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A projekt a TÁMOP
- 4.2.3-12/1/KONV-2012-0033 pályázat
keretén belül valósul meg.
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Bevezető
A TIT Kossuth Klub Egyesület és konzorciumi partnere, a Miskolci Egyetem 136 227 477 forint uniós támogatást nyert el az
Új Széchenyi Terv keretében, Tudomány mindenkinek – A megújuló energiákkal és fenntarthatósággal kapcsolatos hazai eredmények disszeminációja címmel. A 2 éves projekt időtartama
alatt a következő projektelemek valósultak meg: (1) a roadshow
tematika keretében a szervezők 6 helyszínen több mint 10 000
érdeklődőt bevonva népszerűsítették a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, energiahatékonysággal kapcsolatos
ismereteket. (2) A tudományos disszeminációs technikák elsajátítására vonatkozó képzések valósultak meg a Miskolci Egyetemen. (3) Szabadegyetemi előadássorozatok keretében 3 vidéki
helyszínen 56 kurzus került lebonyolításra. (4) A projekt keretében létrejött a magyar tudományos kutatási eredményeket
közérthetően kommunikáló Tezaurusz rendszer. (5) A műszakiés természettudományos kutatás iránti érdeklődést a projekt
részeként megvalósított OTTDK döntők miskolci megszervezése
sgeítette, amelynek keretében bemutatkozhattak a közoktatásban tanuló kutató diákok.
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A projekt átfogó célja az volt, hogy a konzorciumi partnerek
támogassák a hazai felsőoktatás és a magyar tudomány eredményeinek megismertetését, növeljék társadalmi elfogadottságukat, valamint fokozzák a kutatók, oktatók, a tudományos
oktatási intézmények, műhelyek nemzetközi elismertségét és
elősegítsék a tudományos utánpótlás biztosítását az oktatói és
a kutatói életforma népszerűsítésével. A programelemek arra
szolgáltak, hogy a szervezők különféle célcsoportokat megszólítsanak, eljuttassák a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal,
energiahatékonysággal kapcsolatos ismereteket, tudatosítsák
az egyéni felelősséget, közösségi összefogásra és cselekvésre
ösztönözzenek. A roadshow programelemei Miskolcon, Poroszlón, Ózdon, Karcagon, Kazincbarcikán és Nyíregyházán kerültek megrendezésre. A szervezők fontosnak tartották, hogy a
tudományos kutatások legújabb eredményeit megismertessék
az észak-magyarországi régió, főként hátrányos helyzetű kistérségeiben élő lakosaival, és közelebb hozzák őket a megújuló
energiák és a környezeti fenntarthatóság egyes aspektusaihoz,
valamint a szemléletüket ezeknek a technológiáknak a használata irányába mozdítsák el.
Mindezek mellett kiemelt küldetés volt, hogy a fiatal korosztályt
is bevonják az ismeretterjesztésbe, hiszen a feltörekvő generáció mentalitása nagyban fogja befolyásolni a fenntarthatóság
jövőbeni kérdéseit. A program keretében a Miskolci Egyetemen
valósult meg a Kossuth Klub által 2013-ban 18. 2014-ben pedig
19. alkalommal az Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás. A 2013. évi megmérettetésen 26, a 2014. évin
pedig már 24 projekt került bemutatásra és zsűrizésre.
A versenyzők Magyarországról, Szerbiából és Erdélyből érkeztek. A nyertes projektek alkotói részvételi lehetőséget kaptak
a Nemzetközi Tudományos és Technikai Szabadidő Mozgalom
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(MILSET) által megrendezésre kerülő, 2013-ban az Expo-Sciences International nemzetközi, 2014-ben az Expo-Sciences
Europe európai diákalkotó fesztiválon. Mindkét évben további
kiemelkedő projektek alkotói szaktábori részvételi lehetőséget
nyertek, a legsikeresebb pályaművek diákalkotóinak felkészítésében kiemelkedő szakmai és szervező munkát vállaló pedagógusokat könyvutalvánnyal díjaztuk.
A Szabadegyetemi előadások három vidéki helyszínen kerültek
megrendezésre Debrecenben, Egerben és Miskolcon. Több mint
1500 hallgató vett részt az eseményeken, melynek többsége
középiskolásokból állt. A tematikák a zöld energiák, a fenntarthatóság és az energiaszegénység kérdéskörét járták körbe, annak
érdekében, hogy a programban résztvevő előadók alternatívákat kínáljanak a felnövekvő generációnak a továbbtanuláshoz.
A tevékenységek között szerepelt továbbá egy online tudományos ismeretterjesztő portál kialakítása – „TEZAURUSZ XXI.” címmel - hazai és határainkon túli oktatók, kutatók eredményeiről.
A projekt keretében a Miskolci Egyetemen 2014. november
20-21-én tartott „Tudomány mindenkinek – a megújuló energiákkal és fenntarthatósággal kapcsolatos hazai eredmények
disszeminációja” témájú két napos képzés 13 fő részvételével
rendben lezajlott. A sikeres vizsgáért járó tanúsítványt minden
résztvevő megkapta.
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Roadshow
A RENDEZVÉNY PARAMÉTEREI
•

