
 

 

SSZZEEMMFFÜÜLLEESS  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2016. szeptember - október 

AJÁNLÓ 

Jön immár az ismerős 

Szél lábú deres ősz.  

Sepreget, kotorász,  

Meg-megáll, lombot ráz.  

Lombot ráz, diót ver,  

Krumplit ás, szüretel.  

Sóhajtoz nagyokat,  

S harapja, kurtítja a hosszú 

napokat. 

Kányádi Sándor 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR  
Az őszi szünet október 31-től no-

vember 4-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap október 28. (pén-

tek), a szünet utáni első tanítási nap 

november 7. (hétfő).  

A téli szünet december 22-től 2017. 

január 2-ig tart. Az utolsó tanítási 

nap december 21. (szerda), a szünet 

utáni első tanítási nap 2017. január 3. 

(kedd).  

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK: 
Istentisztelet: Minden vasárnap 10 

órakor a református nagytemplomban. 

Az alkalmakon Fehér Csaba lelkipász-

tor szolgál. Bibliaóra: Keddenként 17 

órakor az iskola 4-es termében.  

Gyermek-istentisztelet: Minden 2. 

vasárnap 10 órakor az iskola dísz-

termében. Családi vasárnap: október 

30-án a 8.a szolgál a református nagy-

templomban. 

NYÍLT ÓRÁK LESZNEK ISKOLÁNKBAN NOVEMBER 15-ÉN, KEDDEN AZ 1.-2. ÓRÁBAN. 



 

TEMPLOMLÁTOGATÁSOK 

Minden vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a református nagytemplomban az 

istentisztelet. A diákoknak évente legalább 5 alkalommal illik elmenni ezekre az 

alkalmakra, és illik a helyhez méltóan viselkedni.  
Isten házában nem beszélgetünk, nem rágózunk, s arra az egy órára a mobiltelefo-

nokat is pihentetjük. Illik az alkalomnak megfelelően felöltözni, melybe sem a strand-

papucs, sem a tornacipő, sem a rövidnadrág nem illik bele. Illik bekapcsolódni az isten-

tisztelet menetébe, tehát bátran énekelhetjük – akár saját énekes könyvünkből - a 

zsoltárokat és mondhatjuk imánkat a gyülekezettel együtt, hiszen mi is ennek a közös-

ségnek vagyunk a tagjai.  

      

MIRE JÁR TEMPLOMI PECSÉT? 

Egy tanév során a diákok legalább 5 alaklommal vegyenek részt istentiszteleten, és 5 

alkalommal más egyházi rendezvényen. Ez utóbbiak közé sorolhatók a következők: 

 istentiszteleten való részvétel, valamely református vagy a tanuló vallásának 

megfelelő (katolikus, evangélikus) templomban 

 gyermek- vagy ifjúsági istentiszteleten való részvétel 

 Szeretethíd programban vagy önkéntes munkában való aktív részvétel 

 országos református versenyeken való részvétel 

 tábori alkalmak és túrák, melyeknek része áhítat vagy istentisztelet 

Egy tanév során minden tanulónak legalább 5 pecsétet kell szereznie! A további lega-

lább 5 alkalmat a fent felsoroltak közül is teljesítheti. Az egyházi alkalmak nem telje-

sítése a magatartás értékelésébe beleszámít. Nem kaphat példás értékelést az a 

tanuló, aki egy tanévben nem szerzi meg a 10 bejegyzést (pecsét és aláírás).  

      

EGY SZÁZALÉK 

A Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma kö-

szönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-val támogatták alapítványunkat, és ezzel 

hozzájárultak az iskolánkban folyó oktató és nevelőmunka körülményeinek javításához 

és a tehetséggondozáshoz. Az alapítványunkhoz érkezett támogatás összege ebben az 

évben: 829.481 Ft. Kérjük, a továbbiakban is maradjanak támogatóink s partnereink a 

gyermekek oktatásában és nevelésében! 



 

AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT CÍM 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

(MATEHETSZ) országos hálózat kialakítását tűzte ki célul a 

tehetséggondozás támogatása érdekében. 

