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A Szent Márton Általános Iskola médiaszakkörének lapja 

Emlékmérkőzések: Görbicz Anita adta át a díjakat 

Gólok a Tanár úrnak  
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Iskolánk csapata: régi és jelenlegi szentmártonosok együtt küzdöttek a meccsen. Írásunk a 11. oldalon. 
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Képriport az idei 

tanévnyitóról 
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1. osztályok: Szívesen járnak iskolába a kiselsősök 

Negyvenketten kopogtattak 
Iskolánk újabb első osztályos tanulókat 

köszöntött az idei évnyitón is. Pontosan 

negyvenkét gyerek tapasztalhatja már a 

diákélet kisebb-nagyobb sikereit. 

  

Az 1.a osztályosok huszonkét fővel 

indították a tanévet. Lakner Veronika és 

Csernitzkiné Gonda Viktória, a tanáraik 

remélik, hogy egy összetartó közösség 

alakul ki az osztályból.  

Burján Blanka arról mesélt nekünk, hogy 

nagyon szeret iskolába járni, mert sok új 

élményt szerezhet, mindennap találkozhat 

kedvenc tanárával, Viki nénivel. Nagyon 

tetszik neki, hogy megtanulhat írni, 

valamint az óvodával ellentétben nem kell 

délután aludnia.  

Kovács Anna elárulta, hogy legjobban 

szeretett tantárgya a rajz. Valamint neki is 

legkedveltebb tanára Csernitzkiné Viki 

néni. Örül, hogy megtanulhat írni, tehát - 

szavaiból az derült ki - ő is szívesen jár 

ide. 

Hegyi Ivett, az 1.b osztály tanulója arról 

számolt be, azért szereti a tanórákat, mert 

izgalmasak és Csilla nénit nagyon jó 

tanárnak tartja. Kedvenc tantárgya a 

testnevelés.  

Stark Áron, az 1.b-ből azt mondta, hogy 

kedvenc tantárgyai a tesi és a matek. Szeret 

iskolába járni, mert itt nem kell aludni és a 

tanárokat is kedveli. 

 

Szöveg: Galambos Lora, Viczina Laura 

 

 

 

 

Burján Blanka     Hegyi Ivett                        Kovács Anna      Stark Áron 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

Az 1.a osztály névsora: 

Alföldi Száva, Bali Anna Mónika, Burján Blanka, 

Czafik László, Dombi Bence, Hancz Dominik, 

Hurtik Dániel, Káplár Milán, Kovács Anna, 

Kovács-Szűts Barnabás, Matkovits Máté, 

Matkovits Mira, Miks Dominik, Ocskai Dominik, 

Pánczél Bence Tamás, Preiner Dzsenisz, Rédling 

Anna Maja, Schmuk Ádám,  Smuck Norina, Soós-

Szeredi Panka, Tiefengrabner Noel, Tóth Benedek 

Osztályfőnök: Cserniczkiné Gonda Viktória 

Társtanító: Lakner Veronika 

Az 1.b osztály névsora: 

Bárdi András Szabolcs, Bőti Baldó, Csernitzki 

Eszter, Csiba Hanna, Hegyi Ivett, Karácsony 

Letti, Katona István András, Kern Boglárka, 

László Benjámin, Mátyás Boglárka, Rigó-Kobl 

Kevin, Sölétormos Nóra, Stark Áron, Szitás Molli 

Eliza, Toth Dániel, Török Hanna, Zöld Evelin, 

Zsigus Debóra, Zsugonics Loránd Ferenc 

Osztályfőnök: Petőné Varga Csilla 
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„Felsősök lettünk!” 
Idén is faggatóztunk egy kicsit arról, 

hogy tetszik az ötödikeseknek a felső 

tagozat.  

 

Az ötödik A-sok Horváth Valacsai 

Noémivel kezdték a tanévet, viszont 

történt egy kis változás. Noémi tanárnő 

betegszabadságra ment, így Biczó Dóra 

vette át az osztály vezetését. Az ötödik B 

osztályosoknak továbbra is Cseri Éva 

tanárnő maradt az osztályfőnökük.  

