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1. évfolyam 1. szám

2003. február

Hazánk szentje, szabadság vezére,
Sötét éjben fényes csillagunk,
Oh Rákóczi, kinek emlékére
Lángolunk és sírva fakadunk.
Vedd a zászlót, vedd a szellemkezedbe,
S vidd előttünk, mint hajdan vivéd,
S másvilági hangon lelkesítve
Erősitsd meg seregünk szivét.
Részlet Petőfi Sándor
Rákóczi c. verséből

A Rákóczi szabadságharc megkezdésének
300. évfordulója
1703. tavaszán a tököli felkelésben részt vett
bujdosók
(szegénylegények)
a
Tiszaháton
mozgolódnak, és Esze Tamás Kis Albert vezetésével
szervezi a harcot a Habsburgok ellen. Követeket
küldenek Rákóczihoz Boczányba, hogy vállalja fel a
harc vezetését.
1703. május 6-án II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi
Miklós a „Boczányi Kiáltvány”-ban Magyarország
minden polgárát (lakosát) harcba szólítják a
Habsburgok (labancok) ellen. Rákóczi kinevezi Esze
Tamást ezredes kapitánnyá, és megbízza a
sereggyűjtéssel. Átadják a „Cum Deo propátia et
libertate” zászlókat.
1703. május 21-én a Tiszaháton (Tarpán, Váriban
és Beregszászon) a felkelés zászlót bont. 1703.
június 14-én Esze Tamás a felkelőket Rákóczi elé
vezeti. Rákóczi 1703. június 16-án Vereczkénél
Magyarország területére lép és a felkelés élére áll.
Rákóczi 1703. júliusában megindítja a hadjáratát, és
sorra elfoglalja a Tiszántúlt.
Rákóczi a vetési táborában kibocsátja a pátensét,
amelyben a katonának beállt jobbágyokat mentesíti a
földesúri szolgálat alól. 1703. szeptember 2-án
elfoglalja Sárospatakot, és visszaállítja a Református
Főiskolát.

II. Rákóczi Ferenc
Rákóczi 1703. szeptember 7-én kibocsátja a kuruc
hadsereg első katonai szabályzatát (Editum Militare).
1703. szeptember – októberében Bercsényi
Miklós
csapatai
elfoglalják
Rimaszombatot,
Losoncot, Füleket, Korponát, Lévát, valamint a
Garam-menti bányavárosokat. A kuruc csapatok
győzelmeket aratnak Észak-Erdélyben majd a
Délvidéken. A kuruc csapatok Bécs körzetéig jutnak.
1704-ben folytatódik a szabadságharc a Dunántúlon.
1704. január - február hónapjaiban megszervezi a
felszabadított országrészek gazdasági életének
rendjét, előkészíti a rézpénz kibocsátását. Új
államszervezetet hoz létre, melynek neve: Udvari
Tanács. 1704. tavaszán és nyarán a kuruc csapatok
sorra aratják győzelmeiket.
1704. július 8-án a Gyulafehérvári Országgyűlés
Erdély fejedelmévé választja II. Rákóczi Ferencet.
A
szabadságharc
további
eseményeinek
összefoglalását későbbi híradásunkban folyatatjuk.
Horinka Ferenc
nyá. ezredes

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum
50 éve
Felemelő bensőséges ünnepség színhelye volt
november 29-én a MATÁV központ székháza
abból a jeles alkalomból, hogy a Puskás Tivadar
Távközlési Technikum 50 éve vette fel a nagy
feltaláló és hazafi Puskás Tivadar nevét.
Az egykori névadás érdekessége, hogy többen
külföldi – a hírközlés fejlődéséért sokat tevő –
tudósok nevére tettek javaslatot. Héjj Antal a
Vezérkar
Híradó
Csoportfőnökségének
főmérnöke határozott javaslatára az iskola a
Puskás nevet vette fel. Az ünnepségen
megjelentek a tantestület tagjai, a MATÁV
elnök-vezérigazgatója, a jelenlegi és volt diákok
– köztük Katona Kálmán és Berecz Frigyes
egykori szakminiszterek – a szülők, valamint a
távközléssel foglalkozó szervezetek, vállalatok
vezetői és munkatársai.
Sípos János az Oktatási Minisztérium
közoktatási helyettes államtitkára ünnepi
beszédében konvertálható tudás jelentőségéről és
a fiatalok előtt álló feladatokról beszélt. Méltatta
az iskola 5 évtizedes múltját és sokoldalú
eredményeit.
Bezerédi Zoltán színművész – az iskola
egykori diákja – rövid köszöntőjét és műsorát
követően Dr. Horváth László az iskola
igazgatója – egyesületünk elnökhelyettese –
Klebersberg Kunó emlékérmet és jutalmat adott
át Horváth Jánosnak az iskola egykori
igazgatójának, és Héjj Antal mérnök ezredes
özvegyének.