Iskolánkban évek óta magas szintű tehetséggondozó munka 

folyik, így 2011-ben megpályáztuk és megkaptuk a regisztrált Tehetségpont címet. 

Ennek keretében kidolgoztuk intézményünk tehetséggondozó programját, elkezdtük a 

tehetségazonosító eljárások kipróbálását, a tehetségígéretek egyéni fejlesztését, 

valamint folytattuk a tehetséggondozó szakkörök működtetését. 

2016 tavaszán akkreditációs kérelemmel fordultunk a MATEHETSZ Akkreditációs 

Bizottságához. A bírálat eredményeként iskolánk elnyerte a Nemzeti Tehetségsegítő 

Tanács akkreditált kiváló Tehetségpontja címet. A címet bizonyító oklevelet október 

1-jén Budapesten vehettük át.                                                 Tomcsányiné Lucz Szilvia 

      

TEREMTÉS ÜNNEPE  

A magyar keresztyén egyházak kö-

rében néhány éve kezdett meg-

gyökerezni az a nemzetközi kez-

deményezés, hogy szeptember-

október folyamán, ökumenikus 

módon ünnepeljük meg a teremtés 

hetét, és fordítsunk fokozott 

figyelmet a teremtett világ vé-

delmére. A teremtés hetének gondola-

tához kapcsolódtunk mi is iskolánkban, 

amikor gyermek-istentiszteletünk 

témájának a VIZET választottuk. Is-

tennek adtunk hálát a teremtés csodá-

jáért, a vízért. Vendégünk 

Márton Róbert hivatásos 

búvároktató volt. Lenyűgöző 

szemléltetésekkel gazdagí-

tott előadásával bepillantást 

nyerhettünk a búvárkodás 

rejtelmeibe, élményeibe. 

Nyíri Dániel 

      

JELES NAPOK 
SZEPTEMBER: szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt („septem” = hét), 

s ezt a nevét megtartotta akkor is, amikor már a kilencedikké lépett elő. Elsején kezd-

ték a búza és a rozs vetését. Ilyenkor fogják hízásra a disznót, ha karácsonyra le 

akarták vágni. 

OKTÓBER: Hónapunk neve a latin October, „Nyolcadik” hónapnévből ered, mivelhogy a 

régi római naptárban az évkezdő márciustól számítva ez volt az év nyolcadik hónapja. 



 

ELSŐSEGÉLY – VESZPRÉMBEN IS 

Még az elmúlt tanévben rendezték meg az elsősegélynyújtó verseny területi és 

megyei döntőjét, ahonnan iskolánk 8.-os csapata továbbjutott az országos meg-

mérettetésre.  

Az azóta elballaga-

tott lányok szívesen 

vállalták, hogy a felké-

szülés idejére visszajöj-

jenek az iskolánkba. 

Veszprémbe szeptem-

ber 9-én utaztak, és 

szép eredménnyel tér-

tek haza a háromnapos 

versenyről: a gyermek kategóriában 20 csapat között a 6. helyet szerezték meg. A 

csapat tagjai: Komár Noémi, Magyar Dominika, Orbán Réka, Sebők Karolina és Táborosi 

Réka. A felkészítők: Barna Péter mentőtiszt és Négyesi Judit.  

      

A ZENE VILÁGNAPJA 
Október 1-jén az iskolánk kiment a Kossuth térre, és énekszóval dicsérték az Is-

tent. Elhangzott a Légy Krisztusnak jó katonája, a Hopp ide tisztán népdalunk dallamá-

ra íródott zsoltárunk, az Urunk nagy nevét,  és nem utolsó sorban a Tüzed, Uram Jézus 

kezdetű dal. Öröm volt hallani, ahogy együtt énekelt iskolánk minden tagja. Dicsérjük a 

lelkesen éneklő diákokat és a hangszeren játszókat: Nyíri Sára, Nyíri Boglárka, Molnár 

János és Garai Máté.  

Molnár Róza és Nagy Afrodité Napsugár (5.b) 

(fotó: Szentesi Gyors) 



 

 LEGYÉL ZÖLDEN AKTÍV! 

Egész éves környezetvédelmi játékra hívja a Diákönkormányzat és az Öko 

munkacsoport a környezetvédelem iránt elkötelezett diákokat.  