•

•

•
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A road show rendezvénysorozat az Outdoor Mission Kft.
szervezésében, a TIT Kossuth Klub megbízásából, a TÁMOP4.2.3-12/1/KONV-2012-0033 pályázat keretén belül valósul
meg. (Miskolcon, Poroszlón, Ózdon, Nyíregyházán, Karcagon, és Kazincbarcikán) 2013. január 1. – 2014. december
31. között
A rendezvény célja az energiagazdálkodásra való figyelemfelkeltés, a megújuló energiák használatának népszerűsítése,
az energiaszegénység enyhítése, valamint az energia témakörével kapcsolatos hazai tudományos innovációk bemutatása
A rendezvény a szemléletformálás, élményalapú ismeretterjesztés eszköze, amelynek közösségépítő hatása is van.
A programrészek interaktív módon látványos bemutatók,
kiállítások és workshop formájában valósulnak meg.
A road show célcsoportja Észak-kelet Magyarország lakossága, rendezvényenként változó korosztály és specifikus célcsoport, elsősorban az ifjúság és a családok megszólítása

A RENDEZVÉNY FELÉPÍTÉSE, KONCEPCIÓJA
A rendezvénysorozat fő fókusza az energetika témaköre, ám
hiábavaló lenne egy kiemelt ökológiai vonatkozású témával foglalkozni, hogyha nem rendszerben és összefüggéseiben vizsgálnánk a kérdést. Ezért a rendezvényünk az energiagazdálkodás,
energiatakarékosság, megújuló energiák, energiaszegénység
témakörökre hangsúlyosan épül. Megjelennek azonban különböző periférikus témák is, mint az ember és a természet kapcsolata, a fenntartható közösség szerepe, valamint olyan egyéb
ökológiai témák, mint a víz, légszennyezés, hulladékkezelés,
illetve felelős gazdálkodás. Az energiagazdálkodás témakörét az
építészettől, a háztáji és háztartási praktikákon át az új tudományos innovációk bemutatásáig szemléltetjük.
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A RENDEZVÉNY HELYSZÍNEI
2013:
•

•

•
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Miskolcon a Miskolci Egyetemi Napok keretén belül 2013.
május 8-11-ig. A rendezvény célcsoportja a diákok (egyetemi hallgatók, szervezett középiskolai csoportok) voltak. A
rendezvény látogatottsága 8560 fő volt.
Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumban 2013. június 5-6-án.
Az Ökocentrumban szervezett kisiskolás csoportok alkották
a célközönséget. A program látogatottsága (ezt sajnos nem
tudom, az igazolás a KK-ban van)
Ózdon a roadshow a XIV. Bolyóki vigadalomhoz csatlakozott 2013. szeptember 13-14-én. Az első nap a szervezett
iskoláscsoportoké volt a főszerep, míg a második nap a helyi
lakosság ismeretterjesztése került előtérbe. Az első napi
diákok létszáma 345 fő volt, míg a másnapi rendezvények
körülbelül 4000 jelentek meg.

