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Az utolsó osztálykirándulás
A bankettel egybekötött háromnapos kirándulást június 7 – 9
–ig Sukorón, a Velencei-tónál töltöttük. Az idő nagy részében a
napon feküdtünk, az apartmanhoz tartozó medence mellett, élveztük a ragyogó napsütést és az élet nagy dolgairól elmélkedtünk. A meleg ételt az egyik sukorói étteremből rendeltük. A
második nap estéjén volt a bankett.
Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük az osztályfőnökünknek ezt a szép kirándulást.
8. osztályosok

Erdei iskola – Visegrád, Mogyoróhegyi Erdei Iskola
2. osztály – 2017. május 17-19.
Program:
május 17.
Vonattal utaztunk Vácig,
majd a Duna-partról szárnyashajóval érkeztünk meg
Visegrádra. Felsétáltunk a táborba. Elfoglaltuk a házakban a szobákat, majd a tanösvényen túrázni indultunk.
Vacsora után bátorságpróbára mentünk, ez nagyon izgalmas volt, mert sötétben mehettünk végig egy rövid erdei
szakaszon.

május 18.
Reggeli után az Apátkútivölgybe kirándultunk. Ott lovaskocsiztunk és a tónál pisztrángot etettünk. A Füvészkertben tanulmányoztuk a
növényeket. Az Ördögmalom
étteremben ebédeltünk, majd
felsétáltunk a visegrádi fellegvárba. Este sütögettünk a tábortűznél, játszottunk és énekeltünk is.
május 19.
Délelőtt vízbiológiai programon vettünk részt, horgász-

tunk és közben tanultunk is
a vízben élő állatokról. Ebéd
után indultunk haza. Renge-

teg élménnyel gazdagodtunk.
2. osztályosok

10 Sződiek Híradója – 2017. nyár

Oktatás - nevelés

Erdei iskolában járt a 3. és a 4. a osztály
Kirándulásunk első állomása a Kacár tanya volt, Szokolyán. Először találkoztunk
István bácsival, aki mesélt nekünk a Kacár tanyáról, és arról, hogy mit fogunk csinálni.
Patkót kovácsoltunk, kenyeret sütöttünk, egész nap játszottunk és nagyon vidáman
telt a nap. Szokolyáról kisvasút vitt fel minket Királyrétre,
ahol a Hiúz Házban szállásoltak el minket. Amikor megérkeztünk, megbeszéltük, hogy
ki kivel lesz egy szobában. A
4. a-sok közül az összes lány
együtt aludt egy 6 ágyas szobában. Mivel heten voltunk
egy pótágyat kellett behozni. Először Emma, aztán Kincső aludt rajta. A vacsora bolognai
spaghetti volt. Este éjszakai túrára indultunk, 10 órára értünk
vissza, majd éjfél körül aludni tértünk.

A második nap reggeli után növényekből készített festékkel
festettünk és gubacsból tintát főztünk. Utána elmentünk és
megnéztük a kiállítást, ahol állatszőröket simogattunk és megpróbáltuk kitalálni, melyik állaté volt. Ebéd után kirándultunk
a bányákba. Felmásztunk egy nagy kőre is. Estig a táborhelyen

játszottunk, majd megérkeztek Emma szülei, akinek aznap volt a 10. szülinapja, és
hoztak egy nagy tortát, amit
közösen ettünk meg. Fürdés
után éjfélig játszottunk és beszélgettünk.
Utolsó nap hajtányoztunk,
és az új tanonccal, Nikolasszal
játszottunk. Ebéd után pedig
szüleink autóval hazafuvaroztak minket. Szuper kirándulás volt!
Laukó Zsófia 4. a
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4. b és az erdei iskola
Rövid idézetek a gyerekek
tollából:
„2017. május 2. Reggel, mikor felkeltem izgatott voltam,
mert aznap mentünk erdei suliba.”
„… a sződligeti vasútállomásról indultunk vonattal
Diósjenőre, a tábor helyszínére. A diósjenei állomásról gyalog mentünk a kempingbe.”
„Elfoglaltuk a szállásunkat,
megágyaztunk, Piroska néni
elmondta a szabályokat. Egy
kicsit pihentünk, utána indul-

mit csinálni. A baglyos volt a kedvencem, mert kesztyűvel meg
is foghattam.”
„A második nap reggeli után lementünk nemezelni, szappant.
Az ebéd utáni csendes pihenőt követően felmásztunk a hegyre.
Vacsorára meghívtuk a szülőket.”

tunk a Boróka-házba fürdőgolyót készíteni. Lehetett választani,
hogy milyen színű és milyen illatú legyen. Nekem piros színű és
eper illatú lett.”

