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A farsangi időszakot a húsvétot megelőző 40 napos
böjt zárja. Húshagyókedd, ahogy nevében is jelzi, a
húsos ételek fogyasztásának utolsó napja, az ezt
követő hamvazószerda pedig a nagyböjt kezdete,
amely húsvét vasárnapig tart. Mivel a húsvét mozgó
ünnepünk, ezért minden évben más időpontban
kezdődik a böjti időszak is. Idén február 16-a a
húshagyó kedd. Hamvazószerda 2021-ben is a farsangi
időszak vége, a negyven napos nagyböjt kezdete.
Bár ma már a hívő emberek is csak ritkán tartják a
böjtöt, azért néhány finom, böjtkor is fogyasztható ételt
ajánlunk.
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Tarhonya leves
Gombás-paradicsomos tészta
Ricottás roppanós táska
Zöldséges rizsgolyó
Zöldséges gabonakása

Mint azt bizonyára sokan tudjátok, az iskolánknak
van egy sószobája, amelynek rengeteg jótékony
hatása van.
Ezt a kis pihenő részleget 2013-ban adták át, amikor a
Szülői Közösség elnöke Zsinkóné Simon Lívia volt, az ő és
szülőtársai terve szerint építették fel a szobát. Az itt lévő só
Parajdról, a sóbányából (Erdély) származik.
Mint már azt említettem, a sószobának vannak jótékony
hatásai is. A kutatások szerint a minket körülvevő
levegőben lévő por kedvetlenséget, lehangoltságot, sőt
még krónikus légúti
betegséget is okozhat.
A só segít ezeket
leküzdeni. A levegő
páratartalma
70-80%
körül van, míg a szoba
hőmérséklete 20-22 °C
fok.
Ez a szoba különösen
hasznos most, a covid
vírus idején.
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Mozogni mindig jó
Panna
Kenéz Almával régóta ismerjük egymást, már akkor is sportolt,
amikor először találkoztunk, 2018-ban. Most általában a sportról,
és legújabb hobbijáról beszélgetek vele, amit egy éve űz.
-Mióta sportolsz? Mit?
-Hat évesen kezdtem el rendszeresen mozogni, teniszeztem, aerobikoztam és most latin és standard
táncra járok. A páros táncot tavaly októberben kezdtem el.
-Miért kezdtél el sportolni?
-A tanulás mellett akartam egy kis kikapcsolódást, és
szerettem volna olyan sportot kipróbálni, amiben sikeres
lehetek.
-Mit szeretsz benne?
-Amit én csinálok, számomra olyan dolog, amiben teljesen
mindegy, hogy mennyire vagyok stresszes, vagy milyen
hangulatom van, szeretem csinálni, élvezem, szerintem ez
a legfontosabb. Ha valaki elkezd sportolni, ne az legyen,
hogy szenvedésből jár oda, hanem egy olyan helyen érezze
magát, ahol megnyugodhat.
-Pontosabban mit sportolsz?
-Versenyszinten táncolok párban, ezért nagyon fontos, hogy
a párommal olyan kapcsolatom legyen, amiben meg

tudunk beszélni egy időpontot,
amikor
bemegyünk a
terembe
gyakorolni,
hogy
össze
tudjunk
hangolódni, amivel jó eredményeket érünk el.
Szerintem a sport nagyon fontos dolog az ember életében,
és kell az adott mozgás, meg az, hogy olyat sportoljak,
amiben látom a jövőmet.

Gábor
Napjainkban nagyon gyorsan és
egyszerűen választ kaphatunk
erre a kérdésre. Nincs más
dolgunk, mint a meleg szobában,
a kényelmes fotelben hátradőlve
figyelemmel kísérjük a meteorológiai előrejelzéseket. De ez
nem volt mindig így.
A népi hiedelemvilágban, a hagyomány szerint, ezt a feladatot a medvére bízták. Ha február
2-án a barnamedve kijön barlangjából, és meglátja az árnyékát, akkor megijed tőle, visszabújik
és alszik tovább. Ebben az esetben hosszú télre lehet számítani. Ha viszont borús az idő,
akkor már nem megy vissza a barlangba, hiszen érzi, hogy nemsokára itt a tavasz.
Azokon a területeken, ahol nem él medve, de az emberek szeretnék fenntartani a népi
hagyományokat, egyéb állatok viselkedését figyelték meg. Ilyen például a borz, farkas vagy a
mormota. Manapság pedig, hogy ez a szokás fennmaradjon, és az ifjúsággal is megismertessék, az állatkertekben, a fogságban tartott állatok viselkedéséből próbálkoznak a
tavasz várható időpontjára következtetni. Persze több-kevesebb sikerrel, hiszen ezeket a
megfigyeléseket az időjósok sosem tudják biztosan megerősíteni vagy megcáfolni.
Te hiszel a népi hagyományokban? Vajon az idei évben meddig tart még a tél?
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A könyv

örök barát.

