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Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

Az a|źhbí civil szervezetek kedvezményes bérleti sz,erződése taľgyi helyiség tekintetében 2013. dę-
cember 3l-én lejáľt és kezdeményezték szeruődésük meghosszabbítását a Kisfalu Kft.-nél. A Hu-
mĺínszolgáltatási Bizottság l43l2013.(VII.15.) szamű hatźrozaté.ľal elfogadta a szervezetęk 2012,
évi beszámolóit. és 2013. évi szakmai tervfüet.

Név: Székhelv: Képvĺselő: Insat|an címe/m2
Inteľkulturális Pár-
beszéd Közhasznú
Alapítvánv

l084 Bp., Rákóczi
tér 10.

Molnĺáľ Mik-
1ós

Bp.' VIII. Víg u.
28. /33m2

Magyar Emberi
Jogvédő Központ
A1apítvány

1085 Bp., Baross u.
28. *

oberth József Bp., VIII. Baross
u.28. lI74m2

II. A beteľjesztós indoka

A Humĺínszo|gźitatási Bizottság javas|atétt k<jvetően aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé
kerĹil a kéľelem dĺjntéshozata|ra, ezért sztikséges, hogy a jelen előterjesztést a Bizottság a 2014.
februáľ 3-i ülésén meglargya|ja.

III. Tényállásĺ adatok

Az Inteľkultuľális Párbeszéd Alapítvány tevékenysége:

Korábbi nyelvi tanácsadás szo|gáLtatásukat továbbfejlesztve segítséget nyújtanak a VIII. keľületben
élő Roma és nem roma fiataloknak, akik nyelvtudást igénylő munkahelyeket szeretnének megpá-
Iyázní. Részletes 20|3. évibeszźtmolójukat az előterjesztés mellék|etetartalmazza.

Az Interkulturális PárbeszédKozhasznű Alapítvány a Budapest Józsefuárosi onkoľmanyzattu|ą-
donában álló Budapest VIII. Víg u. 28. szźlm a|atti 34926l0lV5 hĺsz-ú 33 m2 alapteľületű helyiséget
kívĺĺnja kedvezményesen bérbe venni. A kérelemhez csatolásra került a 2013' évi beszámoló és
f0I4. évi terv.



Az A|apítvány a936l20lf. (VII.18.) szźĺrlíVaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság által elfoga-
dott hatarozat szeriĺti szęrződésmódosítást megkcltĺitte. Jelenlegi kedvezményes bérleti díja 6.433.-
Ft/hó + Afa. Azönkormányzatkozos kciltség fizetési kĺjtelezettsége 6.060.- Ft/hó, aszámítottbéľlę-
ti díj 37.567.-Ftĺhő + Afa.

Magyaľ Embeľi Jogvédő Kiizpont Alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvźny 2006. ĺ3ta jogi segítő szeľvezet. 2013-ban lreti 6 óľa ügyfélfogadási időt biztosított.
Az ügyfelek 90Yo-a buđapesti, azon beltil 85oÁ jőzsefvarosi lakos' Alternatív tehetséggondozás és

családgondozás szo|gźitatásuk esętszáma 20I3-ban 8694 kontakt, melyből 90oÁ jőzsefvárosi. KĺĹ
zisdiszpécser szolgáIatot mfüödtetnek, és fent taľtjĺík a Józan Babak Klubot. Részletes szakmai be-

számo lój ukat é s tervtiket a me l l éklet tarlarrlazza.

AzMagyat Emberi Jogvédő Központ Alapítvány a Budapest Józsefuaľosi Önkormányzat fulajdo-
nźtbanálló Budapest VIII. Baľoss u. 28. számaIat|i36739l0lN4 hrsz-ú I74 m2 alapterületíi helyisé-
get kívanja kedvezményesen bérbe venni. A kéľelemhez csatolásľa került a20|3. évi beszámoló és

20L4. évi terv.

Az A|apítvźny a93612012. (VII.18.) szźĺrlt Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság által elfoga-
dott hatátozat szeľinti szęrzódésmódosítást megkötötte. Jelenlegi kedvezményes béľleti díja
40.746.- Ft/hó + Afa. A, önkormányzatkozos költség fizetési k<jtelezettsége f9.580.- Ft/hó, a szá.
mított bérleti ďíj 70.475.- Ft/hó + Afa.

IV. Diintés tzrta|mának ľészletes ismeľtetése

Javasolom a helyiségbérleti kéręlmek pozitív elbírálását tekintettel a szervezetek szakmai munkájá-
ta.

