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2014. augusztus 8-10-igII. Palóc Világtalálkozó Gyöngyösön

A rendező - Mátra Művelődési
Központ - felkérésére az alábbiakban
képviseltük Gyöngyös városát és
egyesületünket.
2014. augusztus 9-én a Ferences
templom
kolostor
kertjében
megrendezett
PALÓC
ÍZEK
főzőversenyen
vettünk
részt,
Gyöngyös
várost
képviselve.
Majoránnás
tokányt
főztünk,
Nagygönc gombóccal és Náplonkával
tálaltuk. A bíráló bizottság a terítést,
dekorációt is figyelembe vette a
bírálatánál. A főszakács Lakner
György egyesületi tag volt, az
előkészítésben és tálalásban nagy
szerepe volt Palikné Bedő Katika
elnökségi tagnak és párjának. A
főzésnél, tálalásnál aktív szerepet
töltöttek be szorgos egyesületi
tagjaink Bolykyné Mancus, Dunainé
Katika, Daruné Lenke titkár, Oláhné
Icuka, Buriánné Zsuzsika, Csépéné
Ágika. A vendégek és nagyközönség
örömére az egyesületi sátornál Orosz
Bálint, kedves felesége, és Palikné
Bedő Katika népviseleti ruhában volt.
A zsűri tagjai: Nagy Zoltán királyi
főszakács a zsűri elnöke, Faragó
László
Gyöngyös
Város
polgármestere, Dr. Birnbaumné Pintér
Mária a GYÖNGYÖK igazgatója.
Gyöngyös Város Barátainak Körét a
zsűri KÜLÖNDÍJBAN részesítette,
melyet oklevél igazol és a díj egy szép
szőttes
terítő,
amit
a
rendezvényeinken fogunk használni.
Köszönjük az elnökségi tagokon
kívüli „láthatatlan” segítőknek: Kévés
József, Burián Károly, Oláh András
munkáját a rendezvény sikeres
lebonyolításában.
http://gyongyos.hu/paloc/http://www.
heol.hu/galerialp/69755
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2014. augusztus 8-13-ig a II. Palóc Világtalálkozó kiállításán – a Mátra Művelődési Központ aulájában egyesületünk tagjainak munkái kerültek bemutatásra: Fiser Józsefné Sacika népi iparművész hímzései,
Török Marika hímzései, Kékesi József kádár kishordói és dr. Fejes András paralimpikon, klinikai
szakpszichológus Gyöngyös városnak adományozott könyvei és díjainak egy része.
2014. augusztus 9-én 14 órától a „Palóc földről
elszármazottak találkozója” rendezvény megszervezésében is
közreműködött egyesületünk.
Gyöngyös Város Barátainak Köre alapító tagjai közül
megtisztelt jelenlétével Dr. Bálint György – Bálint gazda kertészmérnök, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, Csépe
Gabriella úszó olimpikon, aki jelenleg Amerikában él,
Molnár Pál az MTVA Kossuth Rádió Közéleti és
Dokumentum Főszerkesztőség vezető szerkesztője, Hamza
Erzsébet üvegtervező, formatervező iparművész, Jónás
Zoltán az Eszterházy Károly Főiskola kulturális igazgatója,
Debreczeni Ferenc, Ciki az OMEGA együttes dobosa.
Egyesületünk rendes tagjai közül megtisztelt jelenlétével R.
Török Mária képzőművész, Domoszlai Sándor énekes, Dr.
Salomvári Erzsébet és nem utolsó sorban Kiss Antal – az
1968-as mexikói olimpián - ezüstérmes olimpikon.
Dr. Birnbaumné Pintér Mária a Gyöngyösi Kulturális és
Közgyűjteményi
Központ igazgatója
megnyitotta
a
rendezvényt, majd Faragó László Gyöngyös Város
polgármestere köszöntötte a hazalátogatókat. Balázs Ernő
elnök- dr. Fülöp Lajos professzor úr - az egyesület tiszteletbeli
örökös elnökének Szülőföldünk című versével köszöntötte a
hazalátogatókat, majd röviden az egyesületi életéről szóló
tájékoztatóban bemutatta Gyöngyös Város Barátainak Köre
tevékenységét, céljainak megvalósítását. Az egyesületünk
hazalátogatói meghatódva beszéltek a szülővárosuk iránti
szeretetről, érdeklődéssel hallgattuk az életútjukon elért
sikereiket, azon törekvésükről szóló beszámolókat, mely a
városunk jó hírnevének öregbítéséért tettek és tesznek.
Debreczeni Ferenc a friss élmény hatására gratulált az Omega
koncerten közreműködő gyöngyösi kórus teljesítményéhez. R. Török Mária átadta a szóbeli
