
 
 

Nyári úticélok 
Június 15-én megszólal az utolsó csengő az iskolában! Kezdődik a VAKÁCIÓ! Bizonyítvánnyal a 

kezünkben, boldogan lépjük át a suli küszöbét, és vár ránk a megérdemelt pihenés. 2022 nyarán 

összesen 11 hét, pontosan 77 nap áll a rendelkezésünkre, hogy hasznosan töltsük el a szünidőt.  

Magyarországon a kedvelt úticélok közé tartozik a 

Balaton. Sokan szeretik a déli part homokos strandjait, 

melyek ideálisak családok, kisgyermekesek számára. Az 
északi részen jókat lehet túrázni, és igazi rejtett 

gyöngyszemekre bukkanni, mint például Badacsony 

környéke, Szigliget, Tihany vagy a megunhatatlan 

Balatonfüred. Ha van rá lehetőséged, használd ki a zánkai 

gyermektábor program lehetőségét, amire minden évben 

pályázik az iskolánk. Kérdezd meg osztálytársaidat, akik már 

jártak ott, és gyűjts tapasztalatokat róla! Azt is mérlegeld, 

hogy egy hétig szüleid nélkül leszel, viszont a programok és 
a barátaiddal töltött napok feledhetetlenné teszik az ott töltött időt! 

Amennyiben a családod sportos beállítottságú, napirendre tűzhettek egy bringázást! Nagyon 

népszerű a Velencei-tó vagy a Tisza-tó körüli biciklitúra, amit számtalan más programmal 

színesíthetsz, például a poroszlói Ökocentrum meglátogatásával, csónakázással a tavon, vagy látogasd 

meg Székesfehérvárt, és ismerd meg az Árpád-háziak csodálatos történelmét! Ha szeretitek az 

emelkedőket, viszont emiatt igényes, nehéz a terep, kölcsönözhettek e-bikeot is. Mostanában nagyon 

népszerű ez a fajta kikapcsolódás, és magasabb helyeken szinte mindenhol van lehetőség elektromos 

bicikli bérlésére.  
Nagyon sok látnivaló akad Miskolc környékén is. 

Kihagyhatatlan Lillafüred a gyönyörű panorámájával és a 

barlangjával, Diósgyőr és a vár, a tapolcai Barlangfürdő 

pedig egyedülálló egész Európában. Ki ne hagyd a 

kisvasutazás lehetőségét sem, és kóstold meg a frissen 

sütött pisztrángot is valamelyik helyi étteremben! 

Ha emlékszel még Petőfi Az Alföld című versére, akkor 
élőben is megtapasztalhatod, miről is ír nagy költőnk. A 

Hortobágy legnagyobb látványossága a Nemzeti Park, a 

Kilenclyukú híd, a Madárkórház, a csárdák, legelésző 

szürkemarhák és gémeskutak világa. Lehet lovagolni, 

horgászni, sétakocsikázni, ostort csattogtatni, védett madarakat figyelni vagy múzeumot látogatni.  

A nyár folyamán ne feledkezz meg nagyszüleidről sem! Amennyiben nem a közeledben laknak, tölts 

el náluk több időt, napot, akár hetet is! Az év közbeni rövid látogatások helyett így tartalmas időt tudtok 

együtt eltölteni. Beszélgessetek arról is, hogy milyen volt a nagyszüleid gyermekkora, ők hogyan jártak 
iskolába, és mivel töltötték a szünidőt. Biztos vagyok benne, hogy érdekelni fog! 

Remélem, ebben a cikkben felkeltettem érdeklődésedet, és kedvet kaptál a VAKÁCIÓ 

tervezgetéséhez! 

Egy biztos! Nyáron szigorúan TILOS a tanulás! 

Kellemes nyarat, jó pihenést és hasznos időtöltést kívánok! 

Találkozzunk szeptemberben! 

 
Ragán Kinga Boglárka, 6.a 

Képek forrása: www.wikipedia.hu  

http://www.wikipedia.hu/


ZŰRLAP                2021/2022. TANÉV – NYÁR – 6. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 

2 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Költészet napja – április 11. 
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József 

Attila születésnapján ünnepeljük. Hosszú évekig egyedülálló volt a világon ez 
az ünnep, hiszen a költészet világnapját csak 1999. március 21 óta 

köszönthetjük.  
Iskolánkban rendhagyó irodalomórákat tartottunk ezen a napon: a felső 

tagozatosoknak a 7. órában, az alsó tagozatosoknak pedig a 8. órában volt 

lehetőségük felolvasni kedvenc versüket az iskola hangulatos könyvtárában. 

A résztvevők azt is elmondhatták, miért választották az adott verset. Nagy 
örömünkre több mint harminc tanuló olvasta föl kedvenc versét, néhányan 

pedig saját költeményüket hozták magukkal. Meghallgathattuk tanáraink választott költeményeit 

is. A rendhagyó irodalomórán legnagyobb létszámmal az 5.a osztályos tanulók vettek részt. 
A vers életünk része a bölcsőtől a sírig. Megnyugtatja a pici babát, írni-olvasni tanítja a 

kisgyermeket, a lázadó, zaklatott, helyét kereső ifjúnak segít eligazodni a világban, az érett korú 

pedig a versekkel tekinthet vissza életére. 
„Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék, különben 

meggörbülne a világ gyémánttengelye.”(József Attila) 
 

      
 

Fülöp Anna 5.c 

forrás:hu.wikipeda.org/wiki/A_magyar_költészet_ napja 
 

 

A Föld napja – április 22. 
A Föld napját először 1970. március 21-én tartották. Az ötletet John 

McConnell vetette fel 1969-ben, majd Denis Hayes amerikai egyetemi 

hallgató mozgalmat indított a Föld védelmében. Ma már világszerte 

175 országban ünneplik a Föld napját: különféle rendezvényekkel 

hívják fel a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására.  

Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 2009-ben az ENSZ április 

22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította. 

Ez alkalomból városunkat százszorszépekkel díszítették. 

A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a 

világot?” 