„Kedvenc tantárgyam a testnevelés és 

tetszik a felső, mert nem minden órát 

ugyanott tartanak, hanem mindig más 

teremben tanulhatunk” - számolt be 

nekünk Galambos Milán. (5. a)                   

Pécskai Zalán pedig azt mondta: „Tetszik 

nekem a felső, csak kicsivel nehezebb és 

többet is kell tanulni, mint alsó tagozaton.” 

(5. a) 

Neuberger Hannának legkedveltebb 

tantárgya a rajz. Szerinte is több időt kell 

szánni a tanulásra. Tetszenek neki az új 

tantárgyak. (5. b) 

Egy szó mint száz: az alsó tagozatból 

kilépő gyerekek újult erővel és lelkesen 

kezdtek neki a tanévnek.  

Szöveg: Galambos Lora, Viczina Laura 

  

 

 

 

 

 

Galambos Milán   Pécskai Zalán   Neuberger Hanna 
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Stúdió: Új arcok a mikrofon mögött hétfőn, szerdán, pénteken 

A Te rádiód! 
Idén két hetedikes csapat nyerte el - 

kéthetente váltva egymást - az iskolarádió 

működtetésének lehetőségét.  

Az egyik csapat a 7.a osztály négy 

tanulója: Burján Bálint, Burján Barnabás, 

Galambos Lora és Viczina Laura. A másik 

stáb tagjai a 7. b osztály négy diákja: 

Kárpáti Laura, Régely Anna, Mátyus Attila 

és Szitás Krisztián.  

Az újdonsült rádiósok új számokkal, 

ötletekkel, műsorral teszik izgalmasabbá a 

nagyszüneteket: hétfőn, szerdán és 

pénteken. Mindehhez még egy 

kívánságládikót is kihelyeztek az iskola 

folyosójára, hogy a diákok dalokat 

kérhessenek, javaslatokat, adásidőben 

bemondandó névnapi vagy születésnapi 

jókívánságokat dobhassanak bele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A két csapat lelkesen látott hozzá feladatához.  



2018. szeptember – 2019. január 

7 

 

 
 

 

Séta a Budai Várban és környékén. 
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Budai látkép 

Budapest, Te csodás 
2018. szeptember 28-án a 6. a, és a 6. b 

osztály tanulói Budapesten jártak a 

Menő menza pályázat jóvoltából.  

 

Először megnéztük a Budai Várat, majd 

dietetikus szakember érdekes előadását 

hallgattuk meg. A programot követően a 

Camp étteremben ebédeltünk: húslevest, 

rántott húst krumplipürével, desszertnek 

piskótát kaptunk öntettel.  

Délután a diákok szabadprogramon vettek 

részt. Az osztályok a Múmia-kiállítást 

szavazták meg. Érdekes élmény volt. 

Szöveg: Fábián Zoltán 

                       a 

A Camp étteremben 
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Úgó futóverseny 
Iskolánk idén is megrendezte a diákok 

körében már nagyon várt Úgó 

futóversenyt. 

 

A megmérettetést Kovátsits Attila tanár úr 

szervezte 4 korcsoportban: az első-

második, harmadik-negyedik, ötödik-

hatodik és a hetedik-nyolcadik osztályosok 

versenyeztek egymással. Az ötödik-

hatodik és hetedik-nyolcadik osztály ebben 

az évben együtt futott, de más-más távot. 

Az 1–2. osztályosok közül a fiúknál 

Márkus Norbert lett az első, a lánynál 

pedig Mátyás Boglárka. A 3. és 4. 

osztályosok csoportjában a fiúk közül 

Kovács Ákos, a lányoknál Süli Eszter 

győzedelmeskedett. 

A 3. korcsoportban (5–6. osztályosok) 

Fördös Damján és Németh Ágnes nyert. 

 A 4. korcsoportban a győztesek Kiss 

Gábor és Bíró Luca.  

A verseny végén az első három helyezett 

minden korosztályból kapott egy tábla 

csokit, a többi résztvevő Balaton szeletet.  

Mindenki élményekkel telve ment haza, 

azok is, akik ezúttal nem vettek részt a 

futóversenyen, hanem csak nézőként 

drukkoltak barátaiknak, illetve 

osztálytársaiknak. 

Nagyon élveztük a versenyt, ami már 

hagyomány nálunk, minden évben 

lefuthatjuk a távot szeptember végén. 

