor igazgató úrral
egyeztetni, hogy a 80 éven felülieken kívül hívjuk meg a régi igazgatókat,
vezetőket.
– A rendezvény résztvevőinek emléklapot készít a HT. egyesület.
– A végén virágcsokrokat, ill. 1-1 szál virágot, és 1-1 üveg bort kapnak a
beszélgetők.
– Meghívjuk Dr. Bóka István polgármester urat, hogy köszöntse az időseket.
Meghívót beviszi a polgármesteri. hivatalba Budáné Bocsor Ágnes.
– A könyvtárat megkérjük, készítsenek 10 db. kitűzőt a rendezőknek: Balatonfüredi
Helytörténeti Egyesület + egyesületi logó.
– 2 db. jelenléti ívet helyezünk el az Eszterházy terem bejáratánál: 1 a
kórháziaknak, 1 a HT. egyesület tagjainak.
– A bejáratnál fogadjuk az érkezőket ( Ica, Etelka), helyre kísérjük őket, (Endre)
– A tagoknak szóló meghívón visszajelzést kérünk, hogy ki tud eljönni a
rendezvényre.
Javaslat 2018-ra: a programba vegyük be a Szívkórházban található Tagore szoba
meglátogatását. Már most kell érdeklődni a vezetésnél, lehetséges-e?
Beszéltünk a titkár személyének pótlásáról, ezért eljött rövid időre dr. Pekovits Géza
jogász tagunk is a vezetőségi ülésre. Döntés nem született, de majd át kell dolgozni az
alapszabály ide vonatkozó részét. A Kinizsi Banknál is módosíttatni kell az aláírók névsorát.
– 21. A Széchenyi ünnepségen egyesületünk nevében koszorúzott: Budáné Bocsor Ágnes
és Szekeresné Rózsa Etelka.

Október
– 1. Budapesten meghalt Dr. Lichtneckert András tiszteletbeli tagunk. Temetésén
Budapesten októberben több tagunk is részt vett, egyesületünk koszorúját Szelle Zoltán
helyezte el.
– 2. Dr. Bóka István polgármester úr meghívására részt vettünk (Némethné Rácz Lídia,,
Szekeresné Rózsa Etelka, Budáné Bocsor Ágnes) az irodájában tartott megbeszélésen,
„ötletelésen” a Lóczy u. 101. sz. ház hasznosításával kapcsolatban, amely már önkormányzati
tulajdon. Jelen volt még Dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző úr.
A ház, népi műemlék, felújításra szorul, amire 2018-ban lehet pályázni. Arácsi tájház
lehetne ( kb.70-80 nm) , népi eszközök bemutatása, nádfedeles. A kiállítandó tárgyak
összeszedésébe az Arácsért Alapítványt is be kell vonni.
Polgármester úr kérése, hogy a Bf. Helytörténeti egyesület írjon egy programot, mi legyen
kiállítva az épületben, ill. az udvaron, ehhez milyen beszerzési lehetőség lenne. Beadási
határidő:nov.30.
– 2. Lipták Gábor Városi könyvtárban, az egyesületi délután keretében a Füredi História
48. számának bemutatóját tartottuk. Rácz János bemutatta a lapot, több szerző kiegészítést
fűzött cikkéhez.( Tóth Bence Tamás, Némethné Rácz Lídia, Egervölgyi Dezső, Fenyves
Mária Annunziata, Cs. Darab József. A bemutatóról a Füred TV rövid felvételt készített. Szó
esett még aktuális dolgokról is.
– 17. Az Állami Szívkórház Eszterházy termében 15 órától lebonyolítottuk értékmentő
sorozatunk 3. találkozóját, beszélgetését: „Szívkórházi emlékeim” címmel. Moderátor a Füred
TV munkatársa Bán László volt. A Füred TV felvette az egész programot, kb. 2 órás
időtartamban. A teljes felvétel anyagát elhelyezzük a Városi Helytörténeti Gyűjteményben,
mint kordokumentumot.
17 fő volt szívkórházi 80 év feletti nyugdíjas vett részt a beszélhetésben, felelevenítve az
akkori viszonyokat, munkájukat, emlékeiket. Rajtuk kívül 30, jelenlegi dolgozó, fiatalabb
nyugdíjas, vendég, hozzátartozó, valamint egyesületünkből 16 tag tisztelte meg jelenlétével
rendezvényünket. Dr. Bóka István polgármester úr szép beszéddel köszöntötte a
megjelenteket.
1. Megnyitó: Budáné Bocsor Ágnes a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület
elnöke rövid köszöntője
2. Keresztúry Dezső: Füred c. vers - Pálinkás Rita nővér (3 perc)
3. Dr. Bóka István polgármester köszöntője
4.A balatonfüredi Állami Szívkórház múltja és jelenlegi működése – vetített
képes előadás – Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató (10 perc)
5. Ének zongora kísérettel: – Pálinkás Rita
Prof. Dr. Veress Gábor: Doktor úr – részlet a Szabadság szerelem c.
daljátékból; Joseph Kosma – Hulló falevelek
6. Beszélgetés a 80 éven felüli volt szívkórházi dolgozókkal, kb.4 perc/fő. a
beszélgetők hosszú asztalnál ülnek, nevek névsorban eléjük kirakva.