Varga Sándor 5.a 

Forrás: https://wikipedia.hu  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://hu.wikipedia.org/wiki/1970
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1969
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
https://hu.wikipedia.org/wiki/2009
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_22.
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Májusfaállítás – április 29. 
Április utolsó és május első napja nemcsak a majális és a ballagások miatt fontos, hanem a 

hónaphoz kötődő népszokás, a májusfaállítás miatt is.  

Egykor a májusfát a legények állították fel kedvesük háza előtt, ma inkább hagyományőrző és 

közösségépítő szerepe van. 
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a néphagyományokra épülő művészeti nevelésre. Hosszú évek 

tradícióit követve, az idei tanévben április 29-én a 2. a osztály is felelevenítette ezt a hagyományt.  

A gyerekek lelkesen készültek, dalokat, verseket, táncokat tanultak. A májusfát egy kis műsor 
keretében, énekelve, jó hangulatban díszítették fel, amely igazi dísze lett az iskola előtti 

kisudvarnak. A műsort vidám táncmulatsággal zárták a kicsik. 

Szerencsére az időjárás is kedvezett e szép szokás méltó ápolásához, így az alsós tanulók 
mellett sok szülő, nagyszülő is megtekinthette a műsort. 

 

      
Éva néni 

 

Tárlatvezetés az iskolában 
Rendhagyó programra került sor 

iskolánkban május 17-én, délután. 

Kövesligeti István mesélt olyan 

természeti érdekességekről, melyeket 
egy-egy fotó készítése során 

tapasztalt meg. Nem hétköznapi fotós 

technikák 
rejtelmeibe is 

kaphattunk 

betekintést. 
Interaktív előadása 

teljesen lekötötte még a 

legkisebbek figyelmét 
is. A sok történet közt 

bátran kérdezhettek is a 

résztvevők. Értékes 
tapasztalatokkal és egy 

igazán kellemes 

délutánnal 
gazdagodhattunk.  

Köszönjük István bácsinak, és várjuk őt szeretettel a későbbiekben is! 

Szilvi néni  



ZŰRLAP                2021/2022. TANÉV – NYÁR – 6. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 

4 

 

 
 

Természettudományi Diákkör – Kísérletezz te is! 
Április 26-án került megrendezésre a Természettudományi Diákkör. A hetedik és a nyolcadik 

osztályos tanulók lélegzetelállító kísérleteket mutattak be. Ezen az eseményen a 4.a osztály teljes 
létszámmal vett részt, de néhány ötödikes, hetedikes és nyolcadikos tanuló is az érdeklődők 

között foglalt helyet. Az elején hallhattunk egy fogalmat, ami csak alliterációból állt fél oldalon 

keresztül. Voltak olyan kísérletek is, ahol szépen lehetett látni, hogy a lángot hogyan festik, az 
elefánt mivel mos fogat. Láthattunk titkos írást, Newton törvényén alakuló bemutatót is. A végén 

pedig három kicsi kémikus, akik alsósak voltak, megmutatták Barta Angéla tanárnő segítségével, 

hogy a jód miben és hogyan oldódik. 

   
 

Akik nem voltak jelen, de szeretnének többet megtudni a Természettudományi Diákkör 

kísérleteiről, keressék fel az iskola honlapját. 

Hulitka Emma Tamara 7.b 
 

Társadalomtudományi Diákkör 
2022. május 17-én ismét megrendezhettük iskolánkban a Társadalomtudományi Diákkört.  

Az előadások változatos témákat öleltek fel: történelem, zene, idegen nyelvek. Az igényes, 
érdekes előadások között találkoztunk igen komoly témát érintő bemutatókkal: Hitler élete, 

Sztálin kommunista diktatúrája, a nők helyzete a 20. században, az Európai Unió, magyar 

zeneszerzők és vidám hangulatot keltőkkel is: Frühstück Rapp. Angol nyelven hallhattunk 
előadást a Sherlock Holmes múzeumról, német nyelven pedig a svájci várossal, Genffel 

ismerkedhettünk meg. 

Várunk mindenkit jövőre is! 
 

       
Julika néni  
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Látogatás a Fővárosi Nagycirkuszban – május 4. 
A Lázár Ervin Program keretében a 6. osztályos tanulók május 4-én a Fővárosi Nagycirkusz 

előadására látogathattak el. Az előadás címe Rain, azaz eső. A víz fontos szerepet játszott a 

műsorban, hiszen többször is vízzel tették érdekesebbé a játékot, pl. esernyőkkel táncoltak, és 

közben „esett az eső”. A produkció egy digitálisan vetített fényjátékkal kezdődött, majd a cirkusz 
valamennyi szereplője egy közös táncos számot adott elő. Ezután egy légi akrobatát, majd egy 

kötéltáncost láthattunk. Az utóbbi egyensúlyozás közben karikákkal is kiegészítette 

produkcióját. Kutyák is szerepeltek a műsorban, egy jelmezbe öltözött bohóc, majd egy 
kutyaidomár táncolt, ugrált a jószágokkal. Azt hiszem, legtöbbünknek ez volt a kedvenc része. 

Ezután egy lélegzetelállító műsorszám következett: két akrobata görkorcsolyán táncolt, 

veszélyesebbnél veszélyesebb mutatványokat előadva. 
A legfiatalabb előadó egy kislány volt, aki a szüleivel együtt lépett fel. Kora ellenére nagyon 

ügyes volt, bátran végezte a gyakorlatokat a magasban. Több akrobatáról, táncosról is 

megtudhattuk, hogy nem magyar származásúak, mint ahogy ők sem. A bohóc, akit már a 
kutyáknál is láthattunk bevonta a közönséget is a műsorba, több gyerek is dobhatott kosárba egy 

labdával a nézőtérről. Ezután egy újabb vizes produkcióban volt részünk.  

Az utolsó számban újra megjelent minden szereplő. A teremből távozva kaptunk egy 
szórólapot, amelyen a cirkuszi előadás rövid összefoglalója olvasható, több érdekességgel 

kiegészítve. 

 

   
 

Ragán Kinga Boglárka, 6.a 
 

Egy 8.-os tanuló gondolatai 
Hol fogsz tovább tanulni? Mi szeretnél lenni később? És még megannyi kérdés. Mostanában 

ez a legfőbb téma az ismerőseim körében, ami persze érthető, hiszen 8.-os vagyok. Lezárul egy 
korszak, és elkezdődik egy új. 