 

Szöveg: Németh Kristóf 
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A helyezést elért résztvevők: 
 

1–2. osztály 

 

fiúk lányok 

1. Márkus Norbert Mátyás Boglárka 

2. Pingiczer Zsolt Bali Anna 

3. Nagy Zente Domó Vivien 

 

3–4. osztály 

 

fiúk lányok 

1. Kovács Ákos Süli Eszter 

2. Mátyás Ferenc Pausits Zsófia 

3. Pinke Roland Artner Mira 

 

5–6. osztály 

 

fiúk lányok 

1. Fördős Damján Németh Ágnes 

2. Ikervári Gergő Neuberger Maja 

3. Tálosi Szabolcs (nem volt más induló) 

 

7–8. osztály 

 

fiúk lányok 

1. Kiss Gábor Bíró Luca 

2. Prémus Kristó Szelle Vivien 

3. Burján Barnabás Pausits Dorka 
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 Görbicz Anita, becenevén Görbe (Veszprém, 1983. május 13. –) 233-szoros 

válogatott magyar kézilabdázó, a Győri Audi ETO játékosa és a nemzeti 

csapat irányítója volt. Győrben a legnagyobb sikere a négy BL-győzelem, a 

válogatottal a legjobb eredménye a 2003-ban szerzett világbajnoki ezüstérem. A 

világ legjobb női kézilabda-játékosának választották 2005-ben. 2017-ben Görbicz 

Anita bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól. 

2018. március 22-én, a Győrben rendezett Magyarország-Hollandia Európa-

bajnoki selejtező előtt búcsúztatták hivatalosan a válogatottól. 13-as mezszámát 

visszavonultatták.  

 
  

 

 

Emlékmérkőzések: Görbicz Anita adta át a díjakat 

Gólok a Tanár úrnak 
 

Keresztély Kornél tanár úr emlékére 

október 5-én kézilabdaversenyt 

rendeztünk az iskola sportpályáján. 

Görbicz Anita is ellátogatott iskolánkba, 

ő adta át a díjakat. 

 

Iskolánk testvériskolájából Félről, a Féli 

Magyar Tanítási Nyelvi Alapiskolából, és 

a szomszédos falvak iskoláiból, Kimléről a 

Kimlei Nemzetiségi Általános Iskolából, 

Ásványráróról a Somogyi József Általános 

Iskolából is érkeztek kézisek, akik készen 

álltak a meghirdetett versenyre.  

A mi csapatunk a tavaly elballagott 

nyolcadikosokból, a 

hetedikesekből és a nyolcadik 

osztályosokból állt. Mindenki 

sokat gyakorolt, hetente eljártak 

a diákok az edzésekre.  

Sölétormos Béla tanár úr, a 

rendezvény szervezője érdeklő-

désünkre elmondta, hogy a 

rendezvénnyel szeretne hagyo-

mányt teremteni:  

- Nemcsak idén szerveztük meg, hanem 

jövőre is meg szeretnénk hirdetni.  

A megmérettetés nem újkeletű, az előző 

 

 

 

 

 

 

években Szent Márton-kupa volt az 

esemény neve. Ám az iskolánkban történt 

tragédia után úgy gondoltuk, méltó 

megemlékezést tartunk ezzel a tanár úrért, 

így lett Keresztély Kornél Emlék Kupa a 

verseny neve. Hoffer Gyulának 

köszönhetően, Görbitz Anita az ETO 

csapatkapitánya is ellátogatott hozzánk - 

tudtuk meg.  

A tanár úr úgy érzi, színvonalasra sikerült 

a program, és elégedett a csapatával.  

- A megszervezésben a féli testvériskolával 

való kapcsolattartás volt nehéz, de 

megérte, mert ezzel is ápolni akartuk a két 

iskola közötti kapcsolatot. Azért 

ezeket a csapatokat választottam, 

mivel a tavaly elhunyt tanár úr 

testnevelés- és kézilabda 

tanárként ismerte őket, 

találkozott és versenyzett velük – 

mondta el érdeklődésünkre Béla 

tanár úr. 

Ami az eredményeket illeti: első 

Ásványráró, a második helyet mi 

értük el, a harmadik Kimle és a féliek 

lettek az utolsók. 