meghívását a Duna Palotában 2014. szeptember 4. este 6 órakor kezdődő tűzzománc kiállításának
megnyitójára.
A Borpalota Kft. ügyvezetője
Dunai György Sándorné Ágnes Gyöngyös Város Barátainak Köre
tiszteletbeli tagja – meghívására a
Palócföldről
elszármazottak
meglátogatták a borászati üzemet,
pincészetet. Ágika bemutatta a
gazdasági társaság tevékenységét,
jövőbeli terveit. Finom mátrai
borok - Zweigelt Rosé - száraz
rosébor,
Sauvignon
Blanc,
Szürkebarát,
Tramini,
Zenit,
Olaszrizling,
Rajnai
Rizling,
Cuvée, Chardonnay- kóstolása
közben a bor és az étkezési kultúra
titkaiba vezette be a vendégeket.
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2014.augusztus 23-24. Szerbia – Palics
Magyar Olimpiai Akadémia Tanács és Olimpiai Körök vezetőinek tanácskozása
Gyöngyös Város Barátainak Köre a Magyar Olimpiai Akadémia
(MOA) egyik Olimpiai Köre.
Az Olimpiai Körök tanácskozását Palicson tartották meg a palicsi
Olimpia Sportegyesület meghívására. Az Olimpiai Körök
tanácskozásán részvevőket dr. Jakabházyné Mező Mária a MOA
főtitkára vezette. Egyesületünket 2fő – Dr. Csépe Györgyné és
Balázs Ernő - képviselte. A találkozón részt vettek olimpiai
legendáink: Varga János olimpiai bajnokbirkózó, Vaskúti István
olimpiai bajnok kenus, dr. Ságiné Rejtő Ildikó olimpiai bajnok
tőrvívó, Sákovicsné Dömölky Lívia olimpiai bajnok tőrvívó.
Első napon a Szabadkai városháza látogatása után lerótták
tiszteletüket és megkoszorúzták Vermes Lajos, az első olimpiai
sportjátékok megszervezőjének sírját - a neves sportoló unokája
vezetésével-, ésa fiatalon elhunyt Sztancsics György síremlékét. http://hu.wikipedia.org/wiki/Palic
Vermes Lajos kezdeményezésére 1880 és 1914 között – 16 évvel si_Olimpiai_J%C3%A1t%C3%A
megelőzve Pierre de Coubertin báró által kezdeményezett újkori 9kok
olimpiai versenyeket –, először az ókori olimpiai sportágakban,
majd a ma is művelt sportágakkal kiegészítve rendszeresen http://www.magyarszo.com/hu/20
szerveztek az ókori olimpia szellemében sportjátékokat Palicson. 08_09_20/kultura_irodalom/8502
Vermes Lajos nemcsak szervezője, hanem mecénása és a 0/
sportjátékok aktív részvevője volt több sportágnak. Az egyre több
nemzetközi versenyzővel induló palicsi sportjátékokat az utódok
Palicsi Olimpiai Játékoknak, a sporttörténelem előolimpiaként
emlegeti.(bővebben lásd jobb oldal)
Az Olimpiai Körök Palicson történt tanácskozásáról és az ezzel kapcsolatos eseményekről részletes
beszámoló készült, ami a http://www.mob.hu/palicsi-olimpiai-jatekok honlapon tekinthető meg.
Az Olimpiai Körök tanácskozásán résztvevők a palicsi Olimpiai Sportegyesület által megrendezett
PALICSI OLIMPIÁN ókori olimpiai sportágakban versenyeztek. Egyesületünk két versenyzője női és
férfi atlétika versenyszámban ezüstérmet nyert, melyet a Vermes Lajos téren adtak át, Vermes Lajosról
készült szobor előtt. Gratulálunk a Palicsi Olimpia bronzérmeseinek!
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2014.augusztus 28-31.
KÉZDIVÁSÁRHELYI ŐSZI SOKADALOM
A Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete meghívta egyesületünk tagjait a Kézdivásárhelyi Őszi Sokadalom
rendezvénysorozaton belül, az általuk megrendezett XIX. századi piac rendezvényre, kiállításra. A
meghívást 19fő egyesületi tag fogadta el.
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Augusztus 28-án hajnalban indultunk erdélyi
barátainkhoz. Utunk során megtekintettük Torockót,
a Székelykő hármas csúcsa alatt lévő gyönyörű
székely települést.
1999-ben Torockó Europa Nostra Díjat nyert:
"138 hagyományos házból álló, egyedi népi
építészeti együttes kiváló helyreállításáért, mely
szakmai körök kezdeményezésére, a legmagasabb
műemlékvédelmi
követelmények
betartásával,
határokon
átnyúló
támogatással
és
helyi
elkötelezettség eredményeként valósult meg."