Minden ember életében eljön ez a bizonyos új korszak, de akkor is különös belegondolni, hogy 

pár év múlva felnőtt ember leszek, és teljesen más lesz az elsődleges. Nem egyszerű néhány 
sorban összefoglalni 8 évet, de ha röviden kellene jellemezni: határozottan hullámzó volt. 

Emlékszem az első tanítási napra, amikor minden új volt, az osztálykirándulásokra, Harsányi 

Szilvi néni mosolyára, Kadlótné Hulitka Julika néni biztató szavaira, a csínytevésekre, az online 
oktatásra és még rengeteg másra, amit magammal viszek egész életem során. Emlékek, amelyek 

örökre megmaradnak. Köszönöm azoknak, akik biztattak és támogattak!  

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a Suliújságtól. A tanároknak kitartást, a diákoknak 
kevesebb házi feladatot és persze jó vakációt kívánok! 

Tóvizi Arianna 8.b.  
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK! 
 

Iskolánk tanulói számos versenyen érnek el kimagasló eredményeket. Az iskolaújság keretei sajnos nem teszik 

lehetővé az összes verseny és helyezés felsorolását. Ezeket az eredményeket az iskolagyűléseken hallgathatjuk meg. 

Ezúton is gratulálunk minden tanulónak, aki a különféle megmérettetéseken elindul, és szép eredményt ér el! 

 

Országos Német Tanulmányi Verseny – 

döntő 
Idén 20. alkalommal rendezték meg a 7. és 8. osztályosoknak 

meghirdetett Országos Német Nyelvi Verseny döntőjét Szolnokon. 

A versenyzők, akik az ország minden szegletéből érkeztek, nagyon 
színvonalas beszámolókkal lepték meg a zsűri tagjait, akiknek, mint 

minden évben, idén is nagyon nehéz dolguk volt. Turcsányi András 

iskolánk 7.b osztályos tanulója országos 5. helyezést ért el. 
Gratulálunk a szép teljesítményhez. 

Julika néni 
 

Az iskola büszkeségei – 2021/2022. tanév 
A 2021/22-es tanévben ismét kiosztották a 

Gagarin Emlékplakettet és a Talent-díjat. 

Az Emlékplakettet Salamon Anna 8.a 
osztályos tanuló vehette át, 

a Talent-díjat pedig Kovács Veronika 8.c 

osztályos tanuló kapta. 
A pedagógusoknak járó Emlékplakettet 

Szelesné Tarjáni Zsanett tanárnő kapta. 

Gratulálunk minden díjazottnak, több éven 
át tartó eredményes munkájához! 

      
          Salamon Anna 8.a                  Kovács Veronika 8.c 

 

Jó tanuló, jó sportoló 
Városunkban 39. alkalommal írták ki a Jó tanuló, 

jó sportoló elismerés pályázatát. A 2020/2021. 

tanévben iskolánkból Tóth Nóra 6.c osztályos 

tanuló érdemelte ki a díjat, országos 

versenyeredményeiért és kimagasló tanulmányi 

eredményéért. Nóri triatlonban és duatlonban is 

nagyon szép eredményeket ért el. Az ünnepélyes díjátadóra később kerül sor. 
Gratulálunk! 

 

Nógrád megyei Móra Ferenc nyelvtan verseny 
1. helyezés: Kovács Julianna 4.a 
 

Nógrád megyei Móra Ferenc magyar irodalmi verseny 
3. helyezés: Katona Zselyke 4.a  
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Zrínyi Ilona Matematika Verseny – megyei forduló 
2. évfolyam 

2. helyezés: Boros Fruzsina 2.a 
5. helyezés: Csonka Kornél 2.a 

 

4. évfolyam 

6. helyezés: Szeles Doroti 4.a 

 

5. évfolyam 

1. helyezés: Losonczy Konrád Márk 5.a 

6. helyezés: Kerényi Balázs 5.a 

 

 

6. évfolyam 

5. helyezés: Ragán Kinga Boglárka 6.a 

 

7. évfolyam: 

1. helyezés: Paczári Zétény 7.a 

3. helyezés: Rigó Roland 7.c 
6. helyezés: Dérer István 7.a 

Paczári Zétény 7.a 
 

Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny – megyei forduló 
5. évfolyam 

1. helyezés: Losonczy Konrád Márk 5.a 
2. helyezés: Barna Bence 5.c 

3. helyezés: Kerényi Balázs 5.a 

4. helyezés: Kis Attila Viktor 5.b 
5. helyezés: Nagy Balázs Kristóf 5.c 

6. helyezés: Barna Balázs 5.c 

 
 

7. évfolyam 

1. helyezés: Paczári Zétény 7.a 
2. helyezés: Dérer István 7.a 

4. helyezés: Rigó Roland 7.c 
 

8. évfolyam 

5. helyezés: Kovács Veronika 8.c 

6. helyezés: Frink Donát 8.c 

Nógrád megyei Hatvani István matematikaverseny 
3. évfolyam 

5. helyezés: Verbovszki Botond 3.b 
6. helyezés: Kovács Adél 3.a 
 

4. évfolyam 

3. helyezés: Teplán Gábor Levente 4.b 

5. helyezés: Tóber Zoé 4.c 
 

5. évfolyam 

1. helyezés: Kerényi Balázs 5.a 

5. helyezés: Losonczy Konrád Márk 5.a 

 

 

 

7. évfolyam 

1. helyezés: Paczári Zétény 7.a 

2. helyezés: Dérer István 7.a 
 

8. évfolyam 

2. helyezés: Kovács Veronika 8.c 
3. helyezés: Salamon Anna 8.a 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny – megyei forduló 
2. helyezés: Ragán Kinga Boglárka 6.a Felkészítő pedagógus: Kadlótné Hulitka Julianna 

4. helyezés: Losonczy Konrád 5.a Felkészítő pedagógus: Kadlótné Hulitka Julianna 

6. helyezés: Berényi Lili 7. b  Felkészítő pedagógus: Majláth Gizella 
 

Német idegen nyelvi prózamondó verseny 
1. helyezés: Berényi Lili 7. b  Felkészítő pedagógus: Kadlótné Hulitka Julianna 

3. helyezés: Huszár Hanna 8. b  Felkészítő pedagógus: Kadlótné Hulitka Julianna 
 

Megyei Diákolimpia – Sakk 
3. helyezés: Szabó Bercel Gyula 3.a 

6. helyezés: Tóth Szilárd Péter 3.a 

3. helyezés: Bakos Dávid 3.c 

1. helyezés: Bakos Dávid 3.c, Tóth Sebestyén 3.c 
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ISMERD MEG! 