„májusban voltunk erdei táborban, sok izgalmas dolog történt
… a kedvencem a solymász volt, mert hozott három madarat
(baglyot, sólymot és héját. Mindegyik madárnak kellett vala-

„Túrázás közben érdekes dolgokat mesélt a tanító néni a Börzsöny hegy kialakulásáról. A programok közül nekem a sólymászbemutató tetszett a legjobban. De az egész tábor jól sikerült.”
„Este jókat játszottunk, későn feküdtünk le és a reggelit is mi
készítettük magunknak.”
„A vonat a harmadik napon három óra körül indult haza velünk. Sok élménnyel gazdagodtam, a legérdekesebb számomra a
nemezelés volt. Bárcsak több napot lehettünk volna ott!”
Ezzel zártuk az alsós erdei sulikat.
4. b
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Hunyadi Haditorna

Közhírré tétetik! Pünkösd havának 25. és 26. napján Hunyadi
János urunk sződi hadinépének apraja és nagyja, apródja és vitéz
bajnoka haditornán vesz részt. A hadinép bandériumokra bontatik a következőképpen: 1-1 bandériumot szolgáltat a két negyedik osztály, míg az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik osztályok 2-2 bandériumot állítanak elöljáróik útmutatása alapján.

Eme fényes eseménynek a rendje a következőképpen adódik:
Pünkösd havának 25. napján déli harangszó után két órával
indulnak a lovagi próbák. Miután ebédünket elfogyasztottuk
kivonulunk a sződi pusztába, hogy a legkülönbözőbb próbákon
ügyességünket, rátermettségünket és lovagiasságunkat bizonyíthassuk. Lesznek erőpróbák, fegyveres feladatok, ügyességi versengések és a finom kultúrának kihívásai. Minden bandériumnak nyolc állomást kell teljesítenie két óra alatt, amire a menetlevelébe pontokat fog kapni. A lovagi próbák végén a bandériumok rangsorát kihirdetjük, a legjobbakat jutalmazzuk, majd
harci bemutató és az önként jelentkezők számára bajvívó tornát tartunk.
Pünkösd havának 26. napján iskolánk padjainak koptatása
helyett szíveinket és elméinket szintén Hunyadi János urunknak szenteljük. Az első két órában tornacsarnokunkban nemes
versengésben, illetve valamely teremben Hunyadi életének felidézésében telik majd jó kedvünk. A harmadik órában a bandériumok elöljáróik vezetésével nemes alkotómunkával adnak ma-

radandó emléket az utókornak. A negyedik és ötödik órában a
bandériumok a tornacsarnok sebtében felállított színpaddeszkáit
felhasználván egy-egy rövid legenda bemutatásával idézik a sződi hadinép emlékezetébe a nagy Hunyadi János életét. Mindezek alatt a bandériumok négy-négy tudora tudáspróbán méri
össze erejét. A nap végén eredményt hirdetünk a bandériumok
versengésében, amelynek pontjait a lovagi torna eredményei, a
színpadi előadások és a tudáspróba adják.

Készüljetek hát fel a haditornára!
2017. május 25-26-án iskolánkban Hunyadi János emlékére színes programokat szerveztünk Hunyadi Jánosra emlékezve. Tanulóink nagy lelkesedéssel várták az izgalmasabbnál izgalmasabb feladatokat. A legügyesebbeket csokoládétortával jutalmaztuk.
I. hely		
II. hely
III. hely