Szöveg: Régely Anna 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Keresztély Kornél 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m
https://hu.wikipedia.org/wiki/1983
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_13.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91ri_Audi_ETO_KC
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_n%C5%91i_k%C3%A9zilabda-v%C3%A1logatott
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_n%C5%91i_k%C3%A9zilabda-v%C3%A1logatott
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C5%91i_k%C3%A9zilabda-vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/2005
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Szakmák bemutatkozása: Ételszobrász, kertépítő, grafikus 

Mi leszek, ha nagy leszek? 
 

Iskolánk tanulói az EuroSkills 

pályaválasztási programon vettek részt. 

Sok diák itt jött rá arra, hogy mi 

érdekli, mivel szeretne foglalkozni a 

jövőben. 

 

Szeptember 27-én a hetedik és a nyolcadik 

évfolyam Budapestre látogatott. Kicsit 

hosszú volt az út, de végül odaértünk a 

HungExpo kiállítási területére. Egy 

pályaválasztós programon vettünk részt, 

amit legtöbben érdekesnek tartottunk.  

Az EuroSkills versenyről azt kell tudni, 

hogy fiatal szakemberek európai 

bajnoksága. Látványos bemutatója a 

szakmáknak. Ezt az eseményt két évente 

rendezik.  

Mi pont azon a napon mentünk, amikor a 

megmérettetés zajlott. Minden ország csak  

 

 

egy versenyzőt, vagy versenyzői csapatot 

nevezhet szakmatípusonként, ahol a 

jelentkezési korhatár felső szintje 25 év.  

Különböző területeken versengenek a 

résztvevők: kreatív művészetek és divat, 

információs és kommunikációs 

technológiák, építőipar, szállítás és 

logisztika, szociális és személyi 

szolgáltatások. Olyan sok érdeklődő gyűlt 

össze, hogy szinte alig lehetett 

megközelíteni a kiszemelt standot.  

Összegezve a nap eseményeit, elmondható, 

hogy a pályaválasztás előtt álló diákoknak 

sok ötletet, inspirációt nyújtottak a 

szakmákat képviselők bemutatói. Ki 

lehetett próbálni a különböző hivatásokat, 

sokan itt találták meg a számukra 

legmegfelelőbbet.  

Szöveg: Kárpáti Laura, Régely Anna 

 

 

A bemutatók mindannyiunknak nagyon tetszettek. 
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Október 6. 
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Október 23. 
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Izgalmas programokon vettek részt iskolánk tanulói 

Erdő napi gulyás… 
Az erdő napja alkalmából az alsó és 

felső tagozatos diákok érdekes 

programokon vettek részt.  

 

A kisebbek vetélkedők sorozatán tehették 

próbára tudásukat az erdő élővilágával 

kapcsolatban. A felsősök izgalmas 

osztálykirándulásokon jártak közel s távol: 

Halászin és Feketeerdőn töltötték a 

délelőttöt. A különböző osztály-

programokat követően a helyi 

futballpályán gulyás várta az éhes 

diákságot. Mindenkinek nagyon ízlett a 

friss kenyérrel kiporciózott forró leves.
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…és szarvasagancs 
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Papír: A tavalyi 16 tonna után, most 20 tonna gyűlt össze 

Rekord idén is 
Mint minden év őszén, ebben a tanévban 

is megrendeztük a papírgyűjtést 

iskolánkban.  

 

Idén nem az intézmény udvarában, hanem 

falunkban, Halászin a Bali tónál helyezték 

el a szervezők a konténert, melybe az 

összegyűjtött papírhulladék került. A 

helyszínváltás nem akadályozott meg 

semmit és senkit a munkában. A 

kiválasztott segítők szorgosan pakoltak, a 

lelkes apukák és anyukák türelmesen 

kivárták sorukat, hogy odaadhassák a 

papírt, amellyel győzelemhez segíthetik 

gyermekeiket.  

A rakodókon kívül még sok diák volt jelen, 

figyelték mennyi papírjuk érkezik a szülők 

és tanulók jóvoltából. Nem véletlenül. 

