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Tanáraink 
 

Borsosné Csányi Éva igazgató 

Tamás Gyuláné igazgató helyettes 

Fleisch Edina 

Horváth Hilda  

Horváth Matild 

Juhászné Sulyok Adrienn 

Lénárt Anikó 

Mericsné Rákosa Mariann 

Meszlényiné Szabó Judit 

Mile Rita 

Ninkó Jánosné 

Paulics Piroska 

Péterfalvy István 

Szabó Béla 

Szabóné Fehér Hajnalka 

Szarka Péter 

Szitáné Mózer Veronika 

Takácsné Kovács Erzsébet 

Türgyei-Bartos Noémi 

Vachter Szilvia 

 

 

 

  



1. osztály   

Osztályfőnök: Ninkó Jánosné 

  
  Bárándi Mirella 
  Bokor Anna 
  Böröndi Rebeka 
  Csák Máté 
  Csák Mirella 
  Csizsár Noel 
  Grubánovits Panka 
  Gyömörei Bence 
  Hetesi Virág 
  Kovács Lilien Blanka 
  Lucz Andrea Katalin 
  Marton Anna 
  Marton Gellért 
  Németh-Sadiku Artiana 
  Pelikán Luca Anna 
  Prótár Boróka 
  Prótár Noémi 
  Rádai Brájen Dániel 
  Rogovskaia Olga 
  Sass Noémi Csenge 
  Szabó Janka Dorka 
  Szakál Dominik 
  Teplán Maximilián Zoltán 
  Tóth Boldizsár 
  Vaspöri Vince 

 
 
 
 
 
 
 

  



2. osztály 

Osztályfőnök: Horváth Hilda 

  
  
  Bokor Lili Kornélia 
  Crisafulli Áron Anthony 
  Demeter Zoé 
  Gellén Karina 
  Horváth Anna Sára 
  Horváth Csenge 
  Jáger László 
  Kardos Szabolcs Levente 
  László Kornél 
  Németh Ádám Zsolt 
  Orovecz Márton 
  Porkoláb Zétény 
  Szabó Viola Angéla 
  Zobb Jázmin 
 

 

 

 

  



3. osztály 

Osztályfőnök: Lénárt Anikó 

  Bojt Barbara 
  Dóber Zorka 
  Erdélyi Gábor Zoltán 
  Frankó Kármen Lili 
  Gáspár Janka 
  Grubánovits Lili 
  Györgyfalvay Bence  
  Gyulovics Dorka 
  Hegedüs Zsombor 
  Jánka Barnabás 
Balázs 
  Kövér Bendegúz 
  Márkus 
András    Zsigmond 
  Mocsári Lénárd 
  Naumann Kimberly 
  Ódor Maja 
  Peresztegi Donát 
  Prótár Kincső 
  Szabó Dávid 
  Vaspöri Villő 
 

 

  



4. osztály 

Osztályfőnök:  Szitáné Mózer Veronika 

 

Bujtor Csaba 

Dóber Boldizsár 

Csikós Simon 

Gáti Vivien 

Gellén Rebeka Anna 

Horváth Anita Katalin 

Jáger Csenge 

Juhász Dávid 

Lóki Borka 

Ódor Mira 

Ódor Olivér 

Osvald Hunor 

Szabó Hunor 

Szirovicza Lujza 

Tomonicska Vince Zoltán 

Urbán Írisz Apolka 

Varga Dániel 

Varga Dávid 

 

  

http://www.alsopahokiskola.hu/iskola_dolgozoink.htm#mveronika


5. osztály 

Osztályfőnök: Horváth Matild 

 

Bábella Hanna Sára 

Berghammer Dasztin 

Bojt Viktória 

David Brythen Noel 

Melissa 

Ekler Hajnal Anna 

Kárpáti Levente 

Kövér Bence 

Kulcsár Ádám 

Lázár Máté 

Markal Márk 

Mocsári Dorottya 

Éva 

Orovecz Dániel 

Palotai Péter Pál 

Pozsonyi Tamara 

Surman Albin 

Szermek Zorán 

Talabér  Dóra 

  



6. osztály 

Osztályfőnök: Mile Rita 

 

