
MEGHiVO

Tisztelettel meghfvjuk a Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormdnyzat soron

k6pvisel6teshileti ii16s6re, amel5mek

helye: Nemzetis6gekHtna, Szeged, Osztr6vszky u" 6.

ideje: 2016. augusztus 29. 18.00

napirendi pontja:

1. A MagyarcrszAgi Cicirrlgdk Crszdgos Onkonndnyzata lltal a gcirdg

gyennekek szftrrrira szervezett g<)rclgorsz6gi ny6ri t6bor tdmogat6s

dtutaiiisdval.

kovetkez6

szaffnazasu

50.000 Ft

2. A Balk6n Trlnctribor gdr<ig nap programj 6nak anyagi t6mogat6sa Vengrinydk Edit

meghivrisilnak kcilts6geivel

Drint6s a szegedi tavli szakk<ir elindit6s ar6I aNemzetis6 gek Hazaban.

Gdrdg nyelvtankonyv kiadds6nak kezdem6nyezlse, garancia biaosit6sa a kiad6s

feltdteleinek bizto sit6srira

99.000 Ft t6mogatris nyrijt6sa a Csongr6d Megyei Gordgdk Kultur6lis Egyesrilet j avilra

a 2016. szeptember 1 0- 1 1 . baj ai kirandul6s kcilts6geinek hozzhjarulilsa c61j 6b6l

R6szv6tel a deszki ajv6rfesztivdlon, ennek kapcs6n ismertet6 tabl6k k6szit6se

Szeged, 2016. augusztus 21.
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Eldterj esztdsek a $zegedi Gfi n^Sg Nemze*isdgi Sxrkorrndmyznt

?0X6. *uguszfus 29-ei testtileti iiEdsdre

1. napirendi pont: A Magyarorsz6gi Gorogtik Orsz6gos Onkonnrtnyzata riltal a gcinig

szitrmazflsu gyermekek szirmdsa szervezett gci$gorszrigi nydri t6bor tfmogatAs 50.000 Ft

6tutal6s6val.

El6terjesztd : Dr Kosz-;topulosz Ancire6sz

Javaslom, hogy a Szegedi Gordg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat utaljon 6t 50.000 Ft-ot a

Magyarorsz6gi Gtir<igcik Orsz6gos Onkorm6nyzata Sltal rcndezeff. gdrogorsz6gi ny6ri

gyermekt6bor t6mogat 6sira.

2. xnapirendi pcnt: A Balkrin Tfnct6bor gdrcig nap programjrlnak anyagi titmogatdsa

Vengrinyak Edit meghivSsanak kdlts6geivel

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz

Javaslom, hogy jaruijvnkhozz|15.000Ft-tal a Nemzetis6gi Szovets6g 6ltal 2}rc.07.26.- 29.

kdzott szervezett BalkSn Tanct6bor 2016. jrilius 28-i grirdg napjhnak prograxnjilhoz

VengrinySk Edit meghiv5s6val, aki gordg dalok tantthsat 6s fordit6sfn villlalta a d61e16tti

program keret6ben.

3. napirendi pont: Ddnt6s a szegedi tavli szakkor elindit6s6r6l a Nemzetis6gek Hhzhban

El6terj eszt6: Dr. Kosztopulosz Andrefsz

Javaslom, hogy 6szt61 inditsunk tzMi szakkdrt, melynek keret6ben heti rendszeress6ggel

szervezn6nk foglalkoz6sokat a Nernzetis6gi Hazban.

4. napiremdi pont: G<irdg nyelvtank<inyv kiaddsdnakkezdem6nyez6se, garancia biztosit6sa a

kiadds felt6teleinek biztosit6sara.

El6te{esztii: Dr. Koszfopulosz Andrerisz

A szegedi g<irog fiizetek kiadvanLysorozat eddig megjelent 10 kiadvanya kdziil kett6

nyelvkdnyv.Mindk6t nyelvktinyv alapvet6 seg6danyaga a szegedi gorog nyelvoktatrisnak.