Sokat
olvasok,
sokat
tudok.

Színezd ki a könyvjelződ!

Vajon meddig tart még a tél?

Könyvajánló
Maros Edit: Bonyolult egy csaj
Emma
Maros Edit könyve elsősorban a korombeli lányoknak ajánlott.
Hogy miért? Mert a lányok ennyi idősen gyakran akaratosak, egy
kicsit talán hisztisek, s előbb érnek, mint a fiúk. Arról nem is
beszélve, hogy nehezen jönnek ki a szülőkkel.
A könyv egy olyan lányról szól, akinek furcsa tulajdonságai vannak. Az anyukája imádja
a matekot, ő nem. Az apukája tesit tanít a suliban és imádja, de ő utálja… A szülei meg
akarják változtatni, de ő szereti magát úgy, ahogy van.
Kedves Olvasók! Adjatok hozzá egy tökéletes(nek látszó) bombázót, némi zsarolást, jó
sok kavarást és arcon landolást, elvesztett és visszaszerzett barátokat! Ez a könyv
elmondja a megoldást minden tinédzser gyerekkori problémáira, mintha csak az
olvasóról írták volna. Karácsonyra kaptam, és bár én nem az a fajta vagyok, aki
imád olvasni, de ezt a könyvet le se tudtam tenni. Hát nem elképesztő? Ráadásul
azok a barátaim, akiknek a kezébe adtam, hogy olvassanak bele, ugyanezt mondták.
Ezért is ajánlom a figyelmetekbe.

Egy magyar család tengeri karanténja
LOL
„Domonkost mindig is érdekelte a földrajz, heteken,
hónapokon át csak a térképeket bújta. Papíron több
olyan helyet is felfedezett magának, amit saját szemével
is látni szeretett volna, ám ezek közül több olyan is
akadt, ahová csak hajóval lehet eljutni. Amellett, hogy
mindig vonzotta a tenger, a nyílt víz, a föld távoli
pontjainak a megismerése, a döntést egy egészségügyi
megfontolás is ösztönözte: van ugyanis egy bőrbetegsége, aminek a sós tengeri környezet és a mértékletes napfürdő nagyon jót tesz, gyógyítja, erre pedig
a trópusi övezet uralkodó időjárása kiváló lehetőséget
biztosít.” – olvashatjuk az index.hu oldalán.
Egy sima kis internetes böngészés során találtam a cikkre.
A cím egyből felkeltette a figyelmemet, ezért olvastam
végig.
A szöveget tovább olvasva megtudhatjuk, hogy a család
hogyan él, és hogy hova is jutnak el nap mint nap. Igaz,
kiruccanásuknak nagy része még hátravan, de így is lesz
mit mesélni az unokáknak.
Anna és Domonkos a szülők, illetve Kati és Boróka, a 6 és
8 éves gyerekek 2020. június végén indultak el
Horvátországból. Az Adrián keresztül jutottak el DélOlaszországba, majd a Messinai-szoroson át a Lipariszigetekre, folytatásként Szicília, Szardínia, Menorca,
Mallorca és Ibiza következett.
Ez az életmód csak magyar szemmel tűnik extrémnek,
más országokban nem néznek nagyot, ha megemlítik. Az
2021.