A Duna – ház Torockón

http://www.youtube.com/watch?v=k3bJ4Xyb-uM

Torockón a Nap kétszer kel fel!
„Korán reggel megjelenik az égbolton, a Székelykőtől balra, majd
elbújik a Székelykő mögé, és csak később emelkedik oly magasra,
hogy bevilágíthassa az egész falut. Ezt különös jelenséget az 1130
méteres észak-dél vonulatú Székelykő sajátos alakja okozza.”

Torockón a vidám csapat a Böjte Csaba atya által
létrehozott gyermekotthon előtt

„Jó estét kívánunk, megjöttek a víg gyöngyösi barátok……”
Augusztus 28-án este 7 óra körül énekszóval érkeztünk a Christin Hotelbe, ahol székely ruhában, saját
készítésű kaláccsal, székely pálinkával és nem utolsó sorban sok-sok szeretettel vártak a
Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének tagjai.
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2014. augusztus 29-én reggel Csépéné
Bérczesi Ágota és Fiser Józsefné Sacika a
kézdivásárhelyi
Vigadóban
–
a
Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete által
rendezett kiállításon - berendezték a
Gyöngyös Város Barátainak Köre tagjai által
készített műveket:
Fiser Józsefné Fónagy Sarolta népi
iparművész
palóc
hímzéssel
díszített
szobabelső textiljei, Csépéné Bérczesi Ágota
frivolitás csipkéből készült fülbevalói és
nyakékei, Végh Máténé Marika gobelin
képei, Bolyky Józsefné Szabó Margit gobelin http://www.palochimzes.hu/
képei. A kiállítás anyaga gyöngyösi, buzsáki, http://palocfoldi.hu/tagjaink/fiser-jozsefne
kalotaszegi, kézdivásárhelyi nők munkái.
A csapat 9 óra körül elindult a Kézdialmás és Lemhény között lévő, Szent Mihály dombon épült, magas
várfallal körülvett templomvárhoz, ahol Dóczé Tünde a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének tagja
fogadott.

Tünde barátunk felkészült a fogadásunkra, a Szent Mihály templom múltjáról szóló előadása érdekes volt.

Az ovális várfallal övezett udvar közepén álló egyhajós, torony nélküli teremtemplom
http://www.muemlekem.hu/hatareset?id=484

fotó: http://www.kezdi.ro/kezdiszek/

6

GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE - KÉPES HÍRLEVÉL I. évfolyam 2014/1. szám.

Ebédre Dóczé István és neje Dóczé Tünde Lemhényben épülő házába voltunk hivatalosak
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Dóczé Pityu barátunk sóval és kenyérrel fogadta a csapatot a kapuban. Felejthetetlen az a fogadtatás,
amiben részesített a család, mert sógor, a testvér, az unokatestvér és a nagymama, a család apraja nagyja
készült az érkezésünkre. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Pityu Édesanyja erre a napra
tekintélyes mennyiségű finom csörögefánkot sütött, a család többi nőtagja édes és sós süteménnyel várt.
Lemhény felé az úton Tünde szabadkozott, hogy a ház és környéke építés alatt van, építési telek, ezért
elnézést kért. De megtudtuk, hogy egy hét alatt csodálatos, komfortos környezetet teremtettek óriási
munkával és mivel az érkezésünk előtti napra megrendelt kecskelábú asztalok az ebédeltetéshez nem
érkeztek meg, Pityu barátunk a fatelepről hozott fűrészáruból három kecskelábú asztalt állított össze.