7. Dr. Stef Györgyi szavalata: Reményik Sándor: Kegyelem c. verse.
Virágok, emléklapok, HT. egyesületi plakettek átadása a beszélgetésben résztvevőknek és
szereplőknek, szívkórházi segítőknek. Ez után kötetlen beszélgetés következett a szívkórház
által feltálalt finom sütemények, szendvicsek mellett.
November
– 6. Egyesületi délután a Lipták Gábor városi könyvtárban. „Reformáció 500- református
elődeink” címmel vetített képes érdekes előadást tartott Szekeresné Rózsa Etelka vezetőségi
tagunk. Nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, 51-en voltunk, vendégekkel együtt. Többen
elhozták féltve őrzött családi bibliájukat, zsoltárokat. Az előadásban szó volt Kálvin Jánosról,
bemutatta Gönc és Vizsoly templomait, kiállításait, a vizsolyi bibliát.

Évfordulók kapcsán beszélt a füredi és arácsi templomokról, gyülekezeti házról, itt
szolgáló lelkészekről, a református nőegyletről.
Az előadás után Szelle Zoltán tagtársunk megemlékezett az elhunyt dr. Lichtneckert
Andrásról, majd egy perces néma felállással adóztunk emlékének.
A vegyes ügyek keretében javaslatokat kértünk a jövő évi programokra, elmondtuk, hogy
új titkárt kell választani. Beszámoltunk a sikeresen lezajlott szívkórházi 80 éven felüliekkel
való beszélgetésről.
– 7. Leadtuk a polgármesteri hivatalban Dr. Bóka István polgármesternek a Lóczy u.101.
leendő tájházzal kapcsolatos javaslatainkat tartalmazó levelet.
– 10. A Balatoni helytörténészek találkozóján Balatonbogláron 11 tagunk vett részt. A
rendezvényt a Fischl házban tartották, amelynek emeletén megtekinthettük a gazdag
helytörténeti kiállítást is. Tagjaink közül Baán Bea vetített képes, érdekes előadást tartott : „
A kék kápolna titka „ címmel. Neki családi kötődése van a kápolnához. Kívüle több tagunk is
hozzászólt.
Az iskolában elfogyasztott ebéd után sétát tettünk a városban, a „BogláriMászka”
elvezetett a látnivalókhoz, az ÉrtékPontokhoz. A rendezvény végén a Mászkalapot kitöltők
sorsoláson társasjátékot nyertek. A kikötőben megnézhettük a Balaton csavargőzös
műemlékhajót is.
– 17. A Lóczy L. u.101. alatt kialakítandó tájházzal kapcsolatos megbeszélésre hívta Dr.
Tárnoki Richárd jegyző úr az egyesület elnökét. Két tervező és a műemléki hivatal
képviselője ismertették az elképzelést, nagy vonalakban a terveket, az eddigi kutatások
eredményét. A tervezők majd adnak árajánlatot. A beruházás pályázati pénzből valósul meg.
December
– 4. Ismét a Lipták Gábor városi könyvtárban tartottuk évzáró teadélutánunkat, ahol 24 tag
jelent meg. Az elnök röviden ismertette az elmúlt év egyesületi eseményeit, majd Hanny
Szabó Anikó olvasott fel az adventi gyertyákról és angyalokról, és elmondta saját versét. Fim
vetítés következett a székesfehérvári Fekete Sas patikáról, és „ A Fekete Sas atyja” címmel
riportfilm tagjainkról, Dr. Szabó Lóránt és felesége Stéger Piroskáról. Szabó úr hosszú ideig
vezette ezt a patikát és Balatonfüreden is dolgozott a valamikori Kossuth utcai patikában.
Ez után Mikulka Katalin olvasta fel Ady Endre: Kis karácsonyi ének c. versét.
Jó hangulatban folytatódott a délután a tagok által sütött finom sütemények és tea, bor,
mellett. Közben a tagok javaslatokat adtak az egyesület 2018-as programjaira.
– 7. Vezetőségi ülés Budáné Bocsor Ágnes lakásán, Bfüred Tűzoltó u.9.a.
Téma: a Helytörténeti egyesület 2018. évi programjának összeállítása.
Jelen vannak: Budáné Bocsor Ágnes elnök, Szekeresné Rózsa Etelka és Csonka Endre
vezetőségi. tagok.
A programot a tagok javaslatai alapján sikerült elkészíteni, és 8-án e-mailban leadni a Pm.
hivatal Művelődési osztályra.