Balassa Bálint 

Balog Lara 

Banics Boglárka 

Bodnár Olivér 

Csertán Tamara 

Csikós Áron 

Deme Borka 

Dóber Bendegúz 

Fábián Anna 

Gellén Laura Petra 

Gérczei Sára 

Gyulovics Kristóf 

Humpok Béla 

Jánka Jázmin Patrícia 

Kotora Dóra Erika 

Lóki Levente 

Magas Kinga 

Molnár Benedek 

Molnár-Martin Simon 

Németh Flóra Annabell 

Németh Sára 

Ódor Vivien 

Péntek-Vízkelety Kristóf 

Podhradszky Barnabás 

Potharn Kitti 

  



7. osztály 

Osztályfőnök: Takácsné Kovács Erzsébet 

 

Apró Abigél 

Balázsi Barnabás János 

Bogdán Andrea 

Borsos Andor 

Buda Tamara 

Csalló Kristóf Imre 

Györei Luca 

Jakabfi Márk 

Kiss Dorka Noémi 

Lázár Angyalka 

Matyi Gertrúd 

Mezei Szilárd 

Nagy Adél 

Nagy Kíra Dorina 

Orsós Dominik 

Osvald Levente László 

Prótár Roland 

Riba Mátyás 

Simon Eszter 

Takács Mátyás 

Takács Richárd Ferenc 

Tóth Enikő 

Töreki Martin 

Urbán Iringó 

 

  



8. osztály 

Osztályfőnök: Meszlényiné Szabó Judit  

 

 

Bárándi Kármen 

Bojt Balázs László 

Császár Hermina 

Darvas Mirjam 

Dóber Anna 

Dorkó Bettina 

Horváth Dorottya 

Horváth István 

Richárd 

Kámán Richárd 

Kosztolányi Bence 

Zoltán 

Kulcsár Dóra 

Molnár Bianka 

Németh Panna 

Ódor Izabella 

Plótár Petra 

Szabó Barbara 

Takács Benedek 

Vajda Péter 

Végvári Korinna 

  

http://www.alsopahokiskola.hu/iskola_dolgozoink.htm#szjudit
http://www.alsopahokiskola.hu/iskola_dolgozoink.htm#szjudit


 

 

Tanévnyitó 2020. augusztus 31. 
 

Augusztus 31-én tartottuk tanévnyitó ünnepélyünket tanulóink és az első osztályos 

gyermekek szüleinek részvételével. Az új első osztályosokat verssel köszöntötte a két tanító 

néni: Margit néni és Edina néni, valamint Prótár Kincső, Szabó Dávid, Dóber Boldizsár, 

Gáti Vivien. 

Az ünnepélyen a Dr. Szántó Imre Díjas Lázár Anna Sára felkötötte az iskola 

zászlajára az előző tanév végén búcsúzott nyolcadik osztályosok szalagját. 

  

 
 
 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/09/03/tanevnyito_2020_augusztus


 

Aradi vértanúk megemlékezés - 2020. október 6. 
 

2020. október 6-án délelőtt megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról. A műsort Horváth 

Matild tanárnő állította össze, és az 5. és 6. osztályos fiúk közreműködtek. A végén Töreki 

Martin tartott rövid bemutatót korabeli huszár egyenruhájáról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/10/11/aradi_vertanuk_megemlekezes_2020_oktober


 
56-os megemlékezés 

Iskolánkban is megemlékeztünk az 1956-os forradalomról. Matild néni és a hatodik 

osztályos fiúk elevenítették fel a forradalom és az után következő napok eseményeit. A 

visszaemlékezés alapjául Csics Gyula: Magyar forradalom címmel megjelent korabeli naplója 

szolgált, melyet a szerző a forradalom idején, 12 évesen vetett papírra. 