Havonta különböző 

feladványokat tesznek 

közzé az iskolai honlapon 

és a faliújságon, s termé-

szetesen mindenről be-

számol majd a SZEMFÜLES!  

A feladatok között 

rejtvényfejtés és készí-

tés, túra, vetélkedő és verseny 

szerepel, de aki igazán eltökélt, 

kertészkedhet a gyógynövé-

nyes kertben, gyűjthet papírt 

és elemet, s ezeket meg is 

örökítheti fotón, illetve videón.  

   A cél, hogy a tanév végére 

kizöldüljön az iskolai öko-fa! 

      

PAPÍRGYŰJTÉS 

Október 10-én és 11-én rendeztük meg a feleslegessé vált papír és műanyagpalackok 

gyűjtését az iskola udvarán. A második nap végén 4 konténernyi hulladékot vittek el, 

hiszen rekordmennyiséget, 20 tonnát hoztak be a gyerekek és a szülők. Köszönet érte. 

A legtöbb papírt, 3657kg-ot a 8.b, 1883 kg-ot az 5.a, míg a 6.a 1625 kg-ot gyűjtött.  

      

ÖKO-NAP A KÖNYVTÁRBAN 

Szeretettel vártak bennünket és a harmadikosokat a gyermekkönyvtárba, az 

öko-előadásra, amit Dancsó Tamás és felesége, Evelin néni tartott.  

Sok érdekességet tudtunk meg a műanyagról, az építőanyagról. Például azt is, hova kell 

vinni a különböző törmelé-

keket, melyik kukába mit 

kell dobni. Palackokat is 

fogtunk a kezünkben. Kap-

tunk feladatokat is, s aki 

ügyes volt, még cukorkát is 

kapott. Hasznos ismerettel 

tértünk vissza az iskolába.  

Szabó Zita (4.a) 



 

OPERAKALAND 

A Magyar Operaház azért indította útjára az Operakaland elnevezésű prog-

ramját, hogy a zeneirodalom legszebb darabjait megismertesse a közép- és álta-

lános iskolai korosztállyal.  

Október 4-én elindultunk Budapestre, az Erkel színházba, hogy megnézzük a Bo-

héméletet. Az operát az olasz zeneszerző, Puccini írta. Mi is olaszul hallgattuk meg, 

bár a szöveg magyar felirattal olvasható volt. A történet 4 szegény fiatalról szól, akik 

Párizsban próbálnak megélni írásból, festésből, zenéből. A mű alapja mégis csak 

Rodolfó és Mimi szerelme. A darab végére a lány annyira megbetegedett, hogy meg is 

halt. Az opera megnézése után Erkel Ferenc szobránál közös fotót készítettünk, majd 

indultunk haza. 

Nyíri Boglárka, Szinger Panni és Horváth Enikő  

      

A PÁRBESZÉD HELYES JELÖLÉSE 
A negyedikosztályosok fogalmazás órán azt tanulták, hogyan kell írásukban a pár-

beszédet jelölni. Az alábbiakban két kis fogalmazást teszünk közzé, melyek azt 

bizonyítják, jól megtanulták a leckét. 

 

Janka matekversenyre megy 

Egy szép napos délelőtti napon Janka matekversenyre készült. A matek tanárjával 

megy oda. A buszmegállónál kellett volna már találkozniuk 3 perce. Gyorsan odament, 

és már indult is a busz.  

Amikor odaértek, bementek a terembe. Jankának akkor jutott eszébe, hogy a buszban 

hagyta a tolltartóját, de az már elment. Szaladt a tanárjához, hogy elmondja neki. 

– Tanárnő! A buszban hagytam a tolltartómat.  

– Komolyan mondod, Janka? 

– Igen! – felelte.  

A tanárnő felhívta a buszsofőrt. A buszsofőr azt mondta, hogy már nem ér rá visz-

szamenni. Janka és a tanárnő béreltek egy taxit, és a busz után mentek. Gyorsan uto-

lérték. Vissza is vitték a tolltartót a terembe. El is kezdődött a matekverseny, 60 

perc múlva beszedték a feladatlapot.  