A finom pityókás gulyás, a sütemények és kávézás után egy kis beszélgetésre leheveredtünk a fűbe, a padra.

Megkértük székely barátunkat Dóczé Istvánt,
hogy énekeljen nekünk régi székely nótákat a
hazáról, a nemzetről, a családról, az életükről.
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A csodálatos és feledhetetlen
lemhényi
út
után
korhű
kosztümjeinkben
korzóztunk
Kézdivásárhely „piacán”- azaz a
Fő téren - , majd elindultunk a
Kézdivásárhelyi Őszi Sokadalom
rendezvény
keretein
belül
megrendezésre kerülő kiállítás
megnyitóra a gyöngyösi XIX.
századi kosztümökben.
A Vigadóban a kiállítás
megnyitójára Kézdivásárhelyi
Nők Egyesülete tagjainak
gyermekei, unokája - a
szépséges lányok - Bagoly
Anabella, Kertész Andika, Pap
Andika verssel és zenével
tették színessé.
Meglepetés fellépők voltak
Bolyky József és Balázs Klára.
Bolyky József átdolgozta
fuvolára
Kövi
Szabolcs
zenéjét. Balázs Klára elmondta
dr. Végh Attila Erdély című
versét.
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A képen Fülöp Magdolna,
Bagoly Anabella,
Kertész Andrea, Pap Andrea,
Biszak Enikő

Balázs Klára dr. Végh Attila „Erdély” című
versét mondta el, fuvolán közreműködik
Bolyky József.

b

Dr. Végh Attila: ERDÉLY
/székely barátaimnak/
hexameter
Most elmondom Nektek a titkaimat, ki, ha én nem,
ámbár, nem vagyok az, kinek űzött, átkos a sorsa.
Erdély távoli már, de a hegynek sóhaja hallik,
Nagy-Magyarország képét, nagypapa könnye lemosta.
Fent, a sok égő csillag, fájón hull le a Földre.
Hol van az Otthon, melyről költőnk álmodik éppen?
S hol van a sír? Tán távoli s éppúgy messzire innen?
Túl van az országon már, félig a ködbe merülve?
Baglyok hangja az este, az erdő nyers szaga árad.
Nagypapa ébred a bükkös alatt, mindjárt menekül már.
Hosszúk lettek az esték, megfagytak körülötte,
mért is várjon hontalanul, nincs ott maradása.
Vissza se fordul, hisz lassan már nincs hova nézzen.
Gazdátlan hamu rajt is kerget a szél. Kire essen?
Eljön a nap még - nemcsak nagypapa tudja -, mikor majd
Erdély édes vérét többé senki se szívja.
Gyöngyös, 2014. április 20.
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A kiállítás után a Tanulók Klubja
fúvószenekar vezetésével, és a
Zöld Nap Egyesület székely
gyalogezred
egyenruháiba
öltözött fiataljaival felvonultunk a
Gábor Áron téren a vásári
forgatagban.
http://www.3szek.sic.hu/load/cikk
/73312/xix_szazadi_piaci_korkep
_oszi_sokadalom
http://www.kezdi.ro/fohir/vegetert-az-oszi-sokadalom/

2014. augusztus 30. szombat. Úti célunk Brassó, Brassó felé Csernáton, Eresztevény. Búcsúest
Reggeli után Brassóba menet
megálltunk
és
meglátgattuk
Csernátonban a Haszmann Pál
múzeumot ahol,ha tizedszer
hallgatnánk is meg az alapítók
fiát Haszmann Pált, akkor is
„innánk” a szavait. Szavait és
tetteit átitatja a hazaszeretet,
nemzet iránti tisztelet, a jövő
nemzedék
iránti
felelősség.
http://www.haszmannpalmuzeum.
ro/
A
Brassói
út
mentén
Eresztevénynél megkoszorúztuk
Gábor Áron sírját és a Székely
himnusz eléneklésével leróttuk
tiszteltünket.
Ezt
követően
áthaladtunk Kökösön.
Gábor Áron 1849. július 2-án
hunyt el a kökösi csatában.
Holttestét az oroszok meg akarták
szerezni
a
lakosság
megfélemlítésére, a székelyek https://www.kozterkep.hu/~/15198/gab
or_aron_siremleke_maksa_gyarfas_gy
nem
tudták
szülőfalujába, ozo_1892.html
Bereckre szállítani.
Eresztevénynél a Brassói út
mentén jeltelen sírba temették,
később kopjafával jelölték majd
1892-ben a meglévő emlékművet
építették.
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Brassó városában megtekintettük a belvárost a Gyökeres koronával díszített Tanácsházát, templomokat,
tornyokat. Megszólítottak bennünket brassói magyar lakosok és beszélgettünk velük.
Brassó óvárosának déli részén megközelítve a 995 méter magas Cenk hegyre, a Cenk kilátóba a
középkori városfal mellől induló felvonóval mentünk.
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Brassó - a Vásártéren