Mivel ezen kiadv6nyok mellett az olrJratdsban 6vek 6tahasznillatbanvan egy g<irrig nyelvtani

k6zirat, az dnkorminyzat kezdemdnyezi, illetve timogatla azt a kezdemdnyez6st, hogy a

Csongr6d Megyei Gor6gok Kulturdlis Egyesiilete kiadvrinysorozatfnak soron k6vetkez6

kiadv6nya egy a hazai oktat6sban is haszn6lhat6 nyelvtankdnyv. Ennek megit6l6s6re a

Manolisz Glezosz 12 Evfolyamos Gdrdg Kieg6szit6 Nyelvoktatir Iskola igazgat6nljdt

javasolja felkdrni.Az igy megvalosul6 nyelvtank6nyv k<tlts6geihez az onkorm6nyzat

hozzt$arul, s a G0r0g Orsz6gos Onkorm6nyzat fele is inditvanyozni fogja a t6mogat6st.

Mindezen feliil a Szegedi Gortig Nemzetis6gi Onkormanyzat garatfiillja, hogy a palyazati

forr6sokon, cinr6szen 6s egy6b tdmogat6sokon tril biztositani fogja a kiadv:lny megjeien6s6t.

$. napiremdi pont: 99.000 Ft t6mogat6s nffit6sa a Csongrild Megyei Gcircigrik Kulturdlis

Egyesiilet javfua a 2016. szeptember 10-11. bajai kirrlndul6s kdlts6geinek hozzhjirulfusa

c6lj5b61

El6terjeszt6: Dr. Kosztr:pulosz Andred.sz

A Csongr6d Megyei Gdrcigcik Kulturrilis Egyestilete szeptember 10-11-6n kirrindul6st szewez

a Bajhra. A kirrindul6s egyik c6lja, hogy megismerje a szegedi gordg<ik kcizdss6ge Tiirr

Istv6n, a Korinthoszi-csatoma 6pitcij6nek munk6ss6g6t, aminek nyom6n Baja 6s Korinthosz

testv6rvarosok lettek. Javasolom, hogy szerz6d6s alapjfin az dnkormSnyzat 99.000 Ft-tal

tiimogassa az egyesiileti kezdemdnyez6st.

6. napirendi poxlt: R6szv6tel a deszki qvirfesztl6lon, ennek kapcs6n ismertet6 tab16k

k6szit6se

El{iterj esztci : Dr. Kosztopulosz Andrefsz

Szeptember 10-6n ajvdrfesztiv6l megrendezdsdre keriil sor Deszken, ahol a szegedi Eleftheria-

t6ncegytittes is fell6p. Javasolom, hogy ez alkalomb6l az <inkormdnyzat bizza meg Jacob

P6ter grafikust, hogy a t<jl|nk kapott arryag alapjan k6szitsen el k6t B2-es m6retti tabl6t,

amely alkalmas Iesz afia, hogy a rendezv6nyen bemutassa a szegedi grir<igdk t<irt6net6t.
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JEGYZOKoww

K6sziilt 2016-08-29-6n 18.00 6rakor a Szegedi Gdr<ig Nemzetisdgi Onkormfnyzattak a

Szegedi Nemzetis6gekHazaban(Szeged, Osztrovszkyu. 6.) tartottk6pvisel6testiileti ii16s6n.

Jelen vannak:

Dr. Kosztopulosz Andre6sz eln<jk

Erd6lyi Mariann eln<lkhelyettes

Purosz Alexandrosz tas.

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Kcisz6nt<im a megjelenteket. Megrillapitom, hogy a Szegedi

Gdrdg Nemzetis6gi Onkormanyzat 3 fti jelenl6t6vel hat6rozatk6pes. Purosz Alexandrosz

szem6ly6ben j avaslatot teszek a jegyzlkonyv hiteles itljore.

Atestrjlet3igen:szavazattalak6vetkez|hatirozatothozza:

56 I 201 6 O/III.29.) sz. Szegedi Gti rii g NO k6pvisel6testiilet i hathr ozzzt

HATAROZAT

A Szegedi Gdrog Nemzetisdgi OnkormdnyzatPurosz Alexandrosn jegyzlkdnyv.hitelesft6nek

megv6lasztja.

A hatnozalhatalyba 16p6s6nek idej e : azowral.u'

Dr. Kosztopulosz Andrredsz: Javasolom, hogy a Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkormrlnyzat a

kiktilddtt meghiv6ban szerepl6 napir:endi pontokat egy rijabb, 7. napirendi ponttal kieg6szftve

az alilbbiak szerint vitassa mes:

1. A Magyarorszdgi Gdrrigrik Orsz*gos 0nkonn6ni'zata Sltal a g0rrig szt*mazfusu

gyermekek szilnfxa szervezett gcinlgorszdgi nydri tdbor t6mogatds 50.000 F't

dtretaldsrival.