4. b osztály
6. osztály
7. osztály

Tartsuk meg sokáig Hunyadi urunkat jó emlékezetünkben!
Untsch Gergely
történelem tanár
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GYERMEKNAP
A Sződ Község Iskolai Oktatásáért Közalapítvány kuratóriumának legutóbbi ülésén született meg többek között az a határozat is, melynek köszönhetően megrendezésre kerülhetett az
iskolai gyermeknap 2017. június 9-én, pénteken. A rendezvény
előkészítésében és lebonyolításában nem csupán az iskola tanárai
és munkatársai vállaltak óriási szerepet, de a helyi és környékbeli
civil szervezetek, vállalkozók valamint a Sződi Önkormányzat is segítségünkre volt. A rendezők igen színes programot állítottak össze, hogy az alsó és a felső tagozatos diákok számára
is emlékezetes maradjon a gyereknap. A rendezvényt két helyszínen valósítottuk meg. A labdarugó pálya melletti szánkózó-

program várta a diákokat. A kicsik és nagyok között is egyaránt
sikert aratott az udvaron felállított 60 négyzetméteres ugrálóvár.
A Rendőrség jóvoltából kerékpáros ügyességi versenyen vehettek
részt a tanulók, melynek egy közlekedésbiztonsági elméleti előadás is része volt. Nagy sikere volt a biztonságos internethasználatról szóló előadásnak is, melyet Verebes István infokommunikációs szakember tartott, ezen előadás célcsoportjaielsődlegesena
4., 5., és a 6. osztályosok voltak. Az iskola tornatermében asztaliteniszezhettek, csocsózhattak a gyermekek. Természetesen nem
maradtak étlen- szomjan sem diákjaink. A Sződi Mária Karitász Csoportnak köszönhetően az elmaradhatatlan zsíros kenyér
hagymával szerepelt a menün, a szódát és a nagyon finom szörpöket Hertel Zoltán biztosította.
dombnál a Naszály Mentőcsoport önkéntesei segítségével kipróbálhatták a quadozást, valamint felülhettek egy terepjáróra is.
Itt került sor a Dr. Sztanek Endre Alapítvány által szervezett
katasztrófavédelmi bemutatóra is, mely keretében gyermekeink
„éles” helyzetben, egy füstsátorban próbálhatták ki a gázálarc

használatát. Szintén itt került megrendezésre az íjászkodás is, mely
megszervezésében aSződi Diáksport Egyesület volt segítségünkre. A másik helyszínen, az iskolában és az udvaron is sok színes

A gyermekektől jött egyértelműen pozitív visszajelzések alapján
nagyon sikeresnek mondhatjuk a rendezvényt, mely megerősíti az
Alapítvány azon törekvését, hogy a jövőben is hasonló módon kerüljön megszervezésre az iskolai gyermeknap.
Ezúton szeretnénk ismételten megköszönni az iskola pedagógusainak és munkatársainak, a helyi és környékbeli civil szervezeteknek, támogatóinknak valamint a Sződi Önkormányzatnak,
hogy munkájukkal és lelkesedésükkel hozzájárultak a gyereknap
sikeréhez.
Juhász Sándor
Sződ Község Iskolai Oktatásáért Közalapítvány elnöke

Vizsgaidőszak
A Sződi Hunyadi János Általános Iskola nyolcadikosai életében 2017. 05. 31-én köszöntött be a vizsgaidőszak. A szóbeli megpróbáltatások három napon keresztül tartottak. Első nap matematikából, biológiából és magyarból kellett megfelelnünk. Mindenki nagyon izgult, csak azt vártuk, hogy végre túl lehessünk ezen az időszakon. A második napon, június 1-jén angolból, fizikából és kémiából vizsgáztunk. Az utolsó napon, június 2-án már csak két tárgyból kellett tételt húznunk, történelemből és földrajzból, de ezt
nem azt jelentette, hogy hamar végeztünk, mert miután mindenki levizsgázott, megtudtuk az eredményeket. A jegyek színesek lettek, ki örült, ki nem, de szerencsére már túl vagyunk rajta.
Hárs Róza 8. osztály
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Továbbtanulás
Mint minden tanévben, így az ideiben is, nyolcadikos diákjaink legfontosabb feladata a középiskolai felvételi volt. Mind a szülők, mind a tanári kar minden tagja egész évben nagy odaadással segítette a diákok munkáját, céljaik megvalósulásáért mindenki
sokat dolgozott. Az első nagy feladat az volt, hogy a szülőkkel együttesen kitalálják, milyen típusú iskolákat jelöljenek meg jelentkezési lapjaikon. Ezután január végén központi felvételin kellett tudásukról számot adniuk, majd következtek a szóbeli felvételik illetve elbeszélgetések.
Április végéig várniuk kellett az eredményre, ekkor tudták meg, hogy kit, hova vettek fel. Szerencsére nemigen volt csalódás, a legtöbb diákot az elsőként megjelölt középiskolába vették fel.
26 diákunk közül 6 fő gimnáziumban, 13 fő szakgimnáziumban, 7 fő pedig szakközépiskolában folytatja tanulmányait.
Sok sikert, eredményes középiskolai éveket kívánunk nekik!
Márgus Tünde igh.