A műsort követő fogadáson Straub Elek a
MATÁV
Rt.
elnök-vezérigazgatója
pohárköszöntőjében az iskolát az egyre növekvő
követelmények
kihívásával
szembenéző
távközlési szakemberképzés természetes és
megbízható forrásának nevezte.
Az ünnepség kapcsán is meggyőződhettünk,
hogy az iskola méltó nagy névadója szelleméhez,
ahol a hazafias nevelésre, a nemzeti
elkötelezettségre, az erkölcsi követelményeknek
való megfelelésre, a jó tanulmányi és sport
eredmények elérésére irányuló határozott
törekvések érvényesülnek a mindennapok
munkájában. Ennek tudhatók be azok az
eredmények, amelyek az iskola tanulmányi,
sport és közösségi életében jelentkeznek.
Az iskola végzős diákjainak 75-80%-a
különféle egyetemekre, főiskolákra nyer
felvételt. Ez is egyik biztosítéka annak, hogy
mindannyiunk által hőn óhajtott információs
társadalom építésében az iskola volt diákjai
jelentős szerepet kapnak.
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület
elnöksége és tagsága tisztelettel köszönti az 50
éves Puskás Technikumot, és az iskola
vezetésének, tanárainak és diákjainak a jövő
feladatainak megoldásban kívánunk további
eredményes munkát, jó erőt, egészséget, sok
örömet és emberi boldogságot.

A Budapest Saxofon Kvartett örökszép
melódiák szakszofonra hangszerelt számaival,
míg a Cotton Club Singers pergő ritmusú
dalaival adott nagy tetszéssel fogadott műsort.

Dr. Lindner Miklós
nyá. vőrgy.

Honvédségi Klubok Országos Szövetsége
(HOKOSZ)
Gondolom, kevesen ismerik a HOKOSZ
történetét, annak megalakulását.
Annak idején nagy érdeklődés és várakozás
előzte meg a HOKOSZ alakuló közgyűlését,
melyre 2000. február 8-án került sor.
Ekkor már 18 csatlakozási szándékát kijelentő
honvédségi nyugdíjas szervezet küldöttei is
megjelentek!
Az elnökségben helyet foglalt Dr. Göncz
Árpád úr, az akkori köztársasági elnök, valamint
többek között Király Béla nyá. vezérezredes is.

Természetesen esetenként 1-1 tagegyesület, klub
ad
tájékoztatást
tagsága,
vezetőségük
munkájáról, a problémákról, stb.
A tagegyesületek tagdíjat a szövetség részére
nem fizetnek, ugyanakkor évenként néhány
klubnak, melyek nehezebb körülmények között
vannak, a szövetség anyagi segítséget nyújt.
Az alakuló közgyűlésen megválasztották a
jelenlévők
a
szövetség
tisztségviselőit,
elfogadták az alapszabályt.

Az előadó többszörösen hangsúlyozta a
Honvédelmi tárcával, a katonai felső vezetéssel
kialakítandó kapcsolattartás fontosságát, de nem
utolsó
sorban
a
BEOSZ-szal
való
együttműködést. Sajnos kezdetben a HOKOSZ
és a BEOSZ között voltak nézeteltérések,
azonban ezek ma már baráti módon megoldottak.
Ma már elmondhatjuk, jelenleg 22
tagszervezete van a szövetségnek, közel 7.000
fővel, amelyből 4 tagszervezet a BEOSZ–nak is
tagja. A szövetség a tagegyesületekkel,
klubokkal együttesen tevékenykedik a 4 éves
ciklus időszakára meghatározott célkitűzések
megvalósításán.
Így többek között:
- A működési feltételek biztosítása,