 

Iskolánkban az idén Szelesné Tarjáni Zsanett kapta a Gagarin Emlékplakettet. Ebből az 
alkalomból interjút készítettem Zsanett nénivel. 

Zsanett néni, először is a díjhoz szívből gratulálok! Mi pontosan ez a kitüntetés, és mit 

jelent ez Önnek? 

Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy.  

Ezt a díjat 1976-ban alapították. A tantestület minden évben 
szavazással dönti el, hogy ki az a kolléga, akit abban a tanévben 

elismernek a munkájáért. Nagyon jó érzéssel tölt el a munkatársaim 

megbecsülése. Különleges élmény volt átélni a tanítványaim tapsát 
és azt, hogy együtt örültek velem. 

Elmesélné nekünk, hogy hogyan is lett történelem-földrajz szakos 

tanár? 

Már gyerekként is „tanárosat” játszottam, nem volt kérdés a 

pályaválasztás. A kedvenc tantárgyaim miatt választottam a 

szakjaimat. 

Idén a járvány kapcsán folyamatos volt az oktatás az iskolákban egy-egy karanténnal 

kiegészítve. Ön melyik oktatási formát részesítette előnyben? A digitálisat vagy a jelenlétit? 

Mi volt nehezebb, esetleg könnyebb az online oktatás alatt? 

Természetesen a jelenléti oktatást szeretem jobban, személytelennek éreztem a digitálisat, 

pláne, ha kamerát és mikrofont sem kapcsoltak a gyerekek. Furcsa volt a laptopomnak beszélni… 

 
Közeledik a nyári szünet, és már mindenki nagyon várja. Ön hogyan szeretne pihenni, és 

milyen tervei vannak a szünidőre? 

Egy kis pihenő után mindig elkap a lakásfelújítási „láz”, már vannak terveim erre vonatkozóan. 

Nagyon szeretem a kis virágoskertemet szépítgetni és a teraszomról gyönyörködni benne. 
Tervezünk a családommal egy hosszabb nyaralást a Tisza-tóhoz és a Balatonhoz is. 

A Suliújságnak ebben a számában foglalkozunk a nyári úticélokkal is. Ön mit javasol, 

milyen történelmi helyszíneket látogassanak meg nyáron azok a tanulók, akik érdeklődnek 

a történelem iránt? 

A kedvenc magyar városom Veszprém, a „királynék városa”, ezért az itteni látnivalókat 

ajánlom mindenki figyelmébe: veszprémi várnegyed (vár, Szaléziánum, érseki palota, 
Szentháromság tér…), Gizella-kápolna, Benedek-hegyi kereszt és még hosszan sorolhatnám. A 

történelmi vonatkozású helyszínek mellett van egy szuper állatkertje is. A hangulatos utcákon 

remek sétákat lehet tenni. A másik nagy előnye, hogy közel van a Balaton.  

 

Köszönöm szépen az interjút! Még egyszer gratulálok a díjhoz, és kellemes nyarat, jó 

pihenést kívánok! 

 

Ragán Kinga Boglárka, 6.a 
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Interjú a SÁIK intézményvezetőjével, Sanyi bácsival 
 

Miért a tanári pályát választotta? 

Gimnazista koromban lehetőség adódott „levelezős 

felvételi előkészítőre” jelentkezni, ami abból állt, hogy az 
egri főiskola rendszeresen küldött feladatokat, amelyeket 

megoldva vissza kellett küldeni. Kémiából jelentkeztem, 

a legjobb megoldásokat beküldőket meghívták a 
főiskolára egy egyhetes táborba. Szerencsém volt, engem 

is behívtak, ahol megismertem néhány főiskolai tanárt, 

akik a foglalkozásokat tartották, megismerkedtünk 
főiskolásokkal, akik meséltek a főiskolai életről. Nagyon 

jól éreztem magam a táborban, megtetszett a főiskola, 

Eger város, a döntésemben támogatott a nővérem, aki 
már pedagógusként dolgozott. 

Miért döntött úgy, hogy a matematika-kémia szakot 

választja? 

A kémia mellett szerettem még a matematikát, fizikát, biológiát és a földrajzot is, de Egerben 

a kémia csak a matematikával volt párban, akkor még csak szakpárokra lehetett jelentkezni. 

Önnek mi volt a kedvenc tantárgya, amikor általános iskolás volt? 

A fent felsorolt tantárgyakat kezdettől fogva kedveltem, vagyis a természettudományos 

tárgyakat. 

Mi lenne az a pillanat, ami az idei tanév során számára a legkedvesebb volt? 

Nagyon sok jó dolog történik egy-egy tanév során, egy gyermekmosoly, egy szívből jövő 

köszönés, egy jó felelet, a tanórán egy érdeklődő tekintet, stb. Talán annak örültem igazán, hogy 

a járvány miatt nem rendeltek el digitális oktatást. 

Ön szerint hogyan változott a gyerekek hozzáállása a tanuláshoz és az iskolához az elmúlt 

húsz évben? 

Erre nehéz válaszolni. Régebben is, most is vannak nagyon igyekvő tanulók, akkor is, most is 
vannak kevésbé motiváltak. Az utóbbi években nagyon sok információ éri a gyerekeket, amelyek 

elterelik a figyelmüket a tanulásról. Sokkal kellemesebb az interneten szörfözni, mint tanulni, 

néhányan inkább ezt választják. 

Álmodott arról, hogy egyszer igazgató lesz? Milyen út vezetett ehhez? 