2. A Balk6n Tanct6bor gOrcig .nap programj inak atyagi t6mogat6sa Vengrinyrik Edit

meghivSsiinak k<lltsdgeivel

3. Dtjnt6s a szegedi tavli szakk6:r eiindit6shrol aNemzetis6 gekHlzdban.

4. GOrOg nyelr,tankdnyv kiad6siinak kezdemdnyez6se, garancia biaosit6sa a kiad6s

felt6teleinek bizto sit6srira

5. 99.000 Ft tSmogat6s nyrijt6sa a Csongrdd Megyei Gdrog<ik Kultur6lis Egyesiilet j avttra

a 2016. szeptember 1 0- 1 1 . baj ai kir6ndul6s kdlts6geinek hozzdjinulfusa c6lj 6b61

6. R6szv6tel a deszki ajv6rfesztiv6lon, ennek kapcs6n ismertet6 tabl6k k6szit6se

7. A 4. Beloianniszi Gordg-Magyar Bar6ts6g Napja alkalm6b6l ott a szegedi g<irdgdk

nev6ben fe116p6 Eleftheria-tancegyiittes krllts6geihez val6 hozzdjanilSs sz6mla

ellen6ben 30.000 Ft-tal a t6ncegytittest fenntart6 Csongr6d Megyei Grirrigdk Kultur6lis

Egyesiilete rdsz6re.

A testtilet 3 ieen szavazattalakrivetkezlhatfiozatotbozza: ,

5712016 (VItr.29.) sz. Szegedi Giiniig NO k6pvisel6testiiletihatfuroznt 
l

.-,^l
HATI|ROZAT

A Szegedi :G<ircig Nernzetis6gl Onkonninyzat 2076-08-29-i iil6sdnek napirendj6t az alilbbnak

szerint elfogadja:

1. A Magyarorsz6gi Gsrrigtik Orsziigos Onkormanyzata iiltal a grirog szfumazi*ugyermekek

szitmisaszervezett gdrdgorszdgi nydr'l tribor trlmogat6s 50.0CICI Ft 6hrtali6s6val"

2. A Balkdn Tdnctabor gcirtig nap programjanak anyagi tiinrogat6sa Vengriry.fifur n*;t

meghfv6sdnak kdltsdgei vei

3" Dontes a szegedi tavii szakkor elinditdsrir6l a Nernzetisdgek HazSbar:.*Q

4. G<irrlg nyelvtankcinyv kiaddsdnak kezdemdnyezdse, garancia biztosit6sa a kiadds

f*ttgtrt*l*t Ai"to*itar,*u



5. 99,000 Ft trimogatds nyujtdsa a Csongr6d Megyei Gcircigdk Kulturalis Egvestilet javar.a a

2016. szeptember' 10-11. bajai kirandulSs koltsdgeinekhozzdjaruidsa cdlj6bdl

6" R6szv6'tel a dessl{i ajvmfesztivA:lon, ennek kapcsdn isrnertetfi tab-16k kdszitdse

7. A 4. Beloianniszi Gor<ig-Magyar Bar6ts6g Napja alkalm6b6l ott a szegedi gor<igrik nev6ben

fefenO Etreftheria-tancegyiittes kdtts6geihez val6 hozz trvTits szdmla e:ilen6ben 30,000 Ft-tal

a t6ncegyiittest fenntart6 Csongrrid Me:gyei Gdrdgcik Kultur6lis Egyestilete r6sz6re.

A hatix o zat hatal yba I dp 6 s 6nek i dej e : itzonnal.

1. napirendi pont: A Magyarorszdgi Gdrtigiik Orszfgos Onkormanyzata ltltal a gortig

sz'6rmazhs'h gyermekek szLxnfxa szervezefr" g1ragarczhgi nyali tdbor tdmogatds 50.000 F't

ifixalilsfxal"

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Javaslorn, hogy a Szegedi Gdrog Nemzetisdgi Onkormanyzat

utaljon 6t 50.000 Ft-ot a Magyarorsz6gi Gdrdgrik Orsz6gos Onkormlmyzata 6ltaI rendezett

gdrdgorsz6gi ny 6ri gyermekt6bor trlmogat 6sina.