otthoni körülményekhez képest nehezebb élniük, mert
nagyon össze vannak zárva, és nehéz egymáshoz
alkalmazkodniuk. Biztos sokakban felmerül az a kérdés,
hogy valami műszaki hiba nem lépett-e fel. Nos, de… Eltört
a kenyérsütőgépük, illetve a radaruk is tönkrement.
Édesvizüket a tengerből, vacsorájukat pedig halászásból
nyerték.
A nehézségek ellenére viszont sok-sok szépet is láttak.
Boldogan tudnak fürödni az óceánban ott, ahol a vízben
teknősök úszkálnak, a hajó körül pedig pelikánok és
fregattmadarak repülnek. Ezt nagyon élvezik a gyerekek.
Vajon megbánták-e, hogy útnak indultak? Habozás nélkül
vágták rá, hogy nem!
Ha engem kérdeztek… soha nem vállalnám be. Abban
biztos vagyok, hogy egy életre szóló élmény, és nagyon
izgalmas lehet, de nem tudnám elképzelni az életemet a
vízen, hát még akkor, ha tengeri betegség is fenyegetne.
Ti bevállalnátok egy ilyen utat?
február

Jubileumi ünnep
LOL
Történelem óráról biztosan sokaknak ismerős
a „berlini fal” elnevezés. 2021-ben van 60 éve,
hogy megépítették, és 1991-ben bontották le.
Na, de mi is volt az a berlini fal?
Nyugat-Berlint és Kelet-Berlint kettéválasztó
határépítmény. Halálsáv volt. Betonfalak, őrtornyok,
elektromos kerítés, fémtüskék a földben, őrök és
kutyák biztosították, hogy ne lehessen átjutni a
keleti oldalról nyugatra. 140 sikeres menekülésről
mégis tudnak.
A határvonalat sok esetben úgy húzták meg, hogy a
lakóépületek ablakaiból a nyugati szektorokba
lehetett jutni. Ilyen épületekben az alsó két szintről
kitelepítették a lakókat, és az ablakokat befalazták. Ám
mivel a felsőbb szintekről is kiugráltak a menekülni
szándékozók, ezeket az épületeket elbontották, és helyükön
szélesítették a határsávot.

A pankowi temetőből indult az a harminc méter hosszú 1x1
méteres járat, amin át lehetett jutni Nyugat-Berlinbe, s
felefedezése után betemették. Akiket elfogtak, 9-10 év
börtönt kaptak a tiltott határátkelési kísérletükért.

Velünk nem történik semmi
Horváth Miklós
Napjainkban már csak ülünk a polcon, és várjuk, hogy
végre történjen velünk valami, mert velünk mostanában
nem történik semmi. Engedjétek meg, hogy elmeséljem,
történetünk hol kezdődött.
Először az volt, mint minden plüssmackóval. Csücsültünk a
játékboltban egy polcon, és vártuk, hogy megvegyenek
minket. A napok repültek, és én csak ültem, és néztem,
reménykedve, hogy új otthonom legyen. Majd, amikor már
teljesen elszomorodtam, azt vettem észre, hogy egy fiú néz
engem anyjával együtt.
-Megvehetjük anya? – kérdezte a fiú.
A szülő pedig mosolyogva bólogatott, én pedig boldogan
kerültem új otthonomba. A gyerek nagyon kedves volt,
mindig mindenhova velem járkált. Sőt mindig velem aludt,
és bemutatott a többi játéknak is. Az évek ezután gyorsan
repültek, és egyik nap a gyerek felnőtt. Egyre többet
kezdett számítógépezni, és hanyagolni minket. Ezek után
mi, a plüssök, felkerültünk a polcra, várva arra, hogy
legyen már valami izgalmas, mint régen.
Valamelyik héten a történet azonban új fordulatot vett…
Egyik nap egy kopogásra keltem.
-Jó reggelt! – köszönt az unokahúga izgatottan.
-Sziasztok! – köszönt a gazdánk.
Egy lány állt a szoba ajtajában, és úgy nézett rám, mint
még régen a fiú a boltban.
2021.

-De aranyos! – kiáltott fel a
húga.
-Ugye? – válaszolt a gazdánk.
-Honnan van?
-Születésnapomra kaptam
anyától – mondta emlékekkel teli fejjel a
fiú.
–Nagyon szerettem, és mindenhova magammal vittem.
-Megkaphatom? – kérdezte a lány,
én pedig boldogan szurkoltam az igenért.
-Hát… – húzta a fiú a száját – na jó, megkaphatod a
többivel együtt!
-Tényleg? – kérdezte megilletődve a lány.
-Igen, hiszen téged ismerve jó kezekben lesz.
-Köszönöm! – mondta és megölelte a fiút, és én pedig az
új gazdámnál boldogan éltem tovább kis plüss életemet,
mint régen.
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A Padtárs szerkesztői a téli szünetre is
kaptak feladatot, cikket kellett írniuk a
szünet eseményeiről, napjairól. Közülük
kettőt közlünk a mostani számunkban.