Nem voltak olyan terveim, hogy igazgató akarok lenni, ezért váratlanul ért 1995-ben az akkori 

igazgatóm felkérése, hogy az igazgatóhelyettesi feladatokat szeretné rám bízni. Sokat 
gondolkoztam rajta, elvállaljam-e, de több kollégám rábeszélésére belevágtam. Öt év után 

igazgatónak hívtak egy iskolába, amit megpályáztam, és a fenntartó engem választott. Közben 

sokat kellett tanulni: jogszabályok megismerése, a változásainak követése, továbbképzések stb. 
2004-től dolgozom a Gagarinban, igazgatóhelyettes (először Gagarin, majd SÁIK helyettes 

voltam), 2012-től vagyok a SÁIK intézményvezetője. 

Mit szokott csinálni a szabadidejében? 

Szabadidőmben szeretek kertészkedni, kirándulni, szeretem a természetfilmeket. 

 

Varga Sándor 5.a 
Mravcsik Sándor tanár úr közreműködésével 
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ÜNNEPEK 

 

Névadónkra emlékeztünk 

Április 12. – Az űrhajózás napja 
 

Több mint 50 éve ünnepeli iskolánk, a Salgótarjáni Általános Iskola 

és Kollégium Székhelyintézménye névadóját. Intézményünket 1967-ben 
alapították Salgótarján belvárosában. A Jurij Gagarin Általános Iskola 

nevet 1969. december 20-án vette fel. 

2007 óta a SÁIK Székhelyintézményeként működik – megtartva a 
„Gagarin” hagyományait. Minden év áprilisában névadónk tiszteletére 

indítjuk útjára a Gagarin Hét rendezvényeit, melynek központi 

eseménye az április 12-ei Gagarin ünnepség és kiállításmegnyitó. Ekkor 
kerül átadásra a Gagarin Emlékplakett, melyet egy 8. osztályos tanuló és 

egy pedagógus vehet át, valamint a Talent-díj, amelyet szintén egy 8. 

osztályos tanuló kap. 
1961. április 12-én a Szovjetunióban Föld körüli pályára bocsátották a világ első embert 

szállító űrhajóját, fedélzetén Jurij Gagarin repülő őrnaggyal. A Vosztok -1 űrhajó moszkvai idő 

szerint 9 óra 7 perckor startolt Bajkonurból. Az űrhajó 181 és 237 km között mozgó orbitális 
pályán 108 perc alatt repülte egyszer körül a földet. 

Ő volt az első ember, aki láthatta, hogy a föld tényleg gömbölyű, valóban többnyire víz borítja, 

és igazán lenyűgöző. . Utazása az egész világot ámulatba ejtette, mivel ő volt az első ember, ki 
kijutott a világűrbe, új korszakot nyitva ezzel az emberiség történetében. 

Köszönjük a 7.b osztálynak és felkészítőjüknek, Nagy István Tanár úrnak az ünnepi műsort! 

 
Julika néni 

 

 

Anyák napja – május első vasárnapja 
 

Létay Lajos: Édesanyámnak 

 
Ha csak egy virág volna, 

én azt is megkeresném. 

Ha csak egy csillag gyúlna, 

fényét idevezetném. 

Ha csak egy madár szólna, 

megtanulnék hangján. 
Ami csak szép s jó volna, 

édesanyámnak adnám. 

 

 

Az anyák napján világszerte az 

anyaságról emlékezünk meg. 
Különböző országokban más és más 

napokon ünneplik, Magyarországon 

május első vasárnapján. Ilyenkor 

mindenki, aki csak teheti, felköszönti, 

meglátogatja édesanyját. Virággal a 

kezünkben, verssel a fejünkben 
várjuk, mikor jön el a pillanat, hogy 

átadjuk ezeket az ajándékokat. 

 
 

Hulitka Emma Tamara 7.b 
  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Anya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%A1rnap
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Gyermeknap – május utolsó vasárnapja 
 

A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. Az ünneplése Törökországból ered, ahol először 

1920-ban tartottak ilyen 

napot. Szinte mindegyik 

országban más napon 

ünneplik, például Amerikában 

június második vasárnapján. 

A nemzetközi gyermeknapot 

általában június 1-én tartják, 

így teszi ezt a világ 47 országa 

is. Hazánkban 1931-től 1943-

ig egy egész hét volt a gyermekeknek május első felében, 1954-től a ma is jól ismert napon, május 

utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermekek napját.  

Varga Sándor 5.a 

Forrás: https://Wikipedia.hu 

 

 

Pedagógusnap – június első vasárnapja 
A pedagógusnapot június első vasárnapján tartjuk, ami idén június 5-e lesz. 

Magyarországon 1952 óta ünnepeljük ezt a napot. Nemzetközi szinten a pedagógusok 
világnapja október 8-án van, mert ezen a napon fogadta el az UNESCO a pedagógusok jogairól 

szóló határozatot. 

Ezen a napon a tanárainkat, óvónőinket ünnepeljük. Virággal vagy személyes, névre szóló 

ajándékkal köszöntsük őket. 

 

Mi már tőled sokat kaptunk, 
de tőlünk te keveset, 

az arcodból, a hangodból 

sugárzik a szeretet. 
Fogadd tőlünk ezt a csokrot, 

mit kötött a szeretet, 

hála-hála mindig hála 
jó tanítónk teneked. 

                         Jankovich Ferenc: Tanítónknak 

Dérer István 7.a 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6korsz%C3%A1g
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JÓ ÉTVÁGYAT! 