Kitűnő tanulóink
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért oklevélben és jutalomkönyvben részesül:
1.a Czinege Luca
Csapó Henrik Viktor
Dávid Lilla Hanna
Juhász Dorián Máté
Kormosói Ramóna
Pünkösti Júlia

3.o. Simon Míra
Szlusni Vivien

1.b Dinka Ádám Bálint
Fábián Flóra
Fodor Laura
Garaba Hanna
Hanzély Zsófia
Lakatos Pál
Matkovics Martin
Püsök Johanna
Strausz Mónika Szonja

4. b Éltes Péter
Erdélyi Míra
Floch Viktória Beatrix
Hertel Ákos

2.o. Czinege Milán
Csapó Szilvia Vilhelmina
Gál-Borus Lujza
Hanzély Boglárka
Hertel Csanád
Hertel Csenge
Juhász Péter
Láng Jázmin Melinda
Nemes Gyöngyvér Emese
Nyíri Levente

6.o. Hertel Szófia
Kálmán Kata Sára
Vörös Laura

4.a Juhász Emma Kata
Nyíri Luca
Nyuzó Boglárka

5.o. Bujtás Dorina
Éltes András
Nemes Csilla Borbála
Mudra Gergely

7.o. Floch Eszter
Kovács Vivien
8.o. Hárs Róza

Sok kiváló sportoló és táncos is van diákjaink között.
A pest megyei I. korcsoportos Labdarúgó Diákolimpia megyei döntőjén elért II. helyezéséért elismerő oklevelet és ajándékcsomagot kap:
Bak Mátyás		
Nyíri Levente
Juhász Péter		
Oláh Tamás
Lakati Attila		
Varga Nimród
A Pest megyei leány labdarúgó diákolimpia megyei elődöntőjén elért III. helyezéséért elismerő oklevelet és ajándékcsomagot kap:
Horváth Georgina		
Tóth Danica
Nyíri Luca
A nemzetközi labdarúgó tornákon való részvételéért és az
iskolai labdarúgásban kimagasló eredményéért oklevélben és
ajándékcsomagban részesül:
Éltes András 		
Major Eszter
Éltes Péter
A sződligeti kajak-kenu egyesület kitüntetésre javasolta iskolánk 7. osztályos diákját, Opavszky Rékát, aki az ifjúsági kajakkenu válogatott tagjaként kiemelkedő eredményeivel öregbíti iskolánk hírnevét.
Kiváló közösségi munkájáért, és az iskolának tett példamutató
segítőkészségéért oklevélben és ajándékban részesül:
Farsang Adorján		
Farsang Tamás
A Sulikézi Fesztivál program végzős kisdiákjainak és segédedzőjüknek, Bedák Emesének, Horváth Andrea adja át diplomájukat. A gyerekek 80 % -a már a Kántor Anikó Sport
Egyesületben folytatja kézis pályafutását. Sok sikert kívánunk!
Boros Bence		
Nyíri Luca
Garaba Patrik 		
Nyuzó Boglárka
Herceg Gabriella 		
Simon Fanni
Hertel Ákos 		
Tóth Ábel
Kovács Evelin

Tanulmányi- és sport eredményeink
Ének-zene
2017. április 19.
Dunakanyar Népművészeti
Verseny, Sződliget
Püsök Johanna 1. b,
Vasi Fanni
2. o. III. hely
Föld Napja Vetélkedő 		
II. hely
2017. április 22. Vác

Hárs Róza
Molnár Dániel
Nyéki Kata
Puskás Bálint
Bedák Emese
Gál Tímea
Hertel Szófia
Koródi Nikol
Richter Balázs
Éltes András
Jülek Tamás

8. o.
8. o.
8. o.
8. o.
6. o.
6. o.
6. o.
6. o.
6. o.
5. o.
5. o.