Sz6mlatulaj donos : Magyarorsz6gi Gdrdgdk OrszSgos Onkormdn yzata

Banksz6ml aszhm: I 17 84009 - 2007 327 3 
"

Megf e gyz6s : NySri gord gorszrigi gyennekt6bor trlmo g atdsa 20 I 6

A testrilet 3 igen szavazattal a kovetke;z6hathrozatothozza:

58 12016 (VIII.29.) sz. Szegedi Giirii g NO kdpvisel6testiileti hxthr ozatt

HATAROZAT

l

A Szegedi G6rdg Nemzetisdgi Onkorminyzat utaljon 6t 50.000 Ft-ot a Magyarorsz6gi

Gdrogdk Orsziigos Onkormdnyzata altal rendezett gdrdgorszdgi nyarL gyermektdbor

mmogatasara.



Szdr-nlatulaj doqgs: ivlaeVargrszrlgi Gdrog0k Orsz6gos Onkoqnanyzata

Bankszriml aszinn: 1 17 84009 - 2007 327 3,

Meg jegyz6s:Nyrlrigdrdgors4dgigyemgktriborf r,nOgptyasgZ}Tf

A hatxozrthat6lyba l6p6sdnek idej e : azonnal.

2. napirendi pont: A Balkrin Tri.nctdbor gdr0g nap prograrnjdnak anyagi tiimogat6sa

Vengrinydk Edit meghiviisanak kdltsdgeivel

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Javaslom, hogy j6ruljunk hozzS 15.000F1-tal a Nemzetis6gi

Szdvets6g 61ta12016.07.26.- 29. kdzdtt szewezett Balkan Tanct6bor 2016. julius 28-i grir<ig

napjrlnak programjrlhoz Vengrinyrlk JEdit meghiv6s6val, aki gdnig dalok tanitdsdt ds fordit6s6t

vftrlalta a d6lel6tti program keret6ben.

A testiilet 3 igen szavazattd, a krivetkez6hatfuozatothozza:

59 12016(VIII.29.) sz. Szegedi Giirii g M,rcpvisel6testiilet i hadinozut

HATAROZAT

A Szeledi G<irdg Nemzetis6gi Onkonnanyzat 15.000F1 kifizetesdvel hozzdjinul a

Nemzetisdgi Szdvets6g 6ltat 2016.07.26.- 29.kdzott szewezetrBalkan T6nct6bor 2016.julius

28-i gcirdg napjanak programjahoz. Az cisszeg Vengriny6k Edil meghivdsdtfedezi, aki gcirdg

dalok tanithsifi.6s fordit6s6t villlalta a d6lel6tti program keret6ben.

AhatfrozathatdLyb,aldpds6nekideje:azonna7.



3. napirenrdi pont: Dcintds a szegedi tavli szakk<ir elindit6s fu6l aNemzetisd gekHazaban.

Dr. Kosztopulosz Andrehsz Javaslom, hogy 6szt6l inditsr.mk tavli szakkdrt, mel5mek

keret6ben heti rendszeress6ggel s',zervezn6nk foglalkozSsokat a Nemzetis6gi H6zban. A
szakkrir miikod6s6nek r6szletes kidc,lsoz6s6t elv6llalom.

A testrilet 3 igen szwazattal a k6vetlkez6hatirazatothozzu::.

60 /2016 (vrrr.29.) sz. szegedi Giiri5 g NO k6pvisel6testiilet i hat6r onat

HATAROZAT

A Szegedi Gdrtig Nemzetis6gi Onk,ormfnyzat 2016. 6sz1t6l tavli szakkort indit hetentb zajl6

fo$lalkozfsokkal. A szakk6r miikod6s6nek r6szletes kidolgo zishi&. D-r, Kosztopulosz

Andredsz a fetre16s" :

Ahatdrozathatalybal6p6sdnekidejer:azonrtaT.

4. napirendi pont: Gcirdg nyelvtanlcdnyv kiad6siinak kezdem6nyez6sie, garunciabi*osdtfsa a

kiad6s felt6teieinek biztosit6srlra.