Másnap elmentek az eredményhirdetésre. Janka első lett! Nagyon örült neki. Azóta 

is jár matekversenyre.  

Holman Dóra (4.b) 



 

LERAJZOLT MESÉK 

Idén, szeptember 29-én, immáron 12. alkalommal rendeztek Magyar Népmese 

Napját a szentesi gyermekkönyvtárban.  

Az egész napos 

mesefelolvasást 

követően került 

sor, a Kedvenc 

Benedek Elek me-

sém címmel kiírt 

rajzpályázat ered-

ményhirdetésére. 

A beérkezett 

214 alkotásából 31 

rajzot emelt ki a zsűri, amik közül hetet a mi iskolánk diákja készített.  

A DÍJAZOTTAK: Baranyi Lili (1.a), Bakai Lilla (1.a), Udvardi Luca (2.a), Arató Csanád (4.a), 

Balog Vanda (4.b), Pintér Sára (4.b), Nagy Dorka (7.b). Minden beérkezett pályamű a 

Gyermekkönyvtárban tekinthető meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benedek Elek népmesegyűjtő tisz-

teletére rendezik meg szeptember 

végén a népmese napját.  

Ezen a napon az 5. osztályosok is 

elmentek a könyvtárba, ahol meséket 

olvastak és hallgattak. Sajnos nem 

minden meseolvasónak jutott lehetősé-

ge kedvenc meséjét felolvasni, de 

nagyon jól éreztük magunkat.  

      Bartha Levente és Vida Nolen (5.b)  

 

 
Mutasd be a projektet a  

Tudásvásáron! 

Válassz megfelelő formát a  

projektednek! 

Keresd a tanárodat!  

add elő az ötletedet! 

Keress kutatópartnert!  

Olvass hozzá, kutakodj! 

Gondolkodj érdekes témákon! 



 

 

BICIKLITÚRA A KÓRÓGY-TÓNÁL 

Elérkezett a szeptember. Az osztályunkban már-már hagyománnyá vált a tanév 

eleji biciklitúra. Ezúttal Szegvárra, a Kórógy-tóhoz tekertünk ki tanárainkkal, 

szüleinkkel, testvéreinkkel. 

Egy szép őszi napsütéses szombati napon indultunk, kb.45 perc volt az út. Mikor 

odaértünk, körbenéztünk, felmértük a terepet és rohangáltunk. Leterítettük a pléde-

ket, kipakoltuk a piknikcsomagokat. A 

kicsik kártyáztak, a szülők beszél-

gettek, és felkészítették a bogrács-

ba a csirkés tarhonyát. Mi ezalatt 

számháborúztunk. Lányok a fiúk 

ellen. Persze, hogy a fiúk nyertek, de 

azért meg kellett küzdenünk. Mi 

például a homlokunkat összeérintve 

futottunk egy bokorhoz, ahol meghú-

zódtunk. Ezután tudtunk tollasozni, 

focizni, a dombon fel-le bringázni, 

vaskorláton lógni, vagy aki ügyes, húzódzkodni. A lányok nekikezdtek a krumpli hámo-

zásnak, lassan elkészült az ebéd. Mindenki jóllakott a finom és ízletes csirkés tarho-

nyával. Összepakoltunk magunk után és még egy számháborúra maradt idő. Játszot-

tunk, roppant izgalmas volt. Nagyon gyorsan eltelt a nap, és indulnunk kellett haza.  

Indulás előtt búcsúzóul Éva néni felolvasott egy részt a Bibliából. Nagyon jól érez-

tük magunkat, sokat nevettünk, játszottunk. Reméljük jövőre is ilyen vidám kirándulá-

sunk lesz! Én már nagyon várom!                                        Félegyházi-Török János (6.b) 

 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ 

Csapatépítő összejöve-

telt tartott a 8. a osz-

tályfőnökeivel Fábiánse-

bestyénen.  Jól éreztük 

magunkat ezen a napsüté-

ses hétvégén. Jókat et-

tünk, sokat nevettünk.  



 

JELES NAPOK 

OKTÓBER 6.: Nemzeti gyásznap. Az 

1848-49-es forradalom és szabadság-

harc leverése után Aradon ezen a 

napon végeztek ki 13 tábornokot. 