Ugyanis a gyerekek osztályonként 

versengtek, hogy győzedelmeskedjenek, 

vagyis a legtöbb leadott papír az ő 

osztályuk neve alatti rubrikába kerüljön. A  

nyeremény nem csekély: az első helyezett 

egy teljes szabadnapot kap, a második és a 

harmadik pedig pénzdíjban részesül.    

A gyerekek próbáltak minél több infót 

megtudni a diákönkormányzat elnökétől, 

Bíró Lucától, aki a papírgyűjtést 

adminisztrálta. Persze ő nem árult el 

semmit. 

Idén is rengeteg papír gyűlt össze, az 

osztályok nagyon kitettek magukért. Ismét 

rekordot döntöttünk. A tavalyi 16 tonnához 

képest most 20 tonna gyűlt össze.  

A papírt egy újrahasznosító telepre vitték. 

Az ebből nyert pénzt új dolgokra költjük a 

diákok részére, mint például 

sportfelszerelésre.  

Az első helyezett ismét a 7.a osztály lett. 5 

tonna papírral megdöntötték saját 

rekordjukat. A 7.b a második a 8.b pedig a 

harmadik helyen végzett. 

 

Szöveg: Viczina Laura, Galambos Lora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A papírgyűjtésről videót készített a médiaszakkör, Máté Bálint filmje megtalálható az 

iskola honlapján a „Médiaszakkör” menüpont alatt. 
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Ünnep: Az igazságos királyra és névadónkra emlékeztünk 

 

Halásziban járt Mátyás 
 

Idén is megemlékeztünk Szent 

Mártonról, de Mátyás király két, idei 

ünnepéről sem feledkeztünk meg.  

 

Iskolánk november 10-én Szent Márton 

napi megemlékezést tartott. Ezt a napot 

2002 óta, immár 16 éve ünnepeljük. 

Az ünnepnapot Nagyné Ásványi Mariann 

igazgatónő nyitotta meg beszédével. Majd 

Sulpicius Severus bőrébe bújva Szent 

Márton életéről Régaisz Péter mondott 

történetet. 

A Márton nap keretein belül a Mátyás 

király emlékévről is tartottak a diákok 

előadást. Iskolánk 8.b-s médiaszakkörös 

tanulói, Máté Bálint és Neuberger Laura 

készítettek kisfilmet Mátyás király életéről. 

Ez az előadás képekkel mutatta be a híres 

uralkodó életének hosszabb szakaszait. 

Ezután egy rövid mesét néztek meg az 

iskola tanulói, főszerepben Hunyadi 

Mátyással. 

A felsős diákok a délelőtt folyamán 

további érdekes programokon vettek részt, 

például virágkötés, fafaragás, 

mézeskalácsdíszítés és hajfonás. 

Az alsós tanulók gyertyát öntöttek, 

megismerhették a fazekas szakmát és az 

osztályokban különböző díszeket 

készítettek. 

Az esemény zárásaként a hittanra járó 

diákok Szent Márton-napi misén vettek 

részt. 

Szöveg: Máté Bálint, Neuberger Laura 

 

      

A megnyitót Nagyné Ásványi Mariann igazgatónő mondta, mellette Sági Tünde tanárnő, jobbra Régaisz Péter. 
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Az ünnepnapon tartotta iskolánk a 

korábban meghirdetett QR-kódos 

vetélkedő eredményhirdetését. A 

versenyről a következő cikkünkben 

részletesen olvashatnak.  
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       QR-kódos vetélkedő 
 

Iskolánkban ősszel QR-kódos vetélkedőt 

hirdettek. A téma, nem véletlenül, 

Mátyás király volt. A szervezőt, 

Szombathné Nagy Andrea tanárnőt 

kérdeztük a részletekről. 

 

Honnan jött az ötlet, hogy QR-kódon 

kapjuk meg a feladatot, és azt az 

iskolában kell majd leolvasni? 

Továbbképzésen hallottuk az ötletet. 

Augusztusban volt a képzés, ezt találtam az 

egyik legérdekesebbnek, mindabból, amit 

nekünk tanítottak. Rögtön el is határoztam, 

hogy ebben a tanévben kipróbálom. 

Miért elektronikusan kapjuk meg a 

segítségeket és, hogy-hogy így kell 

eljuttatni a megoldást?  