 

Joghurtos-citromos muffin 
 

Hozzávalók (12 darabhoz): 

- 2 bögre liszt 

- másfél bögre cukor 
- 1 bögre joghurt 

- negyed bögre olaj 

- 2 tojás 
- 1 citrom 

- 1 evőkanál sütőpor 

- 1 csomag vaníliás cukor 
- fél kávéskanál szódabikarbóna 

 

Elkészítés: (Elkészítési idő: 30 perc) 
Egy tálban vegyítsd a száraz hozzávalókat, tehát a lisztet, a sütőport, a szódabikarbónát, a cukrot 

és a vaníliás cukrot, valamint a citrom reszelt héját. Egy másik edényben kissé verd fel a tojást 

a joghurttal, a citrom levével és az olajjal. Óvatosan dolgozd össze a két keveréket. Egy muffin 
sütőt bélelj ki kapszlikkal, és mindegyik mélyedésbe kanalazz a homogén masszából. Csak 

háromnegyedig töltsd, mert sütés közben a tészta megemelkedik. Told előmelegített sütőbe, és 

170 fokon körülbelül 15-20 perc alatt süsd meg. Mielőtt kivennéd, teszteld. Szúrj bele egy hústűt, 
és ha morzsalék nélkül húzod ki, a muffin elkészült. 

Varga Sándor 5.a 

Forrás: www.femina.hu 
 

Tiramisu 
 

Hozzávalók (6 adaghoz): 

- 2 dl feketekávé 

- 40 ml rum 

- 3 db tojás 
- 6 evőkanál kristálycukor 

- 1 citromhéj 

- 250 g mascarpone 
- 250 g babapiskóta 

- 3 evőkanál cukrozatlan kakaópor 

 

Elkészítés: 

Lefőzzük a kávét, beleöntjük a rumot, és félretesszük a hűtőbe. A tojássárgáját a cukorral és a 

citromhéjjal habosra keverjük. A tojásfehérjét egy csipet sóval kemény habbá verjük. A 
tojássárgájából készült habot összekeverjük a krémsajttal, és lazán belekeverjük a tojásfehérjéből 

készült habot. A babapiskótákat a tálba fektetjük, meglocsoljuk a rumos-feketével, majd 

rákenjük a krémet. Aztán megismételjük a műveletet. Tetejére kakaóport hintünk. Kb. 2-3 órán 
keresztül a hűtőszekrényben pihentetjük. 

Paczári Zétény 7.a 

forrás: www.nosalty.hu  

http://www.femina.hu/
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/citromhej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mascarpone
https://www.nosalty.hu/alapanyag/babapiskota
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukrozatlan-kakopor
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KÓSTOLÓ 

 

Limonádék 

 
A nyár közeledtével kis csapatunk úgy döntött, hogy 

limonádékat fogunk kóstolni és pontozni. Számos házi 
limonádét készítettek a kisújságírók, s boltban vásárolt 

limonádé is került az asztalra. Talán nem meglepő, hogy az 

otthon készült limonádék ízlettek nekünk a legjobban. 
Íme a sorrend: Első helyezést ért el Bogi 

pirosgyümölcsös limonádéja, mely mindannyiunknak a 

legjobban ízlett. Ennél a limonádénál az illatok és ízek 
kavalkádját szinte lehetetlen szavakkal kifejezni. Utolsó helyen Csilla néni boltban vásárol 

bodzás-szénsavas limonádéja végzett, a házi limonádék után ihatatlannak tűnt. A többi ital közel 

azonos pontszámmal a középmezőnyben végzett. Ezek a következők: Anna erő dzsúsza, Sassy 

Classy, Zétény különlegessége. 

Talán a kóstolásnál is fontosabb volt, hogy ismét egy emlékezetes, jó hangulatú, nevetős, 

viccelődős foglalkozáson vettünk részt a Suliújság készítése közben. 
Ajánljuk mindenkinek, hogy próbálkozzatok otthon a házi limonádék készítésével a boltban 

vásárolt üdítőitalok helyett. Feldobhatjátok a klasszikus víz-citrom-cukor limonádékat pl. 

mentával, gyömbérrel, bogyós gyümölcsökkel, uborkával, zöldcitrommal, nyáron mehet bele 
jégkocka is, a cukor mennyiségét pedig lehet csökkenteni. A lehetőségek száma szinte végtelen. 

Családotokat is meglephetitek vele egy meleg nyári délutánon. Egészségetekre! 

Csilla néni 
 

 
 

KÖNYVAJÁNLÓ 

 

Suzy Cox:The Dead Girls Detective Agency –  

Halott Lányok Nyomozóiroda 
 

Szellemek, gyilkosság, nyomozás garantált. Na, de ez mit is takar? 

A főhőst, Charlottet kilökik a metró elé, és azonnal meghal. A könyv 

szerint, ha valaki tragikus halált hal, nem tud továbblépni addig 
szellemvilágba, amíg fel nem fedi a gyilkosságát. 

A lány egy csapat halott lánnyal találja magát egy hotelben, így 

elkezdődik a nyomozás. Aki olvasta (vagy látta) a „13 okom volt” című 
könyvet (filmet), annak biztosan tetszeni fog ez a kötet is. A könyvben 

rengeteg a humor, a szereplők szerethetők. 12 éves kortól ajánlom. Jó 

olvasást! 
 

Tóvizi Arianna 8.b  
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MŰVÉSZET 

 

Az iskola szabályai 
 

Az iskolában sok szabály van, tény, s való. 

De, hogy megrongálják a padot: ez undorító! 

Átfesteni a falat, újítani rajzokkal 
– egyesek úgy hiszik, ők bírnak hatalommal. 

Füllenteni a tanároknak nem szép dolog, 

hisz akkor beírást kapok. 
Az iskolában sok szabály van, tény, s való. 

Az én versem ennyi volt. Viszlát, hahó! 

Földi Laura 5.b 
 

 

 

Nyári napsugár 
 

Nyári napok reggelein 

Megjelenik ez a fény. 
Kit ébreszt, kit nem. 

Akkor is ő egy dicsőség. 

 
Ő világítja be a Dunát, 

No meg hát az öreg Tiszát. 

De úgy, mint csillag az égen. 
Csillámlik vizük ebben a fényben. 

 

Ő mosolyog nap mint nap. 

Jó időt hoz, mint a nyár. 
Őtőle lesz szép a táj. 

 

De nem csak nyáron, ősszel, télen, 
tavasszal. 

Ő aztán barátkozik minden évszakkal. 

No de ideje, hogy elmondjam, ki ő! 
A nyári napsugár, egy igazi királynő! 

Baranyi Gábor Viktor 5.a 
 

Anyák napja 
 

Május első vasárnapja, anyák napja van. A család készülődik. 
Bianka és kishúga, Jázmin az iskolában nagyon sok ajándékot készített. 