- Önkéntes
elősegítése,

Megválasztották többek között:
Díszelnöknek:
Tiszteletbeli
elnöknek:

- Kapcsolatrendszer kialakítása,
- Szponzori,
megteremtése,

Kelemen István és Juhász Ferenc
autogramot oszt a komáromi
országos találkozón 2002-ben

támogatási

rendszer

csatlakozási

lehetőség

- Szociális helyzet figyelemmel kisérése,

dr. Göncz Árpád urat,
Fodor Lajos vezérezredes urat,

Örökös tiszteletbeli
elnöknek:
Király Béla nyá. vezérezredes
urat,
Jelenleg a Szövetség elnöki teendőit
Kelemen István nyá. vezérőrnagy
úr látja el.

- Haladó hagyományok ápolása,
- Szövetségen belüli információáramlás,
- stb.
A Szövetség évenként 4 elnökségi ülést és egy
közgyűlést tart, amikor is értékelik az adott évre
meghatározott feladatok végrehajtását és
meghatározzák a következő év teendőit.

Budapest, 2003. január 25.

Szepezdi Dezső
nyá. ezredes
ügyvezető alelnök

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
(BEOSZ)
A BEOSZ immár 12. évében van, s természetesen
munkája során igen sok tapasztalatot szerzett.
A tagszervezetek száma a kezdeti 18-ról, ma már
78-ra növekedett, taglétszámuk, pedig a 2 és fél
ezerről 11 ezerre nőtt. Ezen belül 10% a hivatásos
katonák száma, a nyugállományúak aránya 80%-on
felüli. Megalakuláskor ez az arány fordított volt!
Ezen belül növekedett a nők, az özvegyek és más
fegyveres testületekhez tartozók száma.
A tagság életkora emelkedik, a fiatalabb korosztály
csekély érdeklődést mutat. A tagdíj az elmúlt években
alig emelkedett, a tagegyesületek létszámuk arányában
a szövetségnek tagdíjat fizetnek.
Egyébként a 10 éves évfordulóval kapcsolatban
összeállított kiadvány hűen ábrázolja a BEOSZ
életútját, eredményeit és problémáit! Érdemes ezt
elolvasni!
A BEOSZ választmánya a „BEOSZ helyzete és
hosszabb távú feladata” c. jelentést feldolgozva
„HATÁROZAT”-ot
hozott,
melyben
főbb
vonatkozásokban az alábbiakra tért ki:
Elfogadta, egyetért a tervezettel;
A jelentésben szereplő feladatokat az elnökség és a
tagszervezetek bontsák terv-feladatokra;
A
tagszövetségek
nyilatkozzanak,
melyik
szövetséget tekintik elsődleges szervezetüknek;
Az összefoglaló feladatot, a választmány
határozatát a tagsággal ismertessék;
A kapcsolataikat a tagegyesületek önállóan építsék
ki;
Jelen határozat végrehajtását önálló napirendként a
választmány
2004.
októberében
tisztújító
közgyűlésen tárgyalja meg;
Az összefoglaló jelentés feladat részét, a
választmány határozatát a BEOSZ „HÍRLEVÉL”
legközelebbi száma közli.
A BEOSZ a fő feladatait az alábbiakban határozta
meg 2003. évre:
Nemzeti, történelmi és katonai hagyományok
ápolása;
Válaszolni a ma kérdéseire;
Erősíteni a különböző állománykategóriákhoz
tartozó katona közösségeket;
Hozzájárulni honvédelmünk lehetőségeinken belüli
erősítéséhez;
Az EU csatlakozás jelentőségének ismertetése,
méltatása.

Ezen belül:
Részt venni a Deák Ferenc rendezvény-sorozatban.
II. Rákóczi Ferenc szabadságharc eseményeinek
felidézése.
Folyatatni a vonzáskörbe tartozók érdekvédelmi és
érdekképviseleti munkáit.
Segíteni a hivatásos- és nyugállományú katonák,
rendőrök, ezek közvetlen hozzátartozóik körében a
kulturális és szociális tevékenységet.