Dr. Kosztopulosz A"ndre6sz: A szegedi gdrdg fiizetek kiadvdnysorozat eddig megjelent 10

kiadv6nya k6z[l kett6 nyelvkonyv. Mindkdt nyelvk6nyv alapvetri seg6danyaga a szegedi

gordg nyelvoktat6snak. Mivel ezen kiadv6nyok mellett az ol<tatdsba:n 6vek ota hasznitlatban

van egy g<irdg nyelvtani kdzfuat, arz <jnkormdnyzat kezdem6nyezi, illetve tfmogalja azt a

kezdem6nyez6st, hogy a CsongrSd Megyei G<ircigdk Kultur6lis Egyesrilete

kiadv6nysorczatfnak soron kdvetkez6 kiadv6nya egy a hazai okrtat6sban is haszn6lhat6

nyelvtankdnyv. Ennek megitdl6s6re a Manolisz Glezosz 12 Evfoly,amos Gorog Kieg6szit6

Nyelvoktat6 Iskola igazgat6n6j6t .llavasolja felk6mi. Az igy megr74lfs,tl6 nyeh,tank<inyv

kdltsdgeihez az onkormdnyzat ho'.zzi$6rul, s a Giircig Orsz6gos Onkormdnyzat fele is
inditv6nyozni fogja a t6mogat6st. Mindezen feliil a Szegedi Gor6g Nemzotis6gi



Onkorm6nyzat gamnt6lja, hogy a p{illyazati forr6sokon, 6nr6szen 6s egy6b t6mogat6sokon tril

biztositani fogf a a kiadv6ny me$elerr6s6t.

A testiil et 3 i gen sz:av azattal a kAvetkez 6 hatar o zatot hozza:

6120,16 (vrlr.2g.) sz. szegedi Giiniig Nd k6pvisel6testiilet ihathnozat

HATABOznr

A Szegedi G<irtig Nemzetis6gi Onkorm tnyzatinditv6nyozza a Csongr6d Megyei Gor<ig<ik

Kultur6lis Egyesiilete fel6, hogy a S:zegedi gdr<ig fiizetek soron k6vetkez6 kiadvrlnya legyen

egy gtirog nyelvtankonyv. Javasolja, hogy ennek hasmossdrg6nak megit6l6s6re legyen

felk6rve a Manolisz Glezosz 12 Evfolyamos Gorog Kieg6szit6 Nyelvoktat6 lskola

igazgat6n6je. Az onkormfuyzat biztositla az egyesiiletet a kiadvany kdlts6geihez val6

hozziqfuiifusrol, valamint arr6l, hogy a sztiks6ges pitlylzasak 6s szponzor6ci6s

kezdemdnyez6seken tul a kiadvrlny megjelen6sdhez anyagi hdtteret biztosit.

Ahatinozathatiiybal6p6sdnekideje:azonnal.

5. napirendi pont: 99.000 Ft t6mogat6s nyfijt6sa a Csongr6d Megyei G6r6gdk Kultur6lis

Egyesiilet javina a 2016. szeptembrer 10-11. bajai kirandul6s kdlts6geinek hozzt$arvlfsa

c61j6b61

Ilr. Kosztopulosz ,Andreii.sz: A Csongr6d Megyei Gdrogdk Kultur6lis Egyestilete szepternber

10-11-6n kirandul6st szervez aBajira. A kir6ndui6s egyik cdlja, hogy megismerje a szegedi

gdrdgtik ktizdss6ge Ttin Istvrln, a Korinthoszi-csatorna 6pit<ij6nek munk6ss6g6t, aminek

nyomdn Baja 6s Korinthosz testv6rvarosok lettek. Javasolom, hogy szerz6d6s alaplhn az

dnkormriny zat 99 .000 Ft-tal t6mogassa az egyesiileti kezdemdnyez6st.



A testtilet 3 igen szavazattal a kiSvetkezdhatfirozrtothozza:

6212016 (VIltI.29.) sz. Szegedi,Giiriig NO,k6pviseldtestiiletihatirrozat

HATAROZAT

A Szegedi Gordg Nemzetis6gi Onkormhnyzat szsrzldls 99.000 Ft-tal t6mo gatla aCsongrfd

Megyei Gdrcigok Kultur6lis F,gyesiilet6nek 2016. szeptember 10-11-6n megval6sul6 bajai

kirandul6s6t, amely,,nek egyik c61ja, hogy megismerje a szegedi grir:rigok kdzdss6ge Tiin
Istv6n, a Korinthoszi-csatorna 6pitcij6nek munkSssilg6t, aminek nyomdn Baja 6s Korinthosz

testv6rvilrosok lettek.