Vidám lányok a Fekete templom előtt

A búcsúvacsora előtt elmentünk a
két egyesület által 2011. évben
ültetett fenyőfácskához, amely a
barátságunk szimbóluma. A fácska
szépen növekszik a Kézdivásárhelyi
Sportcsarnok előtti kertben.
Köszönjük Ilonkának, és Fülöp
Magdikának,
hogy
unokájával
Koppánykával gondosan ápolja.

Elénekeltük a Magyar Himnuszt, és a Székely Himnuszt
majd egy csoportképet készített Bolyky József barátunk

Búcsúest a Rózsa étteremben
Eljött az utolsó nap előtti este és búcsúzunk
vendéglátóinktól.
A
Kézdivásárhelyi
Nők
Egyesületének
átadtuk
ajándékunkat, a Gyöngyösön – magyar termékekből összeállított csemegekosarat.
A Kézdivásárhelyi Nők Egyesületéttől István Sándor
fafaragó által készített domborművet, Deák Irénkétől a fia
által készített csiszolt üvegből készült magyar címert kapta
egyesületünk.
Meglepetésként a Lónak vélt menyasszony című vásári
komédia részletét játszotta el a gyöngyösi csapat egy része a
vacsora előtt. A főszerepet, Fruzsinát az élemedettebb
nőszemélyt
Kelemen
Márta
játszotta
tökéletesre
maszkírozva, Mózsit, a meglett legényembert, lócsiszárt
Lakner György, Vincét, a korosabb komédiást Balázs Ernő
játszotta. Gratulálunk a fellépőknek. Fergeteges nevetéssel
ajándékozták meg a jelenlévőket.
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2014. augusztus 31. Az utolsó nap, hazafelé Zabola, Torja, Nergestető, Farkaslaka
Úton Torjára - István Sándor
fafaragó házához, ahol a
vendéglátóink egy jó ebéddel
búcsúznak tőlünk - megálltunk
Zabolán a Csángó Néprajzi
Múzeumnál, ahol a múzeum
alapítójának édesanyja volt a
tárlatvezető.
http://www.csangomuzeum.ro/
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Torján István Sándor fafaragó
tájházához érve a Nőegyesület
tagjai vártak ránk az általuk
készített töltött káposztával és
süteményekkel. Köszönjük!
István Sándor torjai tájháza a
székely
népművészet
használati eszközeivel van
berendezve.
A
torjai
„meseházikó” a szeretet, a
béke és a nyugalom szigete.
Köszönjük, hogy Sándor már
második éve a házában fogad
bennünket!
Elköszöntünk
Erdélyországtól!

http://www.kelengye.ro/index.html

2014. szeptember 12-13-14. XVII. Szarvasi Szilvanapok
Szarvas
Város
Barátainak
Köre
meghívta egyesületünk
tagjait
a
Szarvasi
Szilvanapok rendezvényre.
A meghívást nyolc fő
fogadta el. Az eső esett,
de a barátság és derű
nem
hagyott
el
bennünket.