Sipos Géza nyá. ezredes
a BEOSZ elnöke a kenesei
országos találkozón
I. Országos jellegű rendezvények:
Országos Fórum
XII. katonanemzedék találkozó
II. Rákóczi Ferenc sírjánál koszorúzás
Előadássorozat az EU csatlakozásról
Társadalmi szervezetekkel tapasztalatcsere

május
okt. 3-5.
május
febr.-okt.
augusztus

II. Megemlékezések:
Deák Ferenc emlékév megnyitása
március
II. Rákóczi Ferenc szabadságharc 300. évf. április
III. Egyéb rendezvények (BEOSZ kihelyezett ülések):
Dömsöd
április
Tapolca
augusztus
Módszertani tanácskozások:
Bp-i régió:
Szolnok, Tiszaliget vagy Annavölgy

március

Pályázat kiírása:
Deák Ferenc emlékével kapcsolatban
II. Rákóczi Ferenc szabadságharcával kapcsolatban
Budapest, 2003. január 25.
Szepezdi Dezső
nyá. ezredes
ügyvezető alelnök

A híradótiszt-képzés jelene és jövője

Két évvel ezelőtt emlékeztünk meg az önálló híradótiszt-képzés 70 éves évfordulójáról. 2003 szintén
nevezetes, hiszen 30 éve adunk végzett híradótisztjeinknek villamosmérnöki oklevelet és ennek megfelelő
szintű szakmai felkészítést.
Változásban a haderő, új kihívások a katonai felsőoktatásban. A létszámcsökkentéssel egyidejűleg keresi a
katonai felső vezetés a képzési költségek csökkentésének lehetőségeit, a képzés gazdaságosabbá tételéhez
vezető megoldásokat. Több esetben megkérdőjeleződik egyes szakmák, szakcsapatok tisztképzésének belterjes
– kizárólag a Nemzetvédelmi Egyetemen történő – képzése. A képzési költségek csökkentésének igénye,
követelménye már-már erősebben hat, mint a harminc (hetven) éves hagyományokra visszatekintő, katonai
környezetben képzett és szocializálódott mérnöktiszt és a képzés bevált gyakorlata.
A csata még nem dőlt el.

A jelen …
Az alapfokú híradótiszt-képzés a ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Katonai Távközlési és
Telematikai Tanszék Híradó Szakcsoport szakmai tevékenységének eredményeképp valósul meg. A tanszék, mint
önálló oktatási szervezeti egység feladatait a villamosmérnöki szakképzési struktúrájában hajtja végre. A Híradó
Szakcsoport alaprendeltetése a híradótiszti hallgatók főiskolai szintű képzése alap nappali és levelező képzési
formákban. Végzett hallgatóink a tiszti kinevezési okmány mellett, híradó (távközlési) szakirányú
villamosmérnöki oklevelet vesznek át. A szakcsoport biztosítja az MH Híradó Szolgálata tiszti utánpótlásának
meghatározó hányadát, de rendszeresen helyezünk beosztásba végzett híradótiszteket az MH Elektronikai
Szolgálat és a Határőrség Távközlési és Informatikai Főosztály alárendelt szervezeteihez is.
A Híradó Szakcsoport alaprendeltetéséből adódó feladatai mellett
végzi:
• a más szakokon tanulmányokat folytató hallgatók híradó
szakirányú képzését,
• a tartalékos híradótisztek képzését (a szakirányú polgári
egyetemet és főiskolát végzettek számára),
• a híradótisztek, tiszthelyettesek és közalkalmazottak szakmai
továbbképzését, 1 hét – 2 hónap idő-tartamban.
Azonosultunk a megrendelő - HVK Vezetési Csoportfőnökség, MH
Elektronikai Szolgálatfőnökség - az irányú elvárásával, hogy
tanszékünk vegyen részt a rendszerbe állításra tervezett és rendszerbe
állított híradó eszközök üzemeltetésére és üzemben tartására történő
felkészítésben,
működjön
egyfajta
szakmai
tovább-képző
központként is. Ez a feladat az utóbbi években egyre hangsúlyosabb.