V. Döntés célja' pénzügyi hatása

A dĺintés péĺungyifedezetet nem igényel, bevételkiesést nem okoz.

VI. Jo gszabályi köľny ezet ĺsmeľtetése

A civil szervezętęk helyiségbéľletéről aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt a Humán-
szo|gźůtatźtsi Bizottság javaslata a|apjźn. Az erre szóló felhata|mazást a Képviselő-testiilet és Szeľ-
vei Szewęzętí és Múködési Szabá|yzatźrőI sző|ő 25lf0l3. (v. 27.) önkoľmĺányzati rendelęt
(SZMSZ) 4. mellékletének 2.2.3. pontja tarta|mazza.

A Képviselő-testület 24812013. (VI.19.) száműhatźrozatánakzg. pont értelmében a szakmai terv és

a szakmai beszĺámoló éľtékelésére és elfogađására az Önkormáĺyzathatásköľrel ľendelkező szakmai
bizottsźąa jogosult. Amennyiben a szakmaibizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta,IJgy
az onkormtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bízottsága az ĺlnkoľmáĺyzati feladatok-
hoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti đíjat az adott évre is engedélyezi.
Amennyibenaszervezet a k<jtelezettségeinek nem tesz eleget, ugy a bérleti dij az érintett év január

1. napjától visszamenőlegesen az aktuáIís forgalmi éľték szeľint kiszĺámított' a nem civi| szerveze-
tekľe meghatźrozott bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai terve,

beszámolója a|apjźn bizonyított, hogy tevékenységét csak ľészben végezte Józsefuáros érdekében,

tgy abérleti díj magasabb kategóľiába soľolt bérleti díjľa emelkedik.

Mindezek a|apján kérem a Humánszolgáltatási Bizottság javas|atát az tĄ he|yíségbérleti kérelem
ügyében.



Hztározati javaslat

, l 20 | 4 év. (II I. 0 3 . ). s zámú humánszo l gá|tatási bízottsági hatát ozat:

A Humánszo|gtl|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja az Interkulturális PráľbeszéđKozhasznú Alapítvany (székhely: 1084 Bp., Rakóczi
tér 10.; képviseli: Molnaľ Miklós) 2013. évi beszámolőját és 20|4. évi szakmai tervét, valamint
javasolja a Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságĺak az Interkulturális Páľbeszéd KozÁasznĹl
Alapífuánnyal bérleti szetződés megkötését kedvezményes bérleti díjon a Bp. VIII. kerület Víg u.

28. szźtm alatti (hľsz, 34926l0lN5) 33 m2 alapteľületiĺ, helyiség tekintetében a mindenkori kĺizös
költség összegével egyező béľleti đíjon.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. marcius 3.

2. elfogadja aMagyar Embęri Jogvédő Központ Alapítvany (székhely: 1085 Bp.' Baľoss u.

28.; képviseli: oberth József) f0I3. évi beszámolóját és2014. évi szakmai tervét, valamint javasol-
ja a Vaľosgazdtikodási és Pénzügyi Bizottságnak aMagyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány-
nyal béľleti szęrzodés megkötését kedvezményes bérleti díjpn a Bp. VIII. keľület Baross ll.28. szźtm

alatti (hľsz. 36739l0lN4) I74 m2 alapterületú, helyiség tekintetében a mindenkori kĺizös költség
összegével egyezo bérleti díjon.

Fęlelős: polgármester
Hateľiđő: 20I 4. mĺírcius 3.

A lakosság széles körét érintő dtjntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata aközzététe|
módjara: honlapon

A dcjntés végľehajtáséúvégző szervezęti egység: Humánszolgáttatási Ügyosĺály, Kisfalu Kft.

Budapest, 2014. februtr 25.

,ĺ .B,^'t 1.1',;ĺt$*L
dr. Bojsza Kľisztina

ugyosztá|yvezetó
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I. szám,űmelléklet

AZ INTERKULTURÁLIS PÁRBESZED KOZHASZNÚ a.r,ĺ.pÍľvÁNY GPA) 2013.as
MUNKATERVENEK MEGVALo sulÁs'ł.

Az IPA kuratóriuma}}I4. jaĺlaár 14-i iilésén megvitatta a20l3-as év tapasńalatait és jóváhagýa a

20 I 4 - es munkaterv módo sítását.

A kuratóľium pozítivan értékelte atavaLyi évbęn eléľt eredményeket annak ellenére, hogy objektív
okok miatt néhĺíny tervezettprogram csak részben valósult meg. Rugalmasan alkalmazkoďvaaz
időközben felmerült igényekľe ugyanakkor új tevékenységeket is sikeľült beiktatni, amelyek közül a

legfontosabb az ĺĺnkéntesek bevonása és szakmai gyakoľlatukat az A|apífuźnyná|toltő végzős egyę-
temisták fo glalkoztatása.