2014:
•

•

•
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Karcagon a XVI. Karcagi Birkafőző Fesztivál adott helyet a
Tudomány Mindenkinek Roadshow-nak 2014. június 27-28án. A rendezvény célközönsége a térség lakosaiból állt. A két
napos rendezvényt 9800 látogatta.
Kazincbarcikán a roadshow a Kolorpiknik rendezvényhez
kapcsolódott 2014. augusztus 23-24-én. A rendezvény célközönsége itt is a helyi családokból tevődött össze. A rendezvényt 900-an látogatták.
Nyíregyházán került sor a sorozat záró rendezvényére 2014.
szeptember 12-13-án. Ezen a helyszínen tartottunk egy
workshop-ot a régió energetikai-, és környezeti ügyekkel
foglalkozó civil szervezetivel, majd a Szelektív Szombat rendezvényhez kapcsolódva a környék lakosságát szólítottuk
meg. A rendezvény látogatottsága meghaladta a 2000 főt.

Tudományos disszeminációs technikák
elsajátítására vonatkozó képzések
A TÁMOP projekt keretébe a Miskolci Egyetemen 2014.11.2021-én tartott „Tudomány mindenkinek – a megújuló energiákkal
és fenntarthatósággal kapcsolatos hazai eredmények disszeminációja” témájú két napos képzés 13 fő részvételével rendben
lezajlott. A sikeres vizsgáért járó tanúsítványt minden résztvevő
megkapta.
Projektmenedzsment képzés prezentációkészítés modulja
minden feltételnek megfelelően kezdődött el 2014.11.20-án.
A résztvevők hiánytalanul megjelentek a helyszínen.
Az első napi előadás három fő blokkból tevődött össze:
• az első blokk a sikeres prezentáció alapjai (A prezentáció fő
kulcsterületei-sikertényezői, a prezentáció típusai 8 órától
11:30-ig tartott, melyet 45 perc szünet követett
• a második blokk 12:15-től felkészülés a prezentációra
témával foglalkozott, amelyen a prezentáció struktúrája és
dramaturgiája, célmeghatározás, mentális és technikai előkészítés, elsődleges téma felállítása, meggyőzés-érvelés,
retorika és kommunikáció, nyitási technikák megtervezése,
a vezérgondolat kialakítása, vizuális eszközök kiválasztása és
a handout formája került részletezésre
• a harmadik blokk „A kezdés” címmel indult a következő
témákkal: az első pillanatok, cím tippek, a sikeres lebonyolítás módszerei, a hallgatóság elkötelezettségének
ráhangolásának kialakítása, nehéz témák, száraz adatok
bemutatásának technikái, módszerek ötletek a főrész bemutatásához, érveléstechnika, meggyőzési technikák, a kérdés
mint lehetőség, lezárási technikák és hogy alkalmazzuk a
lezárási technikákat.
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A második napon (2014.11.21) tartott képzés 5 blokkra lett
felosztva:
• az első blokk a Kommunikáció, amelyen a következő témák
lettek érintve: saját lehetőségeink felfedezése, a személyes
kommunikációs kompetencia erősítése, a testbeszéd, a
kisugárzás és a fellépés fejlesztése, a lámpaláz energiájának
felhasználása, szóhasználat, szuggesztív megfogalmazás, a
hatáskeltés retorikai eszközei, nehéz helyzetek és emberek
kezelése.
• a második blokk, a technika és berendezés címet kapta.
Ebben a multiszenzoros médiák és vizualizációs eszközök
alkalmazásáról, az ideális terem méretéről, berendezési alternatívákról, a résztvevők megfelelő ültetéséről és az
ezzel járó komfortérzet kialakításárólesett szó.
• a harmadik blokkban a prezentáció után, a kérdések inspirálásával és a nehéz kérdések megválaszolásával foglalkozott.
Ezek után a hallgatók értékelhették az előadást és önmaguk teljesítményét, majd az utolsó blokkban a Powerpoint
prezentáció összeállításának alapjait ismerhették meg.
(vizuális alapszabályok, fóliák szerkesztése, színek és betűtípusok, ábrák alkalmazása, vizuális trükkök és mozgóképek
bejátszása).
A képzésen részt vett személyek sikeresen kitöltötték a modulzáró vizsga tesztet és átvették a tanúsítványokat, így a képzés
teljes sikerrel zárult. Az átvétel után megtörtént a résztvevői
elégedettségmérő lapok kitöltése.
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Szabadegyetem
A Szabadegyetem felsőszintű ismeretterjesztési forma, mely
korszerű ismereteket nyújt a tudományok széles köréből. Látogatója bárki lehet: iskolai végzettségre, foglalkozásra, korra és
nemre való tekintet nélkül.
A projekt keretében megvalósításra került a TIT József Attila Szabadegyetem (Kossuth Klub) szervezésében 7 ismeretterjesztő
előadássorozat, 3 észak-magyarországi helyszínen. A program
célja szerint olyan disszeminációs formában kívánta a megújuló
energetikával, energiszegénységgel és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos aktuális tudományos eredményeket megosztani, ami alapvetően az interaktív élőszavas előadásokra épül.
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TEMATIKÁK
Kiemelt céljaink között szerepelt olyan környezet és energiakímélő megoldások bemutatása, amelyek nem igényelnek ipari
technológiát, tehát otthon házilag is elkészíthetők, illetve használhatók.
Többek között:
• Légkollektorok: napaszalók, fűtésrásegítők.
• Vízkollektorok, üvegházak. (Eszközök, módok, költségek,
tervrajzok)
• Picasso-kályha, rakétatűzhely, rakétatömegkályha.
• Az aprófa-fűtés szerepe a környezeti és jogi konfliktusok
kiszűrésében.
• Szélkerekek, vízkerekek.
• A biomassza és a szalmabála építészet lehetőségei és
előnyei.
• Már működő projektek bemutatása hátrányos helyzetű
régiókban. (Biobrikett készítés Toldon)