Kajak-kenu
2017. április. 29.
A-Híd Építő Kupa Öbölkör
bajnokság 2000 m
Kuska Bence
8. o. I. hely
2017. április. 29.
A-Híd Építő Kupa Öbölkör
bajnokság 2000 m
Opavszky Réka 7. o. I. hely
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2017. május 19.
Maraton Magyar Bajnokság, Győr 10 km méter
Gál Tímea
6. o. VI. hely
2017. május 19.
Maraton Magyar Bajnokság, Győr 5000 m
Gál András
4. b I. hely
2017. május. 21.
Maraton Magyar Bajnokság, Győr 10 km
Kuska Bence
8. o. I. hely
2017. május. 21.
Maraton Magyar Bajnokság, Győr 10 km
Opavszky Réka 7. o. IV. hely
2017. május 26- 28.
Ifjúsági Serdülő Nemzetközi
Verseny, Piestany
200 m páros kenu
Opavszky Réka 7. o. I. hely
500 m páros kenu
Opavszky Réka 7. o. I. hely
1000 m páros		
Opavszky Réka 7. o. I. hely
1000 m C1 (egyes kenu)
Opavszky Réka 7. o. I. hely
500 m C1 (egyes kenu)
Opavszky Réka 7. o. III. hely
200 m C1 (egyes kenu)
Opavszky Réka 7. o. III. hely
2017. június 4.
Régiós Diákolimpia (kajak),
Sukoró
Gál András
4. b I. hely
2017. június 4.
Régiós Diákolimpia (kajak),
Sukoró
Gál Tímea
6. o. V. hely
Karate
2017. április 22.
XIV. Ippon Shobu Diákolimpia, Budapest
Versenyszám: Kata 		

Nyuzó Boglárka 4. a IV. hely
2017. május 20.
XVII. Törökbálint Kupa
JKA Országos Bajnokság
Versenyszám: Kata 		
Nyuzó Boglárka 4. a IV. hely
2017. június 3.
IV. Hevesi Kupa Shotokan
Karate országos bajnokság
Versenyszámok: Csapatkata
Nyuzó Boglárka 4. a I. hely
Csapatkumite
Nyuzó Boglárka 4. a I. hely
Kézilabda
2017. május 26.
Vásárhelyi Diáknap, Kisköre
I. hely
Bedák Máté
3. o.
Éltes Péter
4. b
Garaba Patrik 4. b
Hertel Ákos
4. b
Juhász Péter
2. o.
Tóth Ábel
4. b
Tóth Manó
4. b
gólkirály: Bedák Máté 3. o.
leg jobb játékos: Garaba Patrik 4. b
Környezetismeret
2017. április 28.
Világtájoló
Nemzetközi

Környezetismereti Vetélkedő
Strausz Szonja Mónika 1. b
		
5. hely
2017. május 26.
Élet a Tiszán Természettudományos Verseny
7. hely
Éltes Péter
4. b
Hertel Ákos
4. b

Labdarúgás
2017. április 20.
Megyei Labdarúgó döntő
II. hely
Juhász Péter
2. o.
Lakati Attila
2. o.

Nyíri Levente 2. o.
Oláh Tamás
2. o.
Varga Nimród 2. o.
2017. május 26.
Vásárhelyi Diáknap, Kisköre

III. hely
Bedák Máté
Éltes Péter
Garaba Patrik
Hertel Ákos
Juhász Péter
Tóth Ábel
Tóth Manó
legjobb kapus:
Tóth Manó

3. o.
4. b
4. b
4. b
2. o.
4. b
4. b
4. b

Lovaglás
2017. június 3.
IX. Pünkösdi Kupa, Vácrátót
Fábián Flóra
1. b
Gyermek
ügyességi verseny III. hely
Futószáras verseny II. hely
Matematika
2017. április 5.
Fejszámoló verseny, Sződi
Hunyadi János Általános Iskola
1. osztály: I. helyezett:
Horváth Bence 1. a
III. helyezett:
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Hanzély Zsófia 1. b
2. osztály:
I. helyezett: Hertel Csanád
II. helyezett: Nyíri Levente
3. osztály:
III. helyezett: Simon Míra
5 – 6. osztály: I. helyezett:
Morzsa Rómeó 6.o
7 – 8. osztály:
I. helyezett: Hárs Róza 8.o
III. helyezett: Gyetvai Bence 8. o.
Rock & Roll
2017. május 20.
Angyalföldi Láng Sportcsarnok, Budapest I. hely
Hanzély Boglárka
2. o.