A tervezett pľojektek ľészletes értékelése:

1. Jobb esélyegyenlőség a munkaerő piacon
A program csak részben valósult meg, mivel az érdeklődés csekélyebb volt, mint gondoltuk. Egy fő
azoĺban mind a hĺíľom konzultációnrésń vett (Kapcala Maĺgit) és azt igen hasznosnak ta|źita.

2. Menekültek magyaľ, angol és német oktatása
A program teljes méľtékben és sikeresen valósult meg, olyannyiľa, hogy júniusban két új magyaÍ
nyelvet tanuló csopoľtot kellett indítanunk a felmeľült igényeket kielégítendő.
A csopoľtok összetételében egy lényeges módosítást tettiink, amennyiben a menekĹiltek helyett csak
bevándorlókkal foglalkozunk. A képzésbeĺ az év folyamán tisszesen 32 fo vettrészt. A szakmai
munkába két új önkéntest kapcsoltunk be, akik a Karoly Gáspaľ egyetem végzosmagyat mint ide-
gen nyelv szakos hallgatói (Fül<lp Katalin és Plausin Zsuzsa).Tapaszta|atainkat igyeksztink meg-
osztani más civil szervezetekkek. Ebből a megfontolásból a
A BEVÁNDoRLoK ESETE A NYELVTANULÁSSAL c. éľtékelő jelentést készítetttik el és jut-

tattuk más civil szervezethez (Iásd 2. sz melléklet).

Fontos eľedménynek tartjuk, hogy sikeľiilt jó munkakapcsolatot kiépíteni a Budapest Esély Nonpro-
fit Kft.-vel, valamint bekapcsolódtunk a Fővárosi Migrációs Keľekasztalmunkájába'

3. Zenéve| a rasszizmus ellen program

Azígéretes programot kidolgoztuk, több szpoĺuotźiási kísérletet tettünk, de sajnos nem jártunk
eredménnyel.

4. Film és művészet az interkulturális pźtbeszéd elősegítésében

Az interkultuľális frlmklub sikeľesen megvalósult öt fő részvétęIével. A részvételi létszám korlátja,
hogy az onkormĺínyzattő| bérelt helyiségtink oktatótermének ennyi azideá|is befogadó kapacitása.

A részvevőkkęl értékelő kérdőívet töltettiink ki, melynek eredményét a 3. melléklet taľtalmazza. A
vitával tjsszekötött foglalkozások nagyobb csoportokban is megvalósíthatóak.Tewezzijkfelvenni a

kapcsolatot a H13 Diák. és Vállalkozásfejlesztésĺ Ktizponttal igény szeľint folytatni a klubte.
vékenységet.

5. Közĺjsségi helyiség multifunkcionális célra

A helyiséget az eredeti terveknek megfelelően sikęrült megújítani és az oktatótermet komfoľtosan
beľendezni. Anyagi erőforľás hirányában még nem sikerült pľojektort beszerezni, de a wifi kiépítése
révén a tew ezett oktatás sikeresen meevalósult.



mellék|et:
1' AZ INTERKULTURÁLIS PARBES zÉl rozHASZNÚ ALAPÍTVÁNy 2)]',3-as MUN-

KATERVE
2. A BEVÁNDoRLóK ESETE A NYELVTANULÁSSAL
3, Interkulturális filmklub éľtékelése

AZ ĺNTERK L; Lľu RĺI-ls ľÁnxnszÉo xclzĺlĺszNĺj łlĺPŕľr,Ásv' 20 l 3-as
llĺI.,)łKŕ\TERVE

(ElÍilgađva a ł. lP A 20 1 2 nor'elnbeĺ 
-"] 

0. j k-;ľatóri umi ri lésén)

Á foly'ainatr.rsság jegyében a 2ij]i3-as mti::ikaieľv az úőzo ćv le nen zál.t projektjeit folyĺaĺ.ia.
:l1etve ťij projektek kidolgozását ćs łregr'alósításáĺ tĹizi ki célul.