Zsapkáné Zsuzsikával a Szarvas Város
Barátainak Köre elnökével az egyesület
sátra előtt

Daru Gáborné Lenke, Balázs Klára, dr. Dezső
István, Oláh András, Czerják Ilona, Balázs Ernő,
Daru Gábor, Kelemen Márta, Lakner György

2014. szeptember 6. RUSZIN KULTURÁLIS NAP RENDEZVÉNY
Gyöngyös Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
meghívására két fővel részt vettünk a Ruszin Kulturális
Nap rendezvényen. II. Rákóczi Ferenc szobrát Gyöngyös
Város Barátainak Köre nevében megkoszorúztuk. A
koszorúzás után ünnepi megemlékezést mondott dr.
Popovics Tibor Miklós a Magyarországi Ruszin Kutató
Intézet igazgatója, majd Rákóczi dalokat adtak elő
Kárpátaljai Császlóc Község küldöttei, és a vajdasági Népi
Zenekar Muzslya községből.
Délután kulturális
programok
a
GYÖNGYÖK
Mátra
Művelődési
Központban
Paulik
Antal,az
Emberi
Erőforrás
Minisztérium Nemzetiségi főosztályvezetője előadásával
kezdődtek, majd a vendég fellépőkön kívül a Mátra
Nyugdíjas Egylet Acélhang népdalkórus is emelte a
rendezvény színvonalát.
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2014. szeptember 20. -XII. Görgényi László Gulyásfőző verseny
A szüreti gulyásfőző versenyre
igen
alapos
tervezéssel,
munkával készültünk, mint
minden évben. A jelentkezések
alapján 50 adagra készítette
elő immár második éve
Palikné Bedő Katika és párja,
titkár asszonyunk és kedves
férje Gábor, Fucskó István és A fotó kedvéért a főszakács átadta a kanalat
A sátordíszítés is kész
nem utolsó sorban a főszakács,
Lakner Gyuri barátunk a
gulyás alapanyagokat. A sátor
díszítésére
külön
csapat
alakult, Daru Gábor barátunk
reggel kiment a szőlőjébe friss
szőlőágakat és szőlőt szedni a
sátordíszítéshez. A dísztök
virágvázákat Lenke készítette.
Köszönjük Fucskó Pistának és
Oláh Andrisnak, Dobosné Gyülekezik a tagság.Kellemes beszélgetéssel
Dr. Fejes András és felesége is
megérkezett. Szeretettel körbekapják
Tímár
Ildikónak
hogy
múlatjuk az időt
a régi barátok és tisztelők
segítettek
a
sátor
berendezésénél és a főzésnél.
Szarvasi Baráti Kört négyen képviselték dr. Dezső István vezetésével. Felhívásunkra, örömünkre finom
süteményekről gondoskodott Korenné Icuka, Bolykyné Mancuska, Peti Edina, Molnár Józsefné Editke,
Oláhné Izrael Icuka, Dobosné Tímár Ildikó, Balázs Klára. Finom eperpálinkával jött Daru Gábor barátunk
és körte pálinkával Balázs Ernő, a bor utánpótlás Daru Gábor pincészetéből származik.

A zsűri döntésére várva

Gyöngyös Város Barátainak Köre
II. helyezést ért el. A díj átvétele után az
első pillanatokról felvétel

A sátor mérete adott volt,
a gulyás nagyon finom
volt, a hely zsúfolásig
megtelt!
Igaz a mondás:
Sok jó ember kis helyen
is elfér!
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Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem
megyünk mi innen el……………
Szól a nótakéső este!

A felvétel nem tökéletes, de a pillanat, amikor
egymás vállán átfonódik a karunk, és énekeljük a
magyar nótákat-a barátságról és szeretetről
árulkodik, ami az egész rendezvényt jellemezte!




Szerkesztette: Daru Gáborné egyesületi titkár, Balázs Klára
Fotó: Dobosné Tímár Ildikó, Balázs Klára, Bolyky József, Burián Károly, Fülöp Magdolna
Kézdivásárhely, Őszi sokadalom fotósa, HEOL fotósa

Kedves Barátunk!
A KÉPES HÍRLEVÉL a programjainkról - terveink szerint –legkésőbb, minden negyedévet követően
elkészül.
Célunk, hogy azok az egyesületi tagok is értesüljenek az egyesület életéről, akik nem lehetnek velünk az
adott időpontban. Jövőbeli célunk, hogy eljuttassuk azoknak az egyesületi tagoknak is kinyomtatott
formában, akik nem rendelkeznek Internettel.
Gyöngyös, 2014.október 10.

Balázs Ernő elnök