Téli szünet
Gábor
Már december elejétől izgatottan vártam a téli szünetet. A
sok tennivaló után szükség van egy kis pihenésre és
kikapcsolódásra.
Az ünnepek előtti hétvégén még előttem állt egy
megpróbáltatás, a karate vizsga. Szombaton futóvizsga és
felkészítő tábor, majd vasárnap erőnléti, elméleti és
technikai vizsga következett. Nagyon elfáradtam a végére,
de a vizsgát sikeresen teljesítettem, és megszereztem a
narancssárga övet. Igazából ekkor kezdődött az igazi
kikapcsolódás.
Az első napokban sokat pihentem és segítettem a ház
körüli munkákban. Társasoztunk, kártyáztunk, sütöttünk,
főztünk és takarítottunk. Ilyenkor mindenkinek megvan a
napi feladata. Majd szerdán apával kiválasztottuk a fenyőfát
és hazavittük. Csütörtök reggel már nagyon izgatottak
voltunk. Mikor díszítjük fel végre? Lassan telt az idő, nehéz
volt elfoglaltságot találni. Délután végre előszedtük a
díszeket és csodás pompába öltöztettük a fánkat. Aztán
meglátogattuk
a
család
egy
részét.
Dédipapa
elmondhatatlanul boldog volt, hogy lát minket, bár a vírus
miatt csak villámlátogatással kellett beérnie. Mamihoz is
bekukkantottunk, aztán sétáltunk egy nagyot és indultunk
hazafelé. Távollétünk alatt persze az angyalok sem
lustálkodtak… rengeteg meglepetés várt minket a fa alatt.
Legjobb meglepetések között szerepel egy hatalmas
babzsák, társasjáték és sok-sok izgalmas könyv.
Szerencsére a szigorú szabályok is „meglágyulnak”
ilyenkor, és késő estig olvashatok kedvemre. A következő
napon meglátogattuk a másik nagyszüleimet. Már hetek
óta nem találkoztam velük, és nagyon hiányoztak. Végre
néhány boldog órát együtt lehettünk!
Az ünnepek után viszont rohanni kezdtek a napok. A
szilveszter csendesen telt. Szerintem nem nagyon
bánkódunk, hogy ennek az évnek a végére értünk.
Újult erővel, kipihenve nézünk a következő év elé, és nem
is
bánom,
ha
végre
ismét
találkozhatok
az
osztálytársaimmal.
2021.

Kis karácsony,
kis családom
Hanga
Az idei téli ünnepek több szempontból is eltértek az
eddigiektől. Elsősorban azért, mert karácsony este
Vonyarcvashegyen eső esett! Egész szünidő alatt nem volt
hó. Emellett a „nagycsaládos” ünneplést is hanyagolni
kellett a járványhelyzet miatt.
A téli szünet számomra még mindezek ellenére is
mozgalmasan telt. Az ajándékvásárlást a barátnőimmel
intéztem, és gyakran mentem át hozzájuk filmezni, vagy ők
jöttek át beszélgetni. Ám a két hétbe a felvételire való
készülés, a feladatsorok írása is bőven belefért. Különóráim is voltak, mind online, mind személyesen. A
karácsonyt pedig a nővéremmel, a barátjával és a
szüleimmel töltöttem. A nappaliban élő fát is állítottunk,
melyet aznap délután közösen díszítettünk fel. Nem volt
szokványos a 24-e, mivel a szokásos téli filmek helyett
horrort néztünk a tesómékkal. A több órás filmek közben
gyakran ugrottunk ki az ágyból segíteni a főzésben.
Szinte félóránként kinéztem az ablakon, várva a havat, ám
feleslegesen. Ezért kicsit csalódottak voltunk, és remélem,
azért januárban fog majd hó hullani, és mehetünk majd
szánkózni! Az esti ajándékozásnál én osztogattam a
becsomagolt meglepetéseket. Én a kívánságlistámon
szereplő könyvet is megkaptam, Leiner Laura „Mindig
karácsony” című írását. Már aznap elkezdtem olvasni,
mindenkinek nagyon tudom ajánlani.
Tehát így telt az én szünidőm. Gyorsan elröppent az idő,
ám minden napra volt valami program, így egy percre sem
unatkoztam. Hogy mi lesz jövőre a kívánságom? Fehér
karácsony.