Pesten gróf Batthyány Lajos minisz-

terelnök lett a bécsi bosszú áldoza-

ta. A napról az 5. osztályosok emlé-

keztek meg rádiós műsorukkal.  

OKTÓBER 23.: Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc emléknapja. 60 évvel 

ezelőtt a kommunista diktatú-

ra ellen először az egyetemis-

ták, majd a változást akaró 

emberek fogtak fegyvert. A 

szabadságot november 4-én a 

szovjet hadsereg fojtotta vérbe. 

 

OKTÓBER 31. A reformáció napja. 1517-ben ezen a napon tűzte ki 95 pontból álló tétel-

sorát Luther a wittenbergi vártemplom kapujára, melyben a katolikus egyház megre-

formálását fogalmazta meg. Nézetei hamar követőkre talált, s hamarosan lefordítot-

ták a Bibliát nemzeti nyelvre, először németre, majd 1590-ben Károli Gáspár jóvoltából 

magyar nyelven is olvashatóvá vált a Szent Könyv.  

      

REJTVÉNY 

Rejtvényünk az 1956-os forradalom és szabadságharc fontos jelképéhez 

kapcsolódik. A megfejtést Saci néni gyűjti a cipős dobozban.  

 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11              

12.              

 

1. Kedvelt csokoládéfajta 

2. Szeged költője (1883-1937) 

3. A Naptól számítva a hatodik  

bolygó 

4. A konyhasó kémiai neve 

5. Ettől „bubis” a víz 

6. Hunyadi Mátyás szülővárosa 

7. Híres operája a Varázsfuvola 

8. Ebben a „medencében” élünk 

9. Bíró László találmánya 

10. Ez a feladata a vesének 

11. Országház 

12. Szentes híres festője 



 

TALLÉR, MINT FIZETŐESZKÖZ 

A 2.a osztályosok munkájának elismerésére a piros pontokat, csillagokat, mat-

ricákat, nyomdákat helyettesítve egy az interneten talált ötlet továbbgondolását 

terveztük.  

Saját fizetőeszköz bevezetését terveztük, amivel a példás munkát megjutalmaz-

hatjuk, esetenként pedig a kerülendő cselekedetért befizettetünk az osztálykasszába. 

Szeptember elején szíves segítségünkre sietett a kiskunfélegyházi Kunplast-Karsai 

ZRt, megajándékoztak bennünket ezer darab kitűzővel. Ezekbe a műanyag tartókba, a 

gyerekek közreműködésével elhelyeztük a tallérjelző papírosokat. Ezután indult el a 

tallérgyűjtés. Péntek délutánonként kinyitjuk a Kincses boltot, amiből a hét során ösz-

szeszaporodott tallérokért vásárolhatnak a gyerekek. Egy-egy más számára már meg-

unt „kacat” (ami játék, papíráru, dekorációs kellék) 15 tallérért kincs válik! 

Szükség lesz az összefogásra is, hiszen 300 tallérért moziba megyünk, 400-ért 

fagyizunk, 500-ért délutáni partit rendezünk. Kisebb összegért, 5 tallérért dolgozat-

írás közben belekukkanthatnak a füzetükbe, vagy ennyiért írhatnak javítót is. Bérelhe-

tő otthon maradt ceruza, toll vagy vonalzó is. Arra is volt már példa, hogy a pénteki 

vásár idejére kölcsönadtak a gyerekek egymásnak!                       Baranyiné Kósa Ágnes 

      

TEKERJ A SEREGGEL 

A Magyar Honvédség fiata-

lokat mozgósító programokat 

szervezett szeptemberben.  

Ennek keretében vettünk részt 

a Tekerj a sereggel elnevezésű 

rendezvényen, iskolánkból húsz 

7-8. osztályos diákkal 13 km-es 

távot tekertünk le a város kö-

rül. Élmény volt, hogy a katonai hídépítők egy pontonhidat is felépítettek a Tiszán, 

amin átkelhettünk. A Kossuth téren színvonalas programokkal vártak minket. Diákjaink 

mindent kipróbálhattak, a fizikai tesztet is magas pontszámokkal teljesítették.  