1. Jobb eséI.1-egy.enlőség a murrkaeľő piaeon

}íegvalósítás te'r'ezett ;doĺałtarna: 20 l 3 n:árci Lls - máj us
Koĺábbi n1'e!ví tanácsadás szolgáltatásunkat tcvábbísjlesztv.e segĺtséget kír,álulrk nýjtani a
VIII. kenĺletben éIo Roma ris licn:i ĺon]a ťjaĺaloknak' akik :ryelvľudást igénylő rĺlunkaheJ1'ęftg1
szeĺetrlárek megpálydzni. Telnatika kidoĺgozása 2013 januáĺ-ĺebľuáĺ. Taĺtalmi fokusz:
muntrłaváilaiási elbeszéigetésre vaio nycl'vi felkészítśs. Foglaikoz'ások szánra: háĺom aikaiolrr'
Csopoĺok szríma : .ieieutkezĺlk Íliggvén,vében.

2. ĺ.tenekiiltek mag},ar. angol és nénret oktatása
20l3 jan, I'Cl - 20l3 dec. 2ĺ)

Á 20i2 októberében eĺkezdődött píogľe^lil kiterjesztése sťuktulált kcrctek között. A
résztvev'ok eg)'ÍéŚZ.e a bicskei mc,łekülťiábÔÍ lakói. ĺnás ľészíik letelepült ázsÍai ćs afnkai
bevándoĺlik. A n:agy.ar n-velvi ćs kultuĺális beilleszkedő pfograln célja a mag1'zľ nł'elwizsga
me'Eszerzése éš a mindennapi életben vaĺó eligazođás' Enreiĺe.tt két csoport angoi ós eg1'
csopo* német ĺ4'ęlyj képzésben részesül. A képz.és cél.ia. hogy az informatikai képzettséggel
már rcndelkezći bevándoĺ]ók a munkaeľőpiacoł nagyobb esél!-v*el inĺĺulhassanak.
lig'r'üĺmtiköd.és kia]ak.ítása ľolyamatban van a l,ĺenedék Alapítvĺĺnn.t'-al, Brldapest Eséiy
Nonpľoi!t Kft'-vel és a Bicskei l",ĺenekrilteket Befbgadó Aliomással.

3. Zenével a rassrĺzmus ellen pľogľam

Eĺóĺslraĺadott stádiulnban vall au egyi.ittműködés kiaiakíĺ.ása a Rajkó.Talelitum Tanc- és
Zgreĺrrtivészeti Iskolár'al' A projekt célja. hog1, a cigán;,,ság e]]'elli eiőíiéietessćget' a zerrén
kelesziiil cs<ĺkkentstił. Szponzori iilĺ:ogatássai neĺnzeiközi zene- és nijvészeti táboĺĺ
szervezünk. Pĺogĺam elökészítés 2Ü 13 januáĺ-maĺcius. lv{egvalósíĺás: 20l 3 jťllius.

d. Film és míił.észet az ínteľkulÍuľáIis párbeszéd e}ősegítésében

20l3.ba-n megrljult forinábeĺi ú'irainclitjuk korábban síkeres int*ĺku]turá1is fijrnklubunkat.
kibór'ítl'e egyéb múvészeii ĺbrmák bevonásár,al. A progľam kel.etében o}'.van ÍIlrueket vagy
művészeĺi aikotásokat vitgtunk nreg. ameiyek r,ďalnilj.,en csopoĺĺok kĺjzöĺi konfliktust
ĺiolgoznak. 'fe]' A vita .ió aikaimat aĺl e,ĺoíté]'etes nśzetek titköztetéséic. A pľograrir,hoz a
közösségi n:ćdiában (első soi.ba:l Facebook) ťciĺun:ot teręlntiińk. A Íbglaikozások
eseményjeileg.iiek. Te::vezett alkalnz*' szźn.ia: 4, Víegvalćlsítás ĺđeje: 20.l3 ápľílís śs niájus,
v aLzrnlr:t 20 L3 október és rroĺlen:beľ.



5. Kôziissćgĺ h el1,,iség multiťu* kciorłátis célľa

Az a|apit-łány ;:.iunká..jilnak ĺlrln.ez]lelőségćĺ nag3ibat segíťi -lófsei}áĺos onkÔľmán}ąatźEńk
azcn poziiív baĹározaĺa, hogy a lĺkosságí íeĺ"-nveket kiszalgálr:i hivatoĺt \,'IIi. keĺ. Déľi l.Íiksa
il. 4.ben l,ćvő teleultelyei keĺlvł:znlén.ves bérieti dÍjjaĺ bocsátják rendelkezésĺe hosszú távon.
Sząrr",l.rléľrk a helyis*g Fn}Íáljái IilÉq r,ĺlnzóhbá terlní. r.alamirrt aa oktatóienn€t köí-ósgégi
foglaikozásoka és oktatásla ideálissá fejleszĺeni' \.ĺegvaiósítás ideje: 20l3 nrárcirls'

Budapesr, 2013' íeŁ'ľuáĺ 4.