ELŐADÓK
Többek között:
Takács-Sánta András egyetemi adjunktus, Simor Árpád faipari mérnök, Varga Pál gépészmérnök, Dr. Szanyi János címzetes
egyetemi docens, Feldmár Nóra ipari ökológus, Igaz Titusz okleveles építészmérnök, Bódi Balázs ökológus, Dr. Munkácsy Béla
egyetemi adjunktus ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
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Tezaurusz
– aktuális  tudományos eredmények
digitális tudásbázisa
A projekt eredményeképpen létrejött a Tezaurusz digitális
tudástár. Ennek sajátossága a sok lexikon-jellegű tudományos
oldal mellett, amelyek az alapvető szakterületi információkat
tartalmazzák, hogy a legaktuálisabb természettudományos
eredményeket mutatja be közérthetően, a magyar kutatási kapcsolódásokat is megjelenítve.
Mivel a Tezaurusz elsődleges célja a hazai közönség érdeklődésének felkeltése, megvizsgáltuk, mely területek tarthatnak
számot elsősorban az közfigyelemre, illetve kapcsolódhatnak
a reáltudományok oktatásának vonzóbbá tételéhez. Elemeztük
az egyes tudományos témakörök sajtóbeli jelenlétét, valamint
a tudományos intézményrendszeren belüli pozíciókat, felfutó
témaköröket. Az is kiemelt szempont volt, hogy olyan témaköröket válasszunk, amelyek nemzetközi színvonalú magyar kutatói háttérrel is rendelkeznek.
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Mindennek alapján kétszáz szócikket készítettünk el, a következő
témakörökben, hozzávetőlegesen egyenlő eloszlásban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Agykutatás (non-szinoptikus és szinoptikus idegrendszeri
folyamatok, a függőségek, neuron-hálózatok
feltérképezése, az érzékelés agyi központjai)
Asztrofizika (színképelemzések, az extra-galaktikus
kutatások, az Univerzum keletkezése, az anyag-alakulások)
Elméleti matematika (gráfelmélet, a titkosítás, a
valószínűség-számítás, a kombinatorika, a számelmélet)
Genomika (orvosi genetika, a genetikai információ-átadás,
az őssejt-kutatás)
Hálózatkutatás (információelméleti és gyógyászati
felhasználásban, a társadalmi mozgások törvényszerűségei)
Informatika (kvantum-alapú információkezelés és tárolás,
az analóg számítástechnika, a bionika, a robotika, az
intelligens gépek és járművek)
Kognitív tudományok (látásérzékelés, az addikció, a
viselkedéstudomány, a nyelvi készségek és gondolkodás, a
flow-élmény)
Környezeti kutatások és energia-kutatások (üvegházhatás,
az atomenergia, a fúziós energia, az alternatív energiafelhasználás, földtörténeti kutatások)
Molekuláris biológia (GMO, az immunológia, a
programozott sejthalál)
Nanotechnológia, fizika és anyagtudomány (felületkémia,
az intelligens anyagok, a lézerkutatás, a részecskék
mozgása, a fény és anyag összefüggései)