Hanzély Zsófia		
Hertel Csenge		
Laczkovics Kincső
Simon Míra		
Simon Fanni		
Bárdos Áron		
Egyéni:
Major Eszter
1. b

Oktatás - nevelés
1. b
2. o.
4. a
3. o.
5. o.
2. o.
I. hely

Tudomány Hete
2017. április 24 – 28.
Tanulói projektek, bemutatók – Az én kedvencem
Alsó tagozat:
I. helyezett: Juhász Péter 2. o.
és Juhász Emma 4. a

II. helyezett: Boros Bence 4. a
III. helyezett:
Czinege Milán 		
2. o.
Különdíj:
Matkovics Martin
1. b
Felső tagozat:
I. helyezett: Láng Lili és Kocsis Enikő 7. o		
II. helyezett: Fábián Rebeka és
Volentics Anna 5. o.
III. helyezett: Nyéki Levente
és Sztrehárszki Dorka 5. o.

Blaskó Emma		
II. helyezett:
Molnár Márk		
III. helyezett:
Csengeri Máté		
Felső tagozat:
I. helyezett:
Herceg Gabriella
II. helyezett:
Sztrehárszki Dorka
III. helyezett:
Morzsa Rómeó		

1. b
4. a
3. o.
5. o.
5. o.
6. o.

Vers- és prózamondó verseny
Alsó tagozat:
I. helyezett :

Eredményeitekhez
gratulálunk!

tek az iskola, a műveltség, a
helyes magatartás elsajátításának jelentőségét.
Minden történésnek, jónak és rossznak oka és szerepe van. A dolgok összefüggnek és összetartoznak. Kölcsönösen erősíthetik, de akár
gyengíthetik is egymást. Az
eredmény a tudás és tapasztalat, mely előreviszi sorsunk
alakulását.

Vannak, akik sikeresen vettek minden akadályt, és vannak, akik nem vették komolyan sem a tanévet, sem a
vizsgákat. Tőlük felelősségteljesebb tanulást és magatartást várunk. Nekik is meg
kell tanulniuk, hogy a tisztességes boldogulásért tisztességesen kell megdolgoznia mindenkinek.

BALLAGÁSI BESZÉD
Tisztelt Vendégeink!
Szeretettel köszöntök mindenkit ballagási ünnepségünkön!
Külön köszöntöm Hertel László polgármester urat,
Puskás Szilveszterné óvodavezetőt, Nowak György atyát,

Sipos-Vízaknai Gergely lelkész urat, a képviselőtestület
megjelent tagjait, Juhász Sándort, az iskolai alapítvány elnökét, valamint kollégáimat!
Kedves Ballagó Diákok!
Ismét eltelt egy év. És a
„küszöbön” újra egy indulásra kész 8. osztály, akiket mi
most útjukra bocsátunk.
8 év emlékeivel a tarisznyájukban mindjárt egy új
élet veszi kezdetét számukra.
Csak remélni tudjuk, hogy
az, amit magukkal visznek:
amit Önöktől, szülőktől, és
amit tőlünk kaptak, megfelelő alap lesz új életük indulásához.

Kedves Ballagó Diákok!
Nehéz és rögös úton jutottatok el idáig. De a feldíszített tantermek és a várakozás
izgalma már mind elfeledtetteveletek a nehézségeket. Azt,
hogy nemrég még a vizsgák
eredményes befejezése volt a
legfontosabb dolgotok. Hi-

ába nehezteltetek a számonkérés különböző formái miatt, azt nem árt észben tartani mindenkinek, hogy a felvételi vizsgák elmúltával még
nem fejeződik be a tanév. Annak – bármennyire is másként
szeretné mindenki – csak júniusban van vége. Sajnos erre
minden 8. osztálynak újra és
újrafel kell hívnunk a figyelmét.
Hogy mi értelme volt a sok
tanulásnak, a sok próbatételnek és kihívásnak? Nem baj,
ha még nem értitek igazán az
erőfeszítéseitek miértjét. Többet kell ahhoz élni és tapasztalni, hogy igazán felismerjé-