Úgy gondolom, hogy a mai gyerekeknek 

már teljesen természetes, hogy számítógép 

vagy mobiltelefon segítségével oldanak 

meg feladatokat, valamint ezzel is 

motiválni akartam a versenyzőket. 

Miért Mátyás király lett a téma? 

Az ok egyszerű: idén van Mátyás királlyá 

választásának 560. és születésének 575. 

évfordulója. 2018-at a minisztérium 

Mátyás király emlékévvé nyilvánította. 

Szöveg: Fábián Zoltán 

 

  

A verseny győztes csapatának 

tagjai:  

Fábián Zoltán, Nusser Levente, 

Wimmer Bulcsú, Németh Kristóf 

(6.a és 6.b osztályos tanulók) 
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Véletlenül szándékos 

meghívás 
Kollár István rendező, operatőr 

látogatott el iskolánkba november 13-án, 

hogy a Médiaszakkörre járó diákoknak 

előadást tartson munkájáról, 

tapasztalatairól.  

 

A rendezői, operatőri munka sokunkat 

éredekel, így nagyon örültünk őszi 

vendégünknek, Kollár Istvánnak. 

Elmesélte, hogy milyen filmeken dolgozott 

idáig és jelenleg mivel foglalkozik. 

Megtudhattuk tőle azt is, mennyi idejébe és 

energiájába került egy-egy projekt 

elkészítése. Őszintén beszélt egy-egy film 

anyagi hátteréről. Elmondta nekünk, 

melyik filmforgatást élvezte a legjobban. 

Egy futó lány életét, mindennapjait 

bemutató dokumentumfilm a jelenlegi 

kedvence. Beavatott minket pár titokba is. 

A magánéletéről is elárult egy keveset. 

Nekünk is volt alkalmunk kérdezni. 

Kíváncsiak voltunk arra, hogyan jött rá, 

hogy ez a munka érdekli. Elárulta, már 

gyerekkorában is érdekelte a média világa. 

Megmutatta és körbeadta felszerelését, 

kameráit. 

Nagyon élveztük az érdekes előadást. 

Szöveg: Régely Anna 

 

 

Érdeklődve hallgattuk a tapasztalt filmes történeteit. 

 

 



2018. szeptember – 2019. január 

29 
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Mikulásbulik iskolaszerte 

2.A 

 
3.A 
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4.A 
 

1.B 
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2.B 

1.A 
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8.B 

6.B 
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6.A 

Szent karácsony… 
Karácsonyi csoda, ha valóra válna…- 

idén is iskolánk tornatermében gyűltünk 

össze, hogy méltóképp ünnepeljünk. 

 

Karácsonyi vásárral egybekötött ünnepi 

megemlékezésünk ebben a tanévben is 

nagyon szépre és meghatóra sikerült. Az 

elsősök hópihetáncát biztos hetekig 

emlegették a családok karácsony múltán is. 

A 3.A és 3.B osztály tanulói az adventi 

gyertyagyújtásra éppúgy gondoltak 

műsorukban, mint a Jézus megszületését 

övező csoda tolmácsolására. 

A december 15-i karácsonyi 

ünnepségünkre a Médiaszakkör is saját 

programmal készült, fotóösszeállításunkat 

zenei aláfestéssel öt percben nézhette meg 

a közönség.  

A gyerekek javára meghirdetett vásár 

zárását követően szentmisén vehettünk 

részt, majd ünnepi hangverseny várta az 

érdeklődőket a helyi templomban.  

Szebben, mint ez a délután nem is lehetett 

volna megidézni a karácsony szellemét. 

Köszönet érte minden közreműködőnek. 

Boldog karácsonyt! 

 
Karácsonyi fotóösszeállításunk a következő oldalakon látható. 
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Tagjaink: Süli Boglárka, Németh Kristóf, 

Fábián Zoltán, Burján Barnabás, Burján 

Bálint, Galambos Lora, Viczina Laura, Szitás 

Krisztián, Kárpáti Laura, Régely Anna, 

Mátyus Attila, Máté Bálint, Neuberger Laura 

 

Iskolánk címe, elérhetősége: 

9228 Halászi, Kossuth út 25-27. 

96/210-290 

 

Igazgató: Nagyné Ásványi Mariann 
Médiaszakkör vezetői: Kocsis Adrienn, 

Wolarek József 

 