Az elkészült szócikkek folyamatosan kerültek fel a Tezaurusz honlapjára (www.teza.hu) illetve az online közösségi felületekre.
Ezzel most rendelkezésre áll az a bázis, amelyet a visszajelzések
alapján fenntarthatóvá és fejleszthetővé teszünk, elsősorban az
iskolai oktatásból érkező visszajelzéseket figyelembe vélve.
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OTTDK
(Országos Tudományos és Technikai
Diákalkotó Kiállítás)
A TIT Kossuth Klub Egyesület (és jogelődje) különös figyelmet fordított a tehetséggondozásra, a fiatalok iskolarendszeren kívüli természet- és társadalomtudományi, művészeti
oktatására-nevelésére.
1968-tól indítottuk a Kis Matematikusok Baráti Köre (KMBK)
szakköröket, 1975-től elsőként szerveztük meg a tantárgyi levelező (majd utóbb internetes) feladatmegoldó versenyeinket
(OLFV), amelyek Kárpát-medencei szinten is vonzották a versenyző diákokat. 2006-tól indítottuk az újdonság erejével ható
komplex természettudományi csapatversenyeinket (KKTV).
1989-től minden évben több tehetséggondozó nyári szaktábort
szerveztünk.
2010 őszétől Kossuth Klub Tehetségpont (KKTP) néven a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségéhez tartozó Tehetségpontok rendszerébe tartozunk.
1995 óta tagjai vagyunk a párizsi székhelyű Nemzetközi Tudományos és Technikai Szabadidő Mozgalomnak (Mouvement
International pour le Loisir Scientifique et Technique – MILSET;
www.milset.org), illetve a mozgalom Prágában bejegyzett európai regionális szervezetének (MILSET Europe; http://europe.
milset.org).
A MILSET-be tömörült egyesületek fő céltevékenysége országos (tartományi) diákalkotó kiállítások, „expók” szervezése
középiskolás korú (12-18 éves) fiatalok számára. Ennek részeként a TIT Kossuth Klub Egyesület és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány 1996 óta rendezi meg évente egy alkalommal
az Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítást.
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Az országonkénti expók – így a hazai kiállításon résztvevő – legsikeresebb diákalkotói évente európai vagy Európán kívüli fesztiválokon vesznek részt. A Nemzetközi Tudományos Kiállítás
(Expo-Sciences International – ESI) – páratlan esztendőkben – a
MILSET négy földrészt felölelő tagszervezeteinek és 800-1000
diákjának világtalálkozója, a páros években megtartott nagyrégiós találkozók, így földrészünkön az Európai Tudományos Kiállítás (Expo-Sciences Europe – ESE) pedig a természet- és műszaki
tudományokban tehetséges kb. 400-600 fiatal nagyszabású és
-hatású, ünnepi seregszemléje.
Kiállításunkon szívesen fogadjuk a magyarajkú, Romániából,
Szerbiából, Szlovákiából, Ukrajnából stb. érkező jó képességű
diákokat is. Számukra szintén adott a lehetőség, hogy kiemelkedő eredményt elérve a díjazottak között szerepelhessenek,
hogy a nemzetközi (ESE, ESI) rendezvényeken résztvevő diák-delegációnk tagjaként Magyarországot (illetve a saját országukat
is) képviselhessék.