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/10/27/56-os_megemlekezes


Adventi készülődés 2020 

Mivel a 2020/2021-es tanév is korlátozásokkal indult, sok, korábban már megszokott 

iskolai vagy osztályszintű programról le kellett mondanunk. Persze így is boldog várakozással 

kezdtük az adventi időszakot, díszítgettük az osztályokat és a karácsonyfákat, minden nap 

valaki megkapta az adventi naptárból a meglepetését. Osztályonként kihúztuk, hogy ki kit 

fog megajándékozni a Mikulás napon. Szolidan és csak a saját osztályunkkal, de mini bulit 

is tartottunk. Reméljük, 2021-ben azért visszatérhetünk a régi hagyományainkhoz is. 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/12/31/adventi_keszulodes_181


Karácsony 2020. december 18. 

Karácsonyi műsorunkat a rendkívüli helyzetre való tekintettel videón osztottuk meg 

a szülőkkel és a diákokkal. Hajni néni kedves műsort rendezett a harmadik és negyedik 

osztályos tanulók közreműködésével, ezt egészítették ki a felső tagozatos tanulók különleges 

karácsonyi rajzai.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2020/12/31/karacsony_2020_december


A Vizsolyi Biblia bemutatója - 2021. január 12. 

2021. január 12-én Péntek - Vízkelety Kristóf 6. osztályos tanulónk különleges 

bemutatót tartott a családjuk tulajdonában lévő 1590-ben kiadott Vizsolyi Bibliáról. 

Köszönjük szépen! 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/01/24/a_vizsolyi_biblia_bemutatoja_2021_januar


 

 

 



Farsangoltunk - idén is 

  

Természetesen ebben a feje tetejére állt világban sem maradhatott el a farsangi 

mulatság (csak a poszt megosztása húzódott sokáig). Nem iskolai szinten, de azért az 

osztályunkkal mindannyian jót mulattunk. Volt eszem-iszom, játék, tánc... 

 

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/03/22/farsangoltunk_iden_is


Versenyeredmény - újra 

Borsos Andor 7. osztályos tanulónk az országos történelem versenyen megyei I. 

helyezést ért el, és az országos döntőbe jutott. Felkészítője: Takácsné Kovács Erzsébet. 

Mindkettőjüknek gratulálunk! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/03/22/versenyeredmeny_ujra


Mesés módszerrel a zökkenőmentes iskolakezdésért és olvasástanulásért 

Iskolánkban a 2020/2021-es tanévben beiratkozott diákok egy olyan oktatási 

módszerrel kezdték meg iskolai munkájukat, mely a zökkenőmentes iskolakezdést és a 

diszlexia prevenciós olvasástanulást helyezte előtérbe. 

A méltán elismert Meixner Ildikó logopédus, gyógypedagógus nevével fémjelzett 

olvasástanulási módszer segítségével valamint a Ványi Ágnes- Szűcs Antal Mór által 

kidolgozott Mesezene módszerrel az első osztályban játék a tanulás. Szó szerint is. 

A gyerekek az első tanítási naptól kezdve betűkkel ismerkedtek, mely nehéz munkában 

lufik és játékok vannak a segítségükre, így az óvodai játékos foglalkozások és a mesék, iskolai 

szintre emelkedtek, s a gyerek karácsonyra megtanultak olvasni. Szeptember elején a Hangok 

erdejében és Lufilakban kezdődött a kaland, ahonnét minden olvasás órán kiszabadul egy-

egy játék vagy lufi, akik személyesen hozzák el az osztálynak a megtanulandó betűt/hangot. 

A lufik szállítják a magánhangzókat, segítségükkel az érzelmek kifejezésére kiemelkedő 

hangsúlyt tudunk fektetni, a mássalhangzók játékok segítségével érkeznek hozzánk. Mindkét 

csoport nagyon szeret zörögni, zajongani, hangot adni, így minden órára jut egy-egy 

zörejkórus, vagy egyéb zenés-zörgős-hangos feladat, melynek segítségével pihenni, feltöltődni 

is lehet a tanóra alatt, amellett, hogy a gyerekek a hármas asszociáció segítségével hallják a 

hangokat, látják a szájformát, látják a figurákat, így mélyen rögzül bennük a betű és a hozzá 

kapcsolódó hang és forma. 