,/\ ,.-r.i |'"Áĺ \*ľ'-:'_4 i ł;
..."'ř. :i i ĺ

lv{o!nár Nĺíklós
elnök

Záraďék:
Đ ktjihasznťisági jelentést az ĺntgrkuifuľá]is Páĺbeszéd Kĺ}zhaszr:ú Alapiľ;án-l' k<lzg;,rilése
201 3. februál 4-ei Ĺ!i'ésćl: eifogadta.



A BEVÁNDoRLoK ESETE A NYELWANULÁssAL

MigránsokkaI fog|alkozni nagyon hálás, ugyanakkor nagy türe|met és körü|tekintést igény|ő fe|a-
dat. Mive| a|apítványunk fő profilja hátrányos he|yzetűek nye|vi- kommunikációs képzése, a
M|GHELP migránsokat segítő a|apítvány megkeresésére örömme| vál|a|tuk menekü|tek és beván-
dorlók nye|vi képzését, elősegítendő társadalmi integrációjukat. Szakmai|ag fe|készü|tek vo|tunk,
azonban menet kozben olyan szervezési és speciá|is igényeket kie|égítő fe|adatokka| ta|á|tuk ma-
gunkat szemben, amikre e|őzetesen nem számítottunk, ezért a programban újra és újra finom mó-
dosításokat kel|ett végrehajtani. A tĺibb mint egy év aIatt fe|haImozott tapaszta|atokat szeretnénk
ezúton megosztani más civiI szervezetekkel.

Csoportszervezés
E|lentétben a hagyományos csoportszervezésse|, ami je|entkezésből, szintfeImérőbő| és csoport-
beosztásból á||, a migránsok esetében o|yan tényezőkke| ke|lett számo|ni, mint előzetes értesítés
né|kü|i felbukkanás, hétvégi időpontokra torténő óraszervezés, tudásszint behatárolási nehézsé-
gek. A háttérműve|tség fe|mérése is sok gondot okozott, fő|eg a nyelvi nehézségek miatt. A dari
nyelvet beszé|ő afgánok pé|dáuI egyá|ta|án nem tudtak ango|u| és a |atin betűket sem ismerték. Az
így kia|akuló heterogén csoportokban az oktatás |eginkább a tanyasi isko|ai osztá|yokra hasonlított,
am i kétségtelen ü l, módszertan i talá |ékonyságra késztette ta ná rain kat.

Motiváció
E|vitathatatlan, hogy a migránsok körében nagy igény Van a magyar nye|vtanulásra, de sokan ango|

és német tanfolyamot is igénye|tek. Bár a nyo|c hónapos programot végigfuttattuk, az eredmé-
nyesség sokka| gyengébb vo|t, mint vártuk, vagy mint az egY hagyományos magyar csoportná| jel-

lemző. A fő ok a hiányzás és a kurzus végére történő jelentős |emorzso|ódás. Magánbeszé|geté-
sekbő| azt szűrtük |e, hogy az ok, amiért nem tudnak kitartóan végigvinni egy i|yen programot, az

az,hogy bármennyire is szeretnék prioritásnak érezni a haszná|ható gyakor|ati nye|vtudást, sajátos
é|ethelyzetükben ezt nem tudják keze|ni. Türelmet|enségük és frusztráltságuk abbó| adódik, hogy a

két |egfontosabb dolog a megfe|e|ő okmányokhoz va|ó hozzájutás és munkaIehetőség megtalá|ása
a másnap tú|éléséhez. A napi |étbizonyta|anság és perspektívahiány végig rányomta bé|yegét az

órai munkára, így te|jesítményük is szerényebb vo|t az e|vártná|.

Ku|turá|is integráció

Az egy év nye|voktatási tapasztalata arra is ráébresztett bennünket, hogy a nyelvtudáson tú| ha-
sonlóan fontos lenne számukra o|yan országismereti kurzus, ahol a mindennapi é|etben való bo|-

dogu|áshoz tesznek szert hasznos tudásra. Magyarországró| és a magyar kultúráról hihetet|enü|
keveset tudnak, és nagyon keveset értenek az őket körülvevő vi|ágból. Vonatkozik ez a viselkedési
mintákra, kommunikációs é|ethe|yzetekre is. A kudarctó| és a valós vagy vélt elutasítástól való fé|e-
|em arra készteti őket, hogy saját etnikai csoportjukon be|ül keressenek kapcso|atokat. Végered-
ményben |egtöbbjtik nem szereti meg az országot, kényszernek érzi az itt tartózkodást.