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A kidolgozott pályaműveknek tükrözni kellett (a pályázó életkorától elvárható) elmélyült, tudományosan megalapozott
érdeklődést, komoly kutatómunkát és/vagy innovatív műszaki
készségeket. Fontos volt, hogy éljen a pályázó valamely tudományos eljárással (jelenségvizsgálat, kísérletezés, következtetések levezetése, szintetizálás) és/vagy ötletes technikai
megoldásokkal. A megújuló energiaforrásokkal és a fenntartható energetikával kapcsolatos pályamunkák elsőbbséget élveztek. Elengedhetetlen volt, hogy a pályamű érthető, hatékony
módon bemutatható, demonstrálható legyen. Egyaránt lehetett pályázni elméleti pályaművekkel (pl. poszter, számítógépes
program) és gyakorlati természetű munkákkal is.
Az elmúlt 2 évben az Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállításain első helyezést elért egyének (vagy a csapatokból 1-1 fő) képviselték Magyarországot:
2013 – XVIII. OTTDK, 26 projekt. ESI 2013 (Expo-Sciences Internationale) - XIV. Nemzetközi Tudományos- és Technikai Diákalkotó Kiállítás, (Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek).
2014 – XIX. OTTDK, 26 projekt. ESE 2014 (Expo-Sciences Europe)
- X. Európai Tudományos- és Technikai Diákalkotó Kiállítás (Zsolna, Szlovákia); 4 fő küldött (Magyarország, Románia, Szerbia).
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PROGRAM:
IDŐPONT: 2014. február 27. (10:00-14:00)
HELYSZÍN: Miskolci Egyetem
(Az A/5 és az A/4 épületek közötti I. emeleti XXXVII-es előadó.)
10:00-10:10
ZÁRUG PÉTER FARKAS PROJEKTVEZETŐ
KÖSZÖNTI A JELENLÉVŐKET ÉS
RÖVIDEN BEMUTATJA A PROJEKTET
10:10-10:25
PELCZÉDER ÁGNES VEGYÉSZMÉRNÖK
ELŐADÁSA (PANNERGY NYRT.)
ELŐADÁS CÍME: A MISKOLCI GEOTERMIKUS
PROJEKT BEMUTATÁSA
10:25-10:40
VARGAY BALÁZS ÉPÍTŐMÉRNÖKLÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI
KOORDINÁTOR ÉS BÉNÓ ZOLTÁN
VILLAMOSMÉRNÖK ELŐADÁSA (TAKATA
SAFETY SYSTEMS HUNGARY KFT.)
ELŐADÁS CÍME: MEGÚJULÓ
ENERGIAFORRÁSOK ÉS
ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁSOK
ALKALMAZÁSA A MISKOLCI TAKATA GYÁR
TERÜLETÉN
10:40-10:55
DR. KAKUK JÓZSEF FEJLESZTÉSI
OSZTÁLYVEZETŐ ELŐADÁSA (ROBERT
BOSCH TOOL KFT.)
ELŐADÁS CÍME: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS
KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS A ROBERT BOSCH
POWER TOOL KFT.-NÉL
10:55-11:05
KISS GÁBOR ALPOLGÁRMESTER
ELŐADÁSA,
ELŐADÁS CÍME: MISKOLC MEGÚJULÓ
ENERGIASTRATÉGIÁJA

11:05-11:20
GARAMVÖLGYI ATTILA IGAZGATÓSÁGI
TAG ELŐADÁSA (GEO-WENDUNG ZRT.)
ELŐADÁS CÍME: A GEOTERMIKUS ENERGIA
FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
TÉRSÉGÜNKBEN
11:20-11:35
DR. FÁBRI GYÖRGY FŐIGAZGATÓ
ELŐADÁSA A TEZAURUSRÓL (ELTE)
11:35-11:50
SZABÓ-TÓTH KINGA INTÉZETIGAZGATÓ
ELŐADÁSA (MISKOLCI EGYETEM
SZOCIOLÓGIAI INTÉZET)
ELŐADÁS CÍME: AZ ENERGIASZEGÉNYSÉG
PROBLÉMÁJA AZ EU-BAN ÉS
MAGYARORSZÁGON
12:00-13:20
EBÉD
13:25-13:40
BÓDI BALÁZS ÖKOLÓGUS ELŐADÁSA
(OUTDOOR MISSION KFT.- MINT
SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER)
13:40-14:00
GYENES ÁDÁM IGAZGATÓ
BESZÁMOLÓJA AZ ELÉRT
EREDMÉNYEKRŐL (KOSSUTH KLUB)