A meghívott lufik természetesen igazi, nagyra fújt lufik, míg a játékok nagyrészt 

kézzel készített, horgolt játékok, melyekkel a gyerekek a délutáni foglalkozásokon szívesen 

játszanak. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az iskola vezetésének, aki anyagilag is 

támogatta a projektet, külön köszönet Urbánné Tóth Lívia szülőnek, aki számos alkotásával 

örvendeztette meg az első osztályt. 

Fleisch Edina osztálytanító 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/03/22/meses_modszerrel_a_zokkenomentes_iskolakezdesert_es_olvasastanulasert
https://m.blog.hu/al/alsopahokiskola/image/betutanitas.jpg
https://m.blog.hu/al/alsopahokiskola/image/betutanitas.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versenyeredmények 

A Megyei Matematika verseny Zala megyei döntőjében III. helyezést ért el Borsos 

Andor 7. osztályos tanuló, valamint II. helyezést ért el Nagy Kíra Dorina 7. osztályos tanuló. 

Felkészítőjük: Türgyei-Bartos Noémi. Gratulálunk! 

 

 
 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/05/04/versenyeredmenyek_443


Péntek - Vízkelety Kristóf 6. osztályos tanuló a Megyei Matematika Verseny 

döntőjében IV. helyezést ért el. A Bendegúz Tudásbajnokságon angol nyelvből és 

matematikából megyei I. helyezést ért el, és az országos döntőbe jutott. Gratulálunk Kristóf! 

 

 

 

 

 



 

A Hebe Kiadó által szervezett olvasóversenyen, 3.-4. osztályos korcsoportban II. 

helyezést ért el csapatban Prótár Kincső, Vaspöri Villő és Peresztegi Donát 3. osztályos 

tanulók. Felkészítőjük: Fleisch Edina. Gratulálunk! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Gyereknap 2021. Kolping Bobo Fun Park 
 
 

 

Tanulóink meghívást kaptak a Kolping Hotelben újonnan átadott Bobo Fun Parkba, 

ahol egy fantasztikus délelőttöt tölthettek el az összes mászófalat, kötélpályát, csúszdát és 

trambulint kipróbálva. Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük a meghívást! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/06/25/gyereknap_2021_kolping_bobo_fun_park


Ballagás 2021. június 12. 

2021. június 12-én tartottuk ballagási ünnepségünket. A nyolcadikos diákok műsora 

egyszerre csalt könnyeket és mosolyt az arcokra. Elköszöntek Szabóné Fehér Hajnalka és 

Horváth Hilda alsós osztályfőnököktől és Meszlényiné Szabó Judittól, aki ötödik osztálytól 

egyengette útjukat. Elbúcsúztak az iskolától, diáktársaiktól és tanáraiktól. A Szántó Imre 

díjat a nevelőtestület döntése alapján megosztva Dóber Anna és Ódor Izabella kapta, 

gratulálunk nekik! Sok sikert kívánunk minden ballagónak az előttük álló középiskolás 

évekre, és szeretettel várjuk őket vissza látogatóba! 

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/06/12/ballagas_2021_junius


Erdei iskola 4. osztály Mindszentkálla 

 

A tanév és az alsó tagozat lezárásaként a 4. osztályosok erdei iskolában voltak 

Mindszentkállán. Rengeteg szuper élményben volt részük: voltak a Kőtengerben, a Salföldi 

Majorban, megmászták a Kopasz-hegyet, sütöttek kürtős kalácsot és még egy éjszakai 

bátorságpróbán is részt vettek. Nagyon jól érezte magát mindenki! 

Kirándultunk is... 

A tanév végén kirándulni is voltunk. . A 7. és 8. osztály a Nagymezőn volt, a 6. osztály 

a keszthelyi Festetics kastélyban vett részt egy múzeumpedagógiai foglalkozáson. Az 5. 

osztályosok a Balaton Múzeumban voltak és a Balatonon hajóztak. Igaz, nem a megszokott, 

hosszú buszos utakra indultunk, de így is nagyon jól szórakoztunk.  

 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/06/25/erdei_iskola_4_osztaly_mindszentkalla
https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/06/28/kirandultunk_is_860


 

Tanévzáró 2021. június 18. 