A fentiek e|sősorban a menekü|tekre és a frissen státuszt kapott tábore|hagyókra vonatkoznak.
Üdítő kivéte| csupán azok a bevándor|ók, akik akár házasság révén vagy üz|eti kapcsolaton keresz-
tü| már biztos egzisztenciávaI rende|keznek'

Bár a menekültekkel való fogla|kozás jó része á||ami fe|adat, a finomhangolásná| és kü|önösen a

ku|turá|is integrációná| a civi| szervezeteknek je|entős szerepe lenne. Úgy érzem, hogy a migrán-
sokka| foglalkozó szervezetek összefogása révén nem aprózódna e| a szakmai munka és hatéko-
nyabb Ienne a migránsokkaI va|ó fog|aIkozás.

Mo|nár Miklós
lnterku|turá|is Párbeszéd Kh. Alapítvány
1.084 Budapest, Rákóczitér 1.0'
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ERTEKELESI SZEMPONTOK
Értełeles (ĺ0)

1(gyenge) f 3 4 5 6 (kivá|ó)

Tĺájé ltoz!ątá9ł. s4erve-zéś ńódjä
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|arta|om, minőség 2 3

i|érhetőség 2 3

|arta|om&új info 5

lázi feIadat 7 7 2 T

nteraktív tevékenység 2 3

f,ktatási munka

lzakmaifeIkészü|tség 5

Kommunikáció 5

Prob|émamego|dó ké pesség 5

ľänfó|ýá rnitá|'g\li: fe |téte | éi

SegÍtette a tartaImat 7 3 1

MegfeIe|t az eIvárásoknak 7 3 .L

BiztosÍtotta a max. átadást 1 7 2 1

2 3
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ĺ. sieť1ť€tđt sđ*täÍ
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łĺ.?. Aĺaxo*xŁ**ĺÔbđ cĺolgált*táĺoĺł

łÍ.ż"1" Ält&rilätív Ter|resgondąĺä* és {głIsdsoÍtđdŽáś

Afacĺo*ył'iisĺsbs 5ł*ĺ*t.tätds$nk Jórsc$*łĺggban. ô *ii,*ĺeť}íe8ł ,ĺevŕłl * *ľła&ďEl**.łr*tY€sbčn iľ'd,ľĺt 2&Ż-ben. Ż0s7"
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a{łie*słin3 ĺak*lt{fu s?€ť'ĺ$t; Ő$äíšąét{ĺěi
. ŚŮsÁółsefuáľeĺ,
. 1$X &üsäs€Íĺ í}.!é' ĺ(ęľi3lgteĺ'

ĺĺ'ł.?. !(ŕĺ&{*dĺíľp.ćrĺ{ř"ťĺáÍgslät
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Ä hťífisđĺśäsé{*{ľ*słoägłĺlaĺ*aĺ 2$13 de{€ĺ:!beľé*ěłt ť$'łlt*ŁÓäetĺ e Ma45*ľ Védđnđk €ssss{]letł {MAVĘ}' a *áptist*
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|ł.2.ä. tÁMop.s"2.5/8.Í0ĺ1.?s}s.0@9
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is*ndol4 l(ert és UdvaĹ *udap*st Vll*' Łeťi}'h.t. vaiđśhu*yłđ *ĺca {.i

X*JtetáŠ$k

fi.&ísxs vt(* ?s. ĺłćĺll łĺałtł łĺ*ĺyí#8bo* iešeolcg kót Łtĺtatá*í pťł#'.äťtxst bs'1}"ělitřttufiĺ{ ĺt'. rnefoeŁ ĺ:oęř*ttĺ$pĺAs
sĺťnäuiłĺ prł'4ĺtŕlxiáiÍłkĺĺ** ĺĺ*sĺ*ęl*dłr*kl

. vĺg*'liĺts*ĺe$ v$ĺt$tsśek Yi(ĺsđ}ęla videÔ***ĺíłiĺgcl {0r. K*!ó ľĺĺlts*, {éľtégr Msté' vjdł PéťčíL
" ęľ|ĺójesž 

'tś'€těĺk*tós 
!.ir$&áĺ*t* t{ohtb'eľ$ ĺ*erális děĺ*łrr*ta halgłei*ineh haľľľtäĺatiáľal {Fľaf' vsĺš*s $łils$y;