Színezd ki!

február

Művész az 5. osztályban
Boróka
Simon Panna 5. osztályos tanuló szabad idejében szívesen kézműveskedik,
rajzol és alkot. Panna örömmel mesélt hobbijáról.
-Miért szeretsz rajzolni?
-Kisebb koromban is szerettem rajzolgatni, de igazából
csak a karantén alatt gondoltam úgy, hogy kellene valami
elfoglaltságot keresnem.
-Mit szoktál általában alkotni?
-Különböző technikákat próbálok ki, például cérnával
festek. Persze ecsettel, grafittal is dolgozok, főleg állatokat,
arcokat rajzolok.
-Van-e kedvenc témád?
-Emberekről mintázott grafitrajzok a kedvenceim, meg a
nagy szemű és kis szájú aranyos lények.
-Szerepeltél már versenyen?
-Kisebb pályázatokon igen, például a Balaton Színház által
szervezett versenyen, ahol a kedvenc rajzfilmhősömet
kellett megfestenem, aki Pom Pom. De ezt túl egyszerűnek
tartottam, ezért a kockás fülű nyulat festettem. A
pályázaton első lettem, ezért kaptam egy 20%-os
könyvkupont.
-Illusztráltál már könyvet?
-Most rajzolok egy mesekönyvhöz, ami a mostani helyzetről
szól, és arról, hogy mi várhat még ránk. Ez egy minikönyv,

ami pár meséből áll.
-Mit tudsz még erről a
könyvről?
-Nem tudom, mi a címe,
mivel márciusban fog
megjelenni, de az írója
nevét
természetesen
ismerem. Süténé Tüttő
Beátának hívják, hévízi
írónő, aki már több
gyerekkönyvet is írt.
Panna rajztudását a képzőművészeti szakkör keretein belül
is fejleszti.
Simonné Tüttő Beátának 2018-ban jelent meg a
Hévízi kalandok című mesekönyve, mely tizenkét történetből áll. Ezek segítségével fedezhetik fel az olvasók a város nevezetességeit,
ismerhetik meg történetét. Az illusztrációkat
ebben a kötetben is gyermekek készítették.

Felvételi
- ahogy én látom
LOL

A 2021-es felvételi dolgozat megírása sem a megszokott
ütemben zajlott le. A termekben maximum tíz ember
ülhetett. Ennek hatására több iskolát bevontak, hogy a
tanulók elférjenek.
Számomra igazán nehezek voltak a feladatsorok. A
magyart alig tudtam befejezni, ezáltal több hibám is
származott ebből. A matekot nagyjából be tudtam fejezni,
viszont több olyan feladat volt, amit nem sikerült megoldanom. Itt ebből származtak a pontvesztések.
Miután végeztünk a felvételivel, felhívtuk egymást a barátaimmal, és megállapítottuk, hogy mindannyian könnyebb
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feladatsorra számítottunk. Gondolkodtatóbbak voltak, mint
a gyakorolt feladatok.
A minket követő diákoknak biztosan jó és erős gyakorlás
lesz, ha megpróbálják ők is megoldani.

Feleletmentesítő jegy a 2020-2021-es tanév második félévére.
Félévente tantárgyanként, csak egy jegyet használhat fel
szóbeli felelet esetén mindenki.
Az óra megkezdése előtt tisztelettudóan add át tanárodnak!
A jegy tulajdonosa:

február

Se farsang, se Bálint
Dóra
Mostanában mindenhonnan azt halljuk, hogy a koronavírus
mennyi szempontból megváltoztatta az életünket, és
ünnepeinket is. Nincs farsang, és Valentin-nap sem talán?
Gondoljuk csak végig a farsangot a koronavírus
szempontjából! Amíg csak öltözködünk az osztályban, az
nem olyan izgalmas, hisz órák alatt is együtt vagyunk, de
mihelyst a tömeg kiözönlik a folyosóra, lehetőségek
garmadája tűnik fel víruskánk szeme előtt. Ott ül az apuka,
az anyuka, a nagymama, nagypapa, szomszéd néni, a
haverok, és a már végzett diákok a büfé körül tömörülnek.
Óriási a tömeg a folyosókon, nyomakodunk az aula felé, de
közben nem mulasztjuk el, hogy sorba álljunk a
finomabbnál finomabb sütikért. Az anyukák hemzsegnek a
pult mögött, hogy odanyújtsák a vásárlóknak a
legfinomabb darabokat. És utána kezdődnek az
osztálytáncok. Mindenki elfoglalja az ülőhelyét (már akinek
jut), a víruskánk örömmel látja, milyen sűrűn ülnek a
diákok a padokon. (A hozzátartozókról nem is beszélve.) A
karzat tömve van, szinte a csillárról is lógnak a nézők. És