Ez egy verseny is volt az iskolák között, a legtöbb gyereket mozgósító és a legtöbb 

feladatot végrehajtó iskolák jutalmat kaptak. Iskolánk a 3. helyet szerezte meg. 

40.000 Ft-ban részesültünk, melyen frízbit vásároltunk.  



 

ÁLLATOTTHONBAN JÁRTUNK 

Szeptember egyik péntek délutánján ellátogattunk az osztállyal a Mogyoró Állatott-

honba. Ide kóbor és elhanyagolt állatok kerülnek. Láttunk kutyusokat, cicákat, amiket 

meg is simogattunk és játszottunk velük. Ajándékkal kedveskedtünk a kis négylábúak-

nak: kutyakaját és puha rongyokat vittünk. Ott dolgozó, Olgi és Ildi néni beszéltek a 

felelős állattartásról, amiből sokat lehetett tanulni, és elgondolkodtató is volt. Meg-

tudtuk, hogy az itt „lakók” szerető gazdikra várnak. Remélem, hamarosan újra kilátoga-

tunk, és akkor egy kutyust is örökbe fogadhatok.                                 Szalai Sára (3.b) 

      

KARATE — KÖNNYEDÉN 

Élete második karate versenyén, egy világbajnokságon, Gyermek III. kategóriában 

lett 3. helyezett Traj Nelli (3.a). Vele beszélgettünk a sportról.  

― Hogy érezted magad a versenyen? 

―  Nagyon jó volt! Az én korosztályomban nem voltak nagyon erősek az ellenfelek. De 

az egyik küzdelemben kétszer fejbe rúgtak, és ott sajnos 

vesztettem. A bajnokságban egyet vesztettem, egyet nyertem, 

végül a harmadik lettem. 

― Hol volt a világbajnokság? 

― Itt Szentesen, a sportcsarnokban, ahol 25 országból érkez-

tek a versenyzők. Jöttek Szerbiából, Franciaországból, sőt 

még Kínából is.  

 ― Mióta karatézol? 

― 4 évvel ezelőtt, ötévesen kezdtem. Amikor az anyukámék az 

edzőteremben voltak, én is ott voltam velük. Oda jött hozzám 

egy bácsi, és hívott, nézzek meg egy edzést. Nekem  nagyon 

megtetszett, és azóta hetente háromszor megyek edzésre.  

― Miért szereted ezt a sportot? 

― Vannak benne olyan gyakorlatok, amiket könnyű megcsinálni 

és megtanulni, és a suli után nekem sok az energiám. Vannak 

azért nehéz dolgok is, például az övvizsga, amire sokat kell 

készülni. Magasabb fokra csak akkor lehet lépni, ha megvan az 

övvizsga. Különböző gyakorlatokat kell bemutatni. Ilyen volt a 

világbajnokság is.                                     Tomcsányi Péter (4.a) 



 

FUTÁS A GÁTON 

Szeptemberben elrajtolt a 20. jubileumi gátfutás, most Csongrádról Szentesre 

futottunk. Ismét népes kis csapat gyűlt össze, 27 gyerkőc és 2 felnőtt képviselte 

iskolánkat. 

Gyönyörű napsütéses időben értünk célba. A befutónál rajtcsomag várta a verseny-

zőket, és frissítő ásványvíz, zsíros kenyér adta a jó hangulatot. Szép eredmények 

születtek. 14 km-es távon korcsoportjában Pásztor Milán (7.a) 2., Vigh Doris Zorka 

(7.a) 4. helyezést ért el. Ádám Olga tanárnő korcsoportjában és abszolút kategóriában 

is 2. helyezett lett.  

6 km-es távon korcsoportjában Jancsovics Dóra (7.a) 1., Füri Laura (7.b) 2., Komár 

Csaba Martin (6.b) 1., Varga Dorina (7.b) 4., Őze Csanád  (3.a) abszolút 2., korcsoport 

3., Őze Virág (5.a) abszolút és korcsoport 3. lett.  

Az idén is elnyertük a „20. G-át futáson legtöbb versenyzőt felvonultató oktatási 

intézmény részére” járó kupát, melyet a Honvédségi napon vehettünk át!  

Dósai Molnár Szilvia 
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