Kisöccsük, Kristóf az oviban rajzolt egy rajzot. Mindegyik ajándék nagyon 

szép lett. A gyerekek külön ajándékzacskóba tették meglepetéseiket. Miután 
az ajándékokat odaadták anyukájuknak, énekeltek is neki. Ezután együtt 

megették a tortát, amit a nagymamájukkal vettek. A nap további részében 

templomba és színházba ment a család. 
Így telt az anyák napja Tódoráéknál. 

Tódora Bianka 3.a 
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Megmutassam? 
 

Ha szeretsz rajzolni vagy festeni, akkor ez az írás neked 

szól, ha nem, akkor is. Volt már az veled, hogy nagyon 

szépnek tarottad az egyik alkotásod, és szeretted volna 
megmutatni az osztálytársaidnak, de féltél, mit fognak 

szólni, ezért még sem mutattad meg? Akkor jó helyen 

jársz. Ez az a rovat, ahol megnézzük, hogy a „nagy” 
művészek hol kezdték. Itt tudsz egy kis önbizalmat 

szerezni. 

Az első emberem: Michelangelo Buonarroti. 
Az élete elég érdekes, de most nem ez a fontos. Ő a 

reneszánsz egyik képzőművésze volt. Hasonlóképpen 

tanult, mint Te most. Nagyon szeretett szobrokat csinálni, egyszer meg is mutatta az apjának, de 
az nem tetszett neki. Gondold el, milyen rosszul esik, ha azt mondják az alkotásodra, hogy 

csúnya. Ő azonban nem foglalkozott vele, hanem egyszer beült Domenico Ghirlandaio egyik 

órájára. A mester azt mondta neki, hogy nagyon tehetséges. Ez kellett csak, és látod, milyen nagy 
művész lett. 

Tanulság: Ne foglalkozz senkivel ilyen téren! Szeresd a művedet, ne mondj róla negatívat! 

 
Művészlélek122 

 

Mit jelent? 
 
Mi is az a művészet? 

Szinte bármi lehet. Egy zene, festmény, 

épület, étel, vers, de a tartalmas, hasznos élet 
maga is lehet művészet. Minden nap találkozunk 

vele, még ha észre sem vesszük. Mindenkinek 

mást jelent. 
Neked mit jelent 

a művészet? Az 

érzelmek jelképét, 
kifejezését? A 

festészeten, a 

fotózáson 
keresztül? Vagy 

irodalom, a versek a 

legkifejezőbbek 

számodra? Érdemes elgondolkodni ezen, és rálelni, hiszen egyik 

örömforrása lehet életünknek a művészetekben örömet találni, akár 

úgy, hogy csodáljuk más művészek alkotásait, akár úgy is, ha 
magunk is megpróbálkozunk az alkotással. 

Tóvizi Arianna 8.b 
  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Domenico_Ghirlandaio
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HUMOR 
 

English jokes / Angol humor 
 

- What’s the best thing about Switzerland? 
- I don’t know, but the flag is a big plus. 

 

- Have you heard about the new restaurant 

around the block called karma? 

- Theres no menu: you get what you 

deserve. 

 

- Did you hear about the actor who fell 
through the floorboards? 

- No, is he okay? 

- Dont worry, he was just going through a 
stage. 

 

- Where are avrage things manifactured? 

- ??? 
- The satisfactory. 

 
 

Frics Dániel 7.a 
 
 

Magyar humor 
 

A falu orvosa iszonyatos sebességgel száguld végig a falu főutcáján. 
- Lassabban vezess! - figyelmezteti a felesége -, mert megállít a rendőr! 

- Nem hiszem. Megmondtam neki, hogy egész nap maradjon az ágyban! 

 
Ki törte be az ablakot? 

- Én, de az anyósom a hibás, mert amikor hozzávágtam a tányért, félreugrott. 

 
Paczári Zétény 7.a 

forrás: www.viccesviccek.hu 
  

http://www.viccesviccek.hu/
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Witze / Német humor 
 

 
Hulitka Emma Tamara 7.b 

 

Interjú Frics Dániellel 
 

Melyik naprendszerben születtél? 

Hogyha jól emlékszem, akkor én ebben a 

naprendszerben születtem. 
 

Mikor döntöttél úgy, hogy megszületsz? 

A szülinapomon ihletet kaptam, hogy milyen jó és 

érdekes lenne megszületni, ezért úgy döntöttem, hogy 
megszületek. 
 

És hányszor születtél meg? 

Hogyha a memóriám helyes, csupán 3 egész 2 harmadszor. 
 

Ön szerint mennyi 3+2? 

6. 
 

Milyen nap van? 

Ma csütörtök van. 
 

Melyik iskolába jársz? 

Ebbe. 
 

Szoktál táplálékot fogyasztani? 

Nem, én nem szoktam, viszont teljesen megértem, hogy sok ember 
miért teszi. Az én véleményem szerint teljesen normális táplálkozni, viszont én – saját döntésből 

– meghatároztam, hogy nem fogok, mivel vannak esetek, amikor egészségtelen lehet. 
 

Szereted a tejet? 

Igen. 
 

És a kakaót is? 

Igen, azt is. 
 

Hány ruhadarab van a bolygón? 

Az én véleményem szerint minimum 14. 
 

Hány másodperc létezik? 

Az összes. 

Frics Dániel 7.a 
Források: www.daniagya.hu, www.nincstobbforras.hu, www.nemtomidemitirjak.com, 

www.www.com, www.com.com, www.ennyiforrasmareleg.eu, www.hu.com.eu.com, 

www.hegyipatak.com, 
www.eu.com.www.com.hu.sk.eu.de.lt.ar.un.e.ott.te.rs.com.hu.com.www.net.hu  

Einstein wird bei einem Essen neben eine 
etwas naive junge Dame gesetzt. 