A Híradó Szakcsoport a 2002/2003 tanévben az alábbi tancsoportok képzését végzi:
• 4 híradótiszti szakasz (alap nappali képzési forma),
• 3 hallgatói csoport (alap, levelező képzési forma),
• 1 tartalékos parancsnoki hallgatói csoport,
• 8 tanfolyami csoport (Siemens szaktanfolyam, Információvédelmi
segélyprogramos rádiók üzemeltetése szaktanfolyam).

szaktanfolyam,

USA

A jövő …

A bevezetőben leírtak figyelembevételével a híradótiszt-képzést a következő fő irányokban kívánjuk
fejleszteni.
A tanszék (szakcsoport) képzési kínálatának megfeleltetése a megrendelői igényeknek.
Ez rövid távon további híradó szaktanfolyamok (mikrohullámú, URH rádió, informatikai hálózatok)
beillesztését jelenti a tiszti, tiszthelyettesi továbbképzések rendszerébe.
Elöljárói intézkedésnek megfelelően megkezdjük a főhadnagyi és századosi karriertanfolyamokra történő
beiskolázást.
A tanszék a megrendelő szakmai főnökségekkel egyetértésben, alaprendeltetésben kívánja megőrizni a
Nemzetvédelmi Egyetem szervezetében, képzési struktúrájában a szakcsapatok igényeit közvetlenül
kielégítő négy éves híradótiszt-képzést és felkészül a polgári életből jelentkező villamosmérnökök
híradótiszti szakmai felkészítésére.
A szakmai tananyag folyamatos korszerűsítése, mely egyrészt biztosítja végzett híradótisztjeink teljes
értékű részvételét NATO együttműködési feladatokban, másrészt a távközlési szakirányú felkészítést azon
határfelületen tartja, ahol átadhatók a legkorszerűbb infokommunikációs technológiák, de biztosított a
rendszerben lévő (analóg) eszközök üzemeltetésére történő felkészítés is. Ez egyben azon képességünk
fenntartását is jelenti, hogy amint megjelenik egy rendszeresítésre tervezett híradó eszköz, a képzés
azonnal rámozdulhasson a gyakorlati üzemeltetés és üzemben tartás feladatainak oktatására.
Képzési infrastruktúra-fejlesztés
A tanszék a megrendelői igények kielégítése, a korszerű infokommunikációs technológiák oktatása
érdekében – a rendszeresítéseket megelőzve – elébe kíván menni a felhasználói igényeknek úgy a
főiskolai képzésben, mint az eszközorientált szaktanfolyamok végrehajtásában. Ennek megfelelően a
2002-ben átadott telematikai rendszer szaktantermek az alábbi beruházásokkal egészülnek ki:
• Mikrohullámú szaktanterem, mely alkalmas a tábori hírrendszerben rendszeresítésre kerülő
mikrohullámú lecsatlakozó eszközök működése elméletének, nagyfrekvenciás és adatátviteli
méréseinek oktatására. A szaktanterem átadása 2003 májusában tervezett.
• Harcászati URH rádiók szaktanterem, mely alkalmas a Magyar Honvédségben rendszeresítésre
kerülő korszerű URH rádiók tanfolyami és graduális oktatására. A szaktanterem átadása 2003
harmadik negyedévében tervezett.
• Információvédelmi szaktanterem, mely alkalmas az információvédelem elméleti ismereteinek és
gyakorlati szakfeladatainak oktatására, illetve azok gyakoroltatására. Itt elsősorban az összeköttetés
védelem feladataihoz, az egyedi és csoportos rejtjelező (titkosító) eszközök távközlő-hálózaton
(rendszerben) történő üzemeltetéséhez kapcsolódó jártasságok kialakítása történik meg. Emellett a
rendszer lehetőséget biztosít - kisebb tancsoportok esetén - az informatikai védelem gyakorlati
feladatainak végrehajtására is. A szaktanterem átadása 2003 szeptemberében tervezett.
Meggyőződésem, hogy a fegyveres erők és a nemzetbiztonsági szolgálatok munkaerőpiacán az
elkövetkező években egyre keresettebbek lesznek a nálunk végzett mérnöktisztek, illetve keresettek az új
generációs eszközök üzemeltetésére felkészítő tanfolyamaink.
Dr. Koczka Ferenc
ezredes

T. Szerkesztőség!
Dorog város helytörténeti kutatójaként
gyűjteményeim kialakításánál számtalan padlás
átkutatása során az újságok, iratok, könyvek
mellett mindig találtam egy-egy öreg rádiót is,
melyet akkor miden cél nélkül eltettem az én
padlásomra. Miután a helytörténeti és néprajzi
gyűjteményemet a város átvette, kiürült a
lakásom, és most láttam elérkezettnek az időt
arra, hogy régi gyerekkori álmomat valóra
váltsam (ugyanis már nyolc éves koromban
készítettem detektoros rádiókat). Három év alatt
összegyűjtöttem a magyar polgári rádiózás 75
éve című kiállítás anyagát kb. 200 készülékkel.