A hatirozathat6l yba 16pds6nek idej e: azown7.

A testtilet 3 igen szavazattal a kdvetke:z6hatirozatothozza:

6312016 (vrlr.29,) sz. Szegedi Giiriig No k6pvisel6testtiteti hathrozzt

IIATAROZAT

A Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi OnkormdnyzatmegbizzaJacobpdter grarfikust, hogy azJ Q--

6nkorm6nyzatt6l kapott anyagalapjmk6szftsen el k6t B2-es m6ret{i tab16t, amely alkalmas

6. napirendi pont: R6szv6tel a deszki ajv6rfesztiv6lon, ennek kapos6n ismertet6 tabl6k

k6szit6se

Ilr. Iftisztopulosz Andre6sz: Szepternber 10-6n ajv6rfesztiv6l megrendezdsdre kenil sor

Deszken, ahol a szegedi Eleftheria-tancegytittes is fel16p. Javasolom, hogy ez alkalomb6l az

dnkormrinyzatbizza meg Jacob P6ter grafikust, hogy a t6liink kapott arryag alapjan k6szitsen

el k6t B2-es m6retti tabl6t, amely allkalmas Tesz arra, hogy a :rendezv6nyen bemutassa a

szegedi gdrcigcik tdrt6net6t.



7. napirendi pont: A 4. Beloianniszi G<irdg-Magyar Bartlts6g Napja alkalmrib6l ott a szegedi

gordgok nev6ben fe116p6 Eleftheria-tiincegytittes krilts6geihez val6 hozzfijarulfus sz6mla

ellen6ben 30.000 Ft-tal a t6ncegy0ttest fenntart6 Csongr6d Megyei G6r6g6k Kultur6lis

Egyestilete r6sz6re"

Dr. Kosztopulosz Andre6.sz: Beloianniszban 4. alkalommal kertil megrendezdsre a Gdrdg-

Magyar Bar6ts6g Napja. Az eI6z6 6vhez hasonl6an Szegedet kepviselve fell6p ott az

Elefflreria-t6ncegytittes. Fell6p6sitkert az onkormrinyzat szdmla ellen6ben fizessen 30.000 Ft-

ot az egyesiilet fenntart6jrinak, a Csongrdd Megyei G0rogok Kultrn6lis Egyestlet6nek.

lesz arta, hogy a deszki ajvarfesztiv6lon, ahol fell6p szegedi Eleftheria-tiincegyuttes is,

bemutassa a szegedi gdr<lgok tort6netr5t. Ahatfurozathatillybaldp6s6nek ideje: azonnal.

A tesfiilet 3 igen szavazattd. a kovetkezfhatarozatothozzu::

64 120160rIII.29.) sz. Szegedi Giirii g NO k6pvisel6testiilet i h'atfir ozat

TIATAROZAT

:A Szegedi Gtirog Nemzetis6gi Onkorrninyzat 30.000 Ft felldp si dfj elleneben felk-,fi az

Eleftheria-t6ncegytittest arra, hogy Beloianniszban a 4. alkalommal keriil megrendez6sre a

Gtirdg-Magyar Bar6tsilg Napj6n az el6z6 6vhez hasonl6an Szegedet kdpviselje. A dij szdmla

illirll"". 1*rlt1":t 
t":]"". kifizefve az esyiittes fenntarr6.janak, a csongr6d Megyei

G0rdgdk Kultur6lis Egyestiletdnek.

Ahatdro'zathatalybaldp6s6nekideje:qzonnal.



Dr. Kosztopulosz Andredsz: Ameruryiben

iildstinket!

A k6pvisel6k 19.00-kor elhagyjak az ii16st.

Szeged, 2016.08.29.

hfutp^l,$V
Dr. Kosztopulosz Andre6sz

levezetd e1n6k

nincs tdbb megbeszdlni va16, zhqtft a mai

jegyzlkonyv-hitelesit6
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