„Sagen Sie, Professor, was ist der 

Unterschied zwischen Zeit und Ewigkeit?” 
„Mein liebes Fräulein”, erwidert der 

Wissentschaftler. „Wen ich meine gesamte 

Zeit opfern würde, um Ihnen das zu erklären, 
würden Sie eine Ewigkeit brauchen, um es 

auch nur ansatzweise verstehen.” 

http://www.daniagya.hu/
http://www.nincstobbforras.hu/
http://www.nemtomidemitirjak.com/
http://www.www.com/
http://www.com.com/
http://www.ennyiforrasmareleg.eu/
http://www.hu.com.eu.com/
http://www.hegyipatak.com/
http://www.eu.com.www.com.hu.sk.eu.de.lt.ar.un.e.ott.te.rs.com.hu.com.www.net.hu/
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TUDTAD-E? / ÉRDEKESSÉGEK 

 

 

Michael Schumacher Forma 1-es karrierje 
 

Michael Schumacher 1991-ben a Jordan F1 csapatban kezdett el versenyezni. Cserepilótaként 
indult el a Belga nagydíjon, de olyan jól teljesített, hogy Eddie Jordan egyből felvette a 

csapatába. 

Első futamgyőzelme szintén a Belga nagydíjon történt, 1 évvel debütálása után. Ekkor már a 
Benettonnál versenyzett, mert nagyon tehetségesnek tartották. Ezzel a csapattal nyerte első 

világbajnoki címét. Ayrton Senna balesete is elősegítette karrierjét. 1995-ben is világbajnok lett, 

így 1996-ban leigazolta a Ferrari. Akkoriban elég rosszul teljesített a csapat, és ez 2000-ig nem 
is változott. Ebben az évben elkezdődött a Ferrari dominancia. 1999-ben is övé lehetett volna a 

bajnoki cím, de silverstone-i balesete miatt ezt a szezont nem folytathatta. 

A Ferraris sikerei után, 2007-ben visszavonult, majd 2010-ben visszatért a Mercedeshez, de 
itt közel sem volt olyan sikeres, így 2013-ban visszavonult. Ebben az évben síbalesetet 

szenvedett, emiatt eszméletét vesztette, és a mai napig kritikus állapotban van. 2021-ben fia, 

Mick Schumacher is csatlakozott a száguldó cirkuszhoz. 
Szűcs Máté 5.c 

 

 

A házi kacsa 
 
A házi kacsa a récék családjába tartozó baromfi, a tőkésréce alfaja, annak háziasított változata. 

Húsa, mája, zsírja közkedvelt étel, de tojását alaposan megfőzve kell fogyasztani, mivel 

zsírtaratalma jóval nagyobb, mint a tyúktojásé, akár paratífusszal is fertőzött lehet. Fosztott 
tollával párnákat tömnek. Többnyire fehér színben tenyésztik, de egyes vidékeken - különösen 

ott, ahol vadon élő őseivel könnyen kereszteződhet – „vad” színezetű példányokat is találunk. 

Költési ideje átlagosan 28 nap. A kacsa hímjét gácsérnak hívjuk, ennek a tollazata 
színpompásabb a tojóénál. Háziasítása 

megközelítőleg 5000 évvel ezelőtt történt. 

Kitűnően bírja a mostoha viszonyokat, 
igénytelen, ellenálló fajta. Kistestű, a gácsér 

2,4-5 kg, a tojó 2,3-4 kg. A vadas színű tojó 

sokkal visszafogottabb színű, mint a gácsér, 

hasonlóan a tőkés récéhez. Az úszásban 

segíti a lemezes csőr, úszóhártyás láb 

valamint a csónak alakú test. 
 

Fülöp Anna 5.c 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zi_kacsa 
  

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zi_kacsa
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TÖRD A FEJED! 

 

 
1. Matektábla 

Juss el az 1-től a 13-ig! Színezd be a megfelelő számokat! A 

számnak az előző számmal szomszédosnak kell lennie. 

Ha a szám páratlan, szorozd meg hárommal, majd adj hozzá még 

egyet. 

Ha páros, felezd meg, majd adj hozzá 4-t. 

Ha van mellette ilyen szám, színezd be. 

Extra: Számold meg, mennyi 87-es szám van a táblában! 

1 4 43 56 87 35 3 109 

23 6 87 21 11 32 200 53 

8 7 22 15 46 58 69 63 

12 32 34 45 27 98 35 31 

45 65 93 2 82 87 87 43 

54 87 72 136 45 32 34 100 

66 76 40 17 65 87 28 18 

154 120 24 16 12 10 9 13 

 

 
2. Szólista 

Számold meg, mennyi szó van a listában!  

Javítsd ki a helyesírási hibákat! 

Találd meg a rejtett szót! 

 

almmkojanopéterfutballsboddzaámaggyarképrhöeséslarannyatoronybnagysagdhoszúságkorcsoj

alóa 

Dérer István 7.a 
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Az iskolaújság tavaszi számában szereplő nyereményjáték nyertesei a következő tanulók: 

Péter Szonja, Rónay Lilla, Szekrényes Ábel, Klagyivik Eszter, 

Seres Jaina Aisah, El Nader Omar, Gáspár Bernát, Babják Bence, Sólyom Robin, Péter Rozina, 

Virág Villő, Hulitka Emma Tamara, Tóth Eszter, Taliga Fruzsina, Hannos Dominik. 
Gratulálunk! A nyertesek nyereményeiket az iskolai könyvtárban vehetik át. 

 

A NYÁRI SZÁM SZERKESZTŐI: 

TÓDORA BIANKA 3.a 

BARANYI GÁBOR VIKTOR 5.a 

VARGA SÁNDOR 5.a 

FÖLDI LAURA 5.b 

FÜLÖP ANNA 5.c 

RAGÁN KINGA BOGLÁRKA 6.a 

DÉRER ISTVÁN 7.a 

FRICS DÁNIEL 7.a 

PACZÁRI ZÉTÉNY 7.a 

HULITKA EMMA TAMARA 7.b 

TÓVIZI ARIANNA 8.b 

Művészlélek122 

 

FELNŐTT SEGÍTŐK: 
BÁBEL TAMÁS 

BUDAFOKINÉ KISS ÉVA 

HARSÁNYI SZILVIA 

KADLÓTNÉ HULITKA JULIANNA 

TAMÁS PÁL 

VARGA CSILLA 