ľbcĺya, *ą !fulé Źs{.lísł. {ęĺtćsł ${áté. $kéľ{}' JáŹ$rť}

|(oĺrw

ä0j'3. d*ľemb*ľŁ*ť} j{fu't{ 
'!}ťs 

täsťí$ieťápiás ĺrnproľĺtáclór cxĺł}hdli rnunĺ<sĺĺłt felďaágoĺś '3.5* oĺsa{łs kćĺnl:ĺ{ĺnĺĺ,
sífitĺť h*$lijtł{i* o ľögts*ľAses srĺĺl}:áł m#*jét. łĺkaĺľlteeśgł łeł'ĺ*tôĺs6elľ. Ä ks{at €l€ktĺôni*$dsł!. $*gyĺnexĺr ssĺĺĺł
íłsn.!áíé eiérhető iltl httpl$ĺ*łaľ.ł.pľłyba*Łĺ*iĺrłĺaĺ.&|Ô65prŁł1tď;*á$/ä?Jt*lsľkoťt''Ąľ.htĺnł, sľ*ŕřőŁ $s ĺĺ*ĺ&eĺetöi

Ů đť' 8akó Tłbł*rsĺ psłith*acěl;tĺk$i.Ł{{tđřĺ#. psłĺchodľđľnł"ĺtiképĺ$. sĺupeľvi*oĺ.
ł ssĺĺĺ.ł Ĺ*s:ffi psłíchoĺi**ĺ teniĚqsłds,
* {tlłiđtty ľłtiľtĺ* h*łtr4sł' ĺłťĺrgłrds*ĺ,
* $sĺt'ÄtŁAłtĺłł6yi6ypesł5ôgłĺĺ. stupsĺvi*6ľ,
I tgíł Tĺí$ęe pĺłltĺlolđ6us, p*rłc*ođréľľra v*íťt6*eĺöĺľ-
ł lFéř" Jo*athsł}" s&'itsĺsa$Ś, ar impľ*vlłációĺ *p|ay*aĺk"ĺxř*ĺĺéti' ĺt*dsĺeľ ľno6alko{óJĺ,
I dľ. }äkäb J{.łilalrĺ:* pĺĺ;ełĺoĺô6uĺ. *öł6arďsĺli sł*ĺľełetťtj|*ĺaľĄ
r đľ" Kapo$v*ĺ.tÁ.nĺfuđ.sĺ*ciäĺp*ĺĺti&$s, mgdÍétsĺ. pseiclroďľsľ**"véŹeiói
3 Xi$ä €ťőfff Ádsľł ĺĺikćpľs pĺtiĺhłđdma"veístó. słťF€ĺvĺľsť'
* sb*ľtltJ*ľ**f :ůjĺńsks' *ľoe is|is segťts,
ł dĺ" paĺtĺŕi'fóť#ĺ ťl€|ĺĺsĺóstJ$" pti!{$}ĺg{€.ít pĺłíłŁot*ťěpäĺrĺe-
ł &lzsn sáľr}eł ĺł'*ĺrĺeteĺ{ejłeĺątö.*öłÔĺĺ*8đsĺtő tí{ą€ŕ, fľ*ĺr<ia-ĺna5yeĺ sł*|łos t*ĺréľ'
I páťtdÔí äítJł$s*nä ĺ'rěayôí ĺyelv ćĺ ĺĺgdłJeľ'| ĺeaĺĺos ĺ*łtsľo dĺ$ĺ*apedagsgu*. etĺo5ĺsfuĺ"
ł Íinroĺl ŕ. Gyđľggš słeĺ*txts'
* Síľĺlłn Pót*ľ łtt*ĺ}tá}ł}ľsťśĺrÉs $łB&ôínb€ť" pĺĺäłh*d*łtt*.v*łets"
n $oĺn*6Yi $*st*' łĺa8yasĺľaĺlcia.dľsĺĺlł $łak*s ta nśľ-
c *ánĺiaY Anďľ*$ sŠeirh*lós$ĺ. Bsř*ĹłTsd*ĺx'tš"kiképĺő. xĺp*ľvĺi*ľ,
r dĺ łsęnĺ&nł}áixtśľĺô psĺichi;ĺĺaĺ" lĺ}kspr$ pxithodĺćĺna psłĺcŁoteľ*p*tJtě' *ľ**{łYiroť.
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lĺ'ł"{' Kadtp{ex sktatási Př*$reľŤl

fü*ä đsaétsl łn{iĺĺědik fui1ł,ęs:e&ł*,ési z*vaľĺ*ä küzdč 6ytľľłekek*t td*rogaľ$ ĺ{sľłls'ex rttstfu' pĺ*gľaľ:rv*rt *'tl€v*ŕ
e$Y s fs$' !* eles 61oĺĺn*&*ŁŁđl ŕ}ĺl csop&rt ł'*p{śo!sđatt be {těĺüĺiĺk stgjl ś Ĺsĺän{i łćľł á{txlsnos Ígk*ĺł 4. g$rt*"