rádiózás rövid történetét. Ekkor akadtam a
Rádiótechnika évkönyvében Veres Béla úr
cikkére, melyet szíves engedélyével fel is
használtam. Ekkor jött a csoda, egy régi dunai
hajós naplójában találtam egy fényképet
(csoportképet), melyben az előző leírás alapján
rögtön felismertem az 1912-es híradós egység
egy utolsó fényképét, az összes korabeli
használati eszközeivel és az akkori KuK
hadsereg egyenruháiban levő híradós egységét.
A kép még az új honvédség megalakítása
előtt készült, az utolsó pillanatban. A képen
külön lehet elemezni az akkori híradás

A nosztalgia rádiógyűjtők közt ismerkedtem
meg a katonai rádiók gyűjtőivel. Az időpont is
kedvezett nekem, mert éppen ekkor voltak a
seregben a nagy selejtezések, valamint ekkora
esett a szovjet hadsereg kivonulása és ők is
hozzájárultak ahhoz, hogy a méh-telepek
megteljenek katonai híranyagokkal, és csak jól
kellett válogatni közülük, no meg a finom
vörösborom is megtette hatását a telepeken. Így
rövidesen kb. 80 darabból álló katonai rádió és
híradástechnikai eszköz állt rendelkezésemre.
Most, hogy eljött a Gyűjtemény Múzeummá
rendezésének ideje, a katalógus készítésénél
szükségem volt egy olyan rezümére, mellyel a
füzet elején be tudom mutatni a katonai

eszközeit, az állványos-tükrös fénytávíró
készülékeket, a jelzőlámpákat – zászlókat,
telefonközpontokat és készülékeket még
tölcséres beszélőkkel. Továbbá lehet elemezni a
korabeli egyenruhákat, pontosan rang szerint.
Úgy éreztem, hogy ezt az élményemet meg
kell, hogy osszam hasonló érdeklődésű
szakemberekkel, nem utolsó sorban az ilyen
profilú múzeummal, kiknek a képet fel is
ajánlom.
Pick József
rádiógyűjtő
Dorog

Küldjön egy fényképet a gyűjteményéből!

Felismeri? Írjon róla! Leközöljük!

Fénytávíró az 1900-as évekből
beküldte: Pick József

Don parti kőbányában két híradó hadifogoly ábrándozik:
Ha nekem most öt rubelem volna, hozatnék egy jó ebédet,
még süteményt is, esetleg tortát!
És nekem is adnál belőle?
Még mit nem? Kívánj te is magadnak!
/1946 telén/
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Emléktúra a Rákóczi szabadságharc megkezdésének 300. évfordulóján

Az emléktúra időpontja: 2003. március 29-30.
Indulás:

március 29-én 6 óra, a Népliget - Könyves Kálmán krt. - Üllői út saroktól (a volt 75ös trolibusz végállomáshelyéről)

Útvonal:

Budapest – Miskolc – Bánréve - Botlár – Kassa – Tőketerebes – Borsi –
Sátoraljaújhely – Sárospatak – Budapest

Program:
2003. 03. 29.
délelőtt:

Botlári Kastély Mauzóleum, Krasznahorka vára megtekintése

délután:

Kassán Szent Erzsébet Dóm, Rákóczi koporsójának megkoszorúzása

késő délután:

elhelyezkedés a kollégiumban, vacsora, szállás

2003. 03. 30.
reggeli
délelőtt:

Rákóczi emlékház megtekintése
Kassáról Tőketerebesen át Borsiba megyünk, megtekintjük a
Kastélyt, ahol a Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született

koszorúzás
déli órák:

Sátoraljaújhely – Sárospatak
Rákóczi Vár, Református Kollégium és Könyvtár megtekintése

kora délután:
Érkezés:

visszaindulás Budapestre

március 30-án a kora esti órákban

Részvételi költségek:

2.000,- Ft/fő üzemanyagköltségre,
1.000,- Ft/fő múzeumi belépőkre.