Filmajánló
Hanga

indulnak a táncok! Ez
még csak hagyján,
de utána kezdődik a játék, és a
diszkó! Sosem
látott tömegben
keverednek az
osztályok tanulói... Remek, remek!
Itt most jobb, ha befejezem, hisz mindnyájan megértjük,
miért nem lehet farsang az idén.
Ámde a Valentin-nap nyújthat nekünk egy kis vigaszt,
hiszen a közösségi oldalakon is megélhetjük. Küldhetünk
egymásnak giccsesnél giccsesebb GIF- eket, képeket.
(Megélhetjük azt a csodát, hogy befagy a Messenger vagy
az Instagram a rengeteg értesítéstől.) Mindenféle közösségi fórumon büszkélkedhetünk vele, vagy kamuzhatunk
arról, hogy hány ilyet kaptunk. Úgyhogy ne búslakodjunk,
hanem adjuk bele minden kreativitásunkat és szeretetünket eme nagyra becsült levelekbe!

Múlt karácsony

Szeretnél egy könnyed, fordulatos és vicces téli filmet
látni? Ha igen, tökéletes választás a „Múlt karácsony” című
romantikus, zenés vígjáték, amely nem is olyan régen, 2019
novemberében látott napvilágot. Igaz, már elmúlt
december 24-e, ám a történet végkifejlete és témája nem
kifejezetten karácsonyhoz kötött.
A forgatókönyv írásában többek közt Emma Thompson is
részt vett. Erre George Michael zeneszáma, a „Last
Cristmas” inspirálta. A közismert színésznő a produceri
munkába is besegített. A film Kate (Emilia Clarke) nem
igazán ideálisnak mondható életének szakaszáról szól,
hiszen semmi sem alakul tervei szerint. Egy karácsonyi,
ám egész évben nyitva tartó boltban dolgozik a Mikulás
(Michelle Yeoh) manójaként. A kétségbeesés szélén, mikor
már végleg csődben érzi magát, véletlenszerűen találkozik
Tommal (Henry Golding). Ez az a jelenet, mely minden
arcra mosolyt csal. Ám újabb kudarc éri egy énekesi
meghallgatáson. A lánynak nincs hol aludnia, ezért a kissé
zakkant anyukájához megy. Kate azonban többször is
találkozik a bizonyos férfival, aki kitartóan várja minden

A hónap
győztese

alkalommal a bolt előtt.
Kapcsolatuk a lehető legjobban alakul. Történik
azonban egy váratlan fordulat, ami mindent megváltoztat. Értelmet kap a
Last Cristmas dal szövege.
Vajon a film megálmodói
hogyan értelmezték a zene
sorait? A csattanó után a
manólánynak száznyolcvan
fokos fordulatot vesz az élete. Segíteni kezd az embereken,
és próbálja kihozni magából a legjobbat. Az eddig bolondos és balszerencsés Kate összekapja magát.
Mindenkinek ajánlom az angol-amerikai vígjátékot, mely a
legrosszabb napokon is örömöt hozhat számotokra. A film
mind a 109 perce érzelmi hullámvasút, könnyed, mégis
nehéz kiszámítani a végkifejletet. Nekem mindenképpen az
egyik kedvencem lett, nagyon tudok azonosulni a
főszereplővel. Remélem, ti is szívetekbe zárjátok!

Mint minden évben, idén is versengenek diákújságíróink a legjobb
újságírónak járó díjért, amit a havi cikkek összesítésének eredménye mutat
meg. Év végén ő kapja majd az Aranytoll Díjat. December „hónap nyertese”
Gujgiczer Gyula tanár úr döntése alapján: Goór Hanga.
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