2021. június 18-án tartottuk tanévzáró ünnepélyünket. A jutalomkönyvek kiosztása 

után megkaptuk a bizonyítványokat. És persze elhangzott a legfontosabb "csatakiáltás": 

VAKÁCIÓ! 

 

 

 

  

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/06/28/tanevzaro_2021_junius


Környezetismeret óra helyett - EFOP tábor 1. hét 

 

Mindig öröm egy diák számára, ha nem az iskolában kell ülni, de közben ismereteket 

szerezhet, közösségben lehet és még jól is szórakozhat! Az idei tanév zárását követő héten, 

június 21-én vette kezdetét az az EFOP–tábor, mely a talányos „Környezetismeret óra 

helyett” címet kapta. A Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatásával került 

megszervezésre idén is az a napközis tábor, mely pályázati pénzekből valósult meg, így a 

tanulók számára ingyenesen volt elérhető. 

 

A terv az volt, hogy az első osztály órarendjéből kimaradó környezetismeret órát volt 

hivatott pótolni ez a napközis tábor. A téma A fák titokzatos élete volt, amelyen célul tűztük 

ki szűkebb környezetünk megismerését és a benne való tájékozódást 

A résztvevő gyerekek számos programon vehettek részt, többek között erdőt jártak 

Hévízen, Csiszár Viktor geológus vezetésével, aki a parkerdei madároduk telepítéséért volt 

felelős korábban, így azt is pontosan meg tudta mutatni a tanulóknak, melyik odúban ilyen 

madár költ éppen. Megismerkedhettek a fa újrahasznosításának több módjával is, többek 

között a fa illetve bútorfestés – bútorfelújítás mikéntjével, melyben a kisgörbői 

Asztalosfabrik volt segítségünkre, valamint a papírmerítés technikáját is elsajátíthatták 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/07/04/kornyezetismeret_ora_helyett_efop_tabor_1_het


Peresztegi Zsolt felnőtt cserkész útmutatása alapján. Kirándulást tettünk a Kis-Balaton 

Látogatóközpontban is, ahol a Kis-Balaton élővilágát és csodáit ismerhették meg a 

résztvevők egy interaktív kiállítás keretein belül. 

Az utolsó nap vendégünk volt Györei András vadőr, aki arról is beszélt a gyerekeknek, 

hogy miért merészkedik egyre több erdei állat az emberlakta területekre, de bemutatta a 

vadászatok alkalmából begyűjtött trófeáit is, valamint azt is megtudhattuk tőle, hogy milyen 

az, amikor terítékre kerül a vad, és hogyan búcsúzik tőle a vadász. Az együtt töltött közös 

hét lehetőséget adott a nagyrészt első osztályos tanulóknak, hogy jobban megismerhessék 

egymást, a környezetüket, valamit más oldalukról is találkozhassanak két tanítójukkal, akik 

a tábort vezették Fleisch Edina és Ninkó Jánosné tanító nénikkel. Az élménygazdag hét után 

már csak a pihenés van hátra, tartalmas, pihentető nyári szünetet kívánunk minden 

tanulónak! 

 

  



EgészségHajó: EFOP tábor 2. hét 
 

 

 EgészségHajó - Avagy miért fontos az egészségünk? 

A Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatásával valósult meg a tanév zárását 

követő második héten az „EgészségHajó – Avagy miért fontos az egészségünk?” címet viselő 

napközis tábor. A tematikus hét programjai a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program 

projektjeként a tanulók számára ingyenesen elérhetőek voltak 

Elsőtől negyedik osztályig 25 tanuló élvezhette az élményekben gazdag hetet. Az öt 

nap alatt lehetőség adódott, hogy a különböző életkorú tanulók még jobban megismerhessék 

egymást. A hét valamennyi élménye az egészség témakörhöz kapcsolódott. Hétfőn 

Alsópáhokon voltunk. Vendéglátónk Tomonicskáné Kiss Andrea volt, aki szabadföldön és 

fólia sátrak alatt gazdálkodik. A bogyós gyümölcsök kóstolása egyenesen a bokrokról nagyon 

kedvelt része volt a délelőttnek, de még a cékla levelét is sokan megkóstolták, nem beszélve az 