iťoĺ ęaĺ.lĺĺlli}. a Bľcgĺaĺĺrbarr * 8ľ4ľť'\t.ĺ{ęk đĺěmx*ĺoBoĺ"til*rt, ea{ĺ'ĺháłl kéBtésbeĺr* peĺl*g*gäał *ĺ lĺo*tn:uľtiiáciss $eJ-

i*ĺets {ogáłlkołiíssĺ{*ü g**e**ł ł{icł:t,

|lĺ. ao}.3. évĺ foato5ebb k&łöĺĺěgĺ estľnényekl

iv' üí$łssęg ?tr:aybłď*.sz1.łh;ilz3 ?łĺé}kgľ# ľne6r*nd*rńse {f$13" $úĺĺĺrs 5.?', ŕs&és Ł{łiä' lĺĺrk:
hnp:$pš*xbackł'eáe íkcao.b1gg$płt.łrvl};

GyeĺmeŁváš|a{áĺ ćĺ ďľcgŁ**ĺĺt;ĺlat * äsl3" cĺ*r$ xiľnpółłum me6ľtłdeté$g {2o13. đ*ťeť'1béí *3.' V}ĺĺ' keľí.i.
ĺ€ĺ, safols tĺt{á 2$'i;
A säłyhá{k-Íśĺ'1Łs' ř"4ě€Y*ľ*ť5tá5on eiľn* l(ěn1tĺ Ł€{t}."ĺtłtóje {2$13' deeeĺnbeĺ żć'" fo8ĺĺ t{át.h

ĺĺttpĺ*vĺr,ádúĺ *i*lráeš *lő*dŕĺ*lł ł Kłi&$ĺia tŕĺtľl {Baĺoĺs ĺ.rtca lis.} ł Magdotľia.pľogľaľn ĺniĺli"pľoj*ktje.k*"
ľ€tébt$' vslaťilĺĺlĺ * $płrđws Kłfibet?' a Fo5'aĺ H$ĺba* ôs n,r$ĺ k*ełiss*gi teľ*ĺł&*ĺr iťuĺó3si {.|$i{ y'tÁMsP}
S*fo**t,ł{e*ts * śs i*xtlíľł}đ}}t}y t Gondoeó (ęľtb*ľr {1*Ú łĺĺxtcľn};
h\'ĺtÜtt gY8í'trsk$ľ*łtr*"rĺĺorkĺhopo* {Fogoĺ tšśr, sołtđoró K*ľt}-

łv.28t4' évł t*rvtĺ*tt pĺo&ĺĺmolł

A lgnibhi éxękľtek r**gíełeíđ j*g*agéty. és alacĺoĺlyĺĺü*ĺö*# **|6dťtattrošĺ;
!r*ĺ*ndós n*k kľŕľ[ĺdřsłpŕ*ĺeĺ"ĺtoĺ4álłła ŕ€jłgslt{sĘ

Koĺ.ĺtpl*x *&t*ts9i pŕ**ťäril böłĺtégf i
Me$đs|$e *tĺ. řřoj*kt k€ftľéhe$ a ť{ĺŕ;iĺĺł tóľ ttŕ{ĺ}st*ĺ} ĺ.rvĺ}jtoit srcl8*ttäĺéĺoŘ {ĺ{s?t'ÍĺćgĹ áäo{łÖtęľsplśÍ
pĺ*ęĺłntoř' ĺł*foĺĺvtátióĺ p*ĺ:t" gyłĺĺx*kjáĺsĺđ, ksłt*ťíj*ą{i $łs{{ćśšg ľĺvnĺĺ* ĺtłr"}.

2Üĺ3^ É\ťĺ táĘĺosöt$ĺ{

ł svdapes{ jó:'ĺxfuáĺoĺÖĺlĺłeľ*tđnyxt*
t €ľttbeľi 6ľőéęĺráĺ*& Minrĺłtdľ$ĺĺľĺla
ł 6*ĺópłi Unĺsl {ĺĺĺósai $łocĺ*ĺis Ä$łp
* l\đafiľíí$rĺ;é$ ksłÉÔí}t* Łöít*spet#** {ł1**sołryĺiiixöbü sżslsá{teŁ$s}
* P.ł*ľľ*& {fu;! Těr'}*&e{ŕ$ĺ Aä*p

ä{e}t; sĺĺdąsest" i$14. iáft**r **^
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