erős paprikáról… 

https://alsopahokiskola.blog.hu/2021/07/13/hajo_az_egez


Kedden délelőtt Takácsné Kovács Erzsébet kolléganőmnél, Erzsi néninél sütöttünk 

majdnem hamuban sült pogácsát a hegyen. Igazi fával fűtött kemencében. A gyerekek maguk 

dagasztották és szaggatták a pogácsát. Ilyen alkalmakkor egyből kiderül, ki az, aki segít 

otthon és ki az, aki várja, hogy „ki sült-e a cipó, ki sült-e a cipó.” , vagyis a pogácsa. Délután 

sem volt idő telefonozásra. Dóri néni – Németh Flóra és Németh Ádám anyukája, aki 

gyógytornász az egészséges gerincoszlop fontosságáról tartott foglalkozást. Megtanultuk, 

hogy mikor szomorúak és mikor boldogok a „porcik”. Voltak lufis feladatok, mászkáltunk 

négykézláb. Évközben is szívesen részt vennénk hasonló foglalkozáson. Rita néni különösen 

örült annak, hogy Dóri néni ezt a tudást, amit nekünk átadott, annak is köszönheti, hogy 

tud németül. 

Szerdán a kastélyban voltunk. A szellemi egészségünk is fontos. A Festetics kastély 

múzeumpedagógusa, Iski Szilvia mesefoglalkozást tartott a kastélyparkban. Megismertük a 

kastély szellemét, Johanna Amália Emerenciát, Berkenyei Borókát a főkertészt, aki egy 

kismókus, Cserszömörcét, Rozmaringot, Leopoldot és Leontint és még sok más szereplőt, akik 

izgalmassá teszik a kastély életét. Csütörtökön egésznapos kiránduláson voltunk. A 

fenékpusztai Kis-Balaton Látogatóközpontban voltunk. Az interaktív kiállítás és a mozi 

nagyon tetszett mindenkinek. A játszótér pedig minden elképzelésünket felülmúlta. Jó lenne 

hasonló iskolaépület. A tetőn lehetett futni és gurulni is. Aztán a Kányavári szigeten 

voltunk. Még a vízbe is belemehettünk. Persze a piócák miatt óvatosak voltunk. A vadlúd 

családot szemmel láthatólag nem zavarta a sok ember. 

Pénteken Körmöczy Tündi néni álomkertjében voltunk. Annyira sok mindent láttunk, 

hogy nem is gondolnánk a hétköznapokon az ebédlőbe menet, hogy ilyen kincseket rejt ez a 

kert, ami előtt nap, mint nap elmegyünk. Gyógynövényekkel ismerkedtünk, láttunk keleti és 

mediterrán kertet, kerti tavat, bambuszt irtottunk. Még a rúdtánc alapjait is kipróbálhatták 

a vállalkozó szelleműek. Ittunk „okosteát”. Volt még sok-sok játék és érdekes feladatok, mint 

szóháló zöldség – és gyümölcsnevekkel. Készítettünk táplálékpiramist. Kézműveskedés is 

volt. Akinek volt kedve, táskát festhetett textilfestékkel. Gyönyörű egyéni alkotások 

születtek, amelyet emlékbe hazavihettek és egész évben használhatnak a gyerekek. 



Mile Rita és Szitáné Mózer Veronika vezették a tábort. Szívvel-lélekkel segítették a 

hét programjainak sikeres lebonyolítását. Nagyon jó kikapcsolódást és pihenést kívánunk a 

szünidőre! 

  



Nyári napközi 2021 

A nyári napköziben is nagyon sok érdekes dolgot csináltunk. Boldogságóráztunk, 

sportpályán voltunk. Az egészség volt a téma Meilinger Herceg Anitával, sorversenyeztünk, 

alsókertben voltunk. Kása Rosta Nikolett védőnővel újraélesztettünk, Dömötör Rolandtól a 

keszthelyi rendőrkapitányságtól ajándékokat kaptunk és beszélgettünk 

közlekedésbiztonságról, internethasználatról. Dottóztunk, vonatoztunk és strandoltunk. 

Nagyon jól éreztük magunkat. 

Szabó-Németh Györgyi 

iskolai szociális segítő 
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