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Fenntart6i 6rt6kel6s
- a Pannonia Sacra Katolikus Altalinos Iskola nevel6si-oktatisi munkrfljfr6l

a Nkt,85. g (3) bek., 53. S @ bek e), h) pontja, ds a 27/2020. (Wil. 11.) EMMI rendelet alapjdn

D6ra Zo\tin igazgat6 in - atan6v lezhrhsfit kdvet6en - a fenntart6 tdszlre megktldte a

nevel6testtileti 6rtekezletr6l k6szitett jegyz6ktinyvet 6s a 202012021. tan6v v6gi besz6mol6t,

amelyben a pedag6giai program v6grehajt6s6t 6s az intdzmlnyben foly6 szakmai munka

eredm6nyess6g6t 6rt6kelt6k az intlzmeny pedag6gusai.

Az int1zmeny6ben foly6 szakmai munkdt 6s az int6zm6ny pedag6giai programj6nak

teljesit6s6t az Esrtergom-Budapesti F6egyhiamegye Katolikus Iskolai F6hat6s6ga (EKIF)

vezet6s6ge szem6lyes 6s a fenntart6i ellen6rz6s sor6n szerze-tttapasztalataira 6s azigazgat6 tmal

folytatott folyamatos pilrbesz6dre 6pitve, a KIR, a digitllis napl6 6s az iskolai weboldal nyomon

kdvet6s6re, az orszhgos kompetencia- 6s nyelvi m6r6sek eredm6nyeire t6maszkodva, az iskola

pszichol6gus6nak, valamint azintlzmlny vezet6j6nek beszdmol6jdt 6s a tan6v v6gi nevel6testiileti

drtekezletrdl k6szitett jegyz6kdnyvet alapul v6ve elemezte 6s 6rt6kelte.

A 2020l202L tanev az iskola 30. jubileumi tan6ve volt, amelyre esem6nysorozattal

k6sztiltek az iskola volt diakjainak, tandrainak, csal6djainak meghiv6s6val. A j6rvanyvesz6ly miatt

a tervezert programok nagy r6sze nem val6sulhatott meg, a diakokt6l, sziil6kt6l m6gis sok

kdsz<inetet 6s elismer6st kaptak a programokkal kapcsolatban.

MEGALLAPiTASOX _ f,NTf KELES

A miikiid6s t0rv6nYess6 ge

Az int6zm6ny alapdokumentumai a vonatkoz6, hat6lyos jogszab6lyok szerint

rendelkez6sre 6llnak. Az alapit6 okirat 6s a nevel6si program a jogszabilyoknak megfelel6en

k6sztilt. A tan6v folyaman - a fenntart6 sz6khely6nek v6ltozhsamiatt - m6dosit6sra keriilt az

intezmeny Alapit6 Okirata 6s ennek nyom6n irj miikdd6si enged6ly is k6sztilt. Az int6zm6ny

rendelkezik a mrik6d6s6hez sziiks6ges szab6lyzatotkal, melyek a jogszab6lyokban foglaltaknak

megfelelnek 6s tartalmazzika sziiksdges legitim6ci6kat. Azintdzmdny tov6bbkepzesi programja

6s beiskolaz6si terve a jogszabillyokban foglaltak szerint k6sziilt. Az adatkezel6s mind az ellfutott

tanul6k, mind az alkalmazottak eset6ben a jogszab6lyoknak megfelel6. Az intezm6nyben a
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csoportok szervez6se a vonatkoz6 jogszabrily alapjfin, a fenntart6 egyet6rt6s6vel t6rt6nt. Az
int1zmdny feladatell6t6s6nak szem6lyi felt6telei biztositottak voltak a202012021-es tan6vben is.

Kormany 512020. (I. 31.) Korm. rendelete alapjhn az intezmeny pedag6gusai az eloz6

tan6vben feltilvizsgriltak pedag6giai programjukat. A fenntart6 az fitdolgozott PP-t 2020. nyar6n

j6vahagyta,igy afeliilvizsg6lt pedag6giai program szerint kezd6d<itt meg szeptemberben a nevel6-

oktat6 munka. Az intezm6ny szervezeti fellpit6sben viitozilstjelentett az t$ igazgat6helyettesi

munkak<ir l6tesft6se 6s betdlt6se. A tan6v kezdet6re elk6sztilt Dr. Zaftndnd Krafcsik ndik6 illetve

Czitronyin6 Tihanyi Agnes igazgat6helyettesi kinevezds6nek fenntart6i egyet6rt6 dokumentuma

is. Elk6sztilt tov6bb6 k6t osztrily szirmira a maxim6lis osztrllyl6tszhm 2}Yo-ot meg nem halad6

6tl6p6s6t enged6lyez6 fenntart6i dokumentum is.

A fenntart6 6tvette 6s kiosztotta a tan6vkezdlshez 6s a biaonsdgos havi mrik6d6shez

sziiksdges kdz- 6s feltiletfert6tlenit6 szereket, valamint az 6rint6smentes digit6lis h6m6r6ket. Az
EMMI 6ltal kiadott ,,Int6zked6si terv a 202012021. tan6vben a kciznevel6si intdzmdnyben a

j6rvanyugyi kdszenl6t idej6n alkalmazand6 elj6riisrendr6l" cimri dokumentum alapjan az

intezmlny hatrlriddre elk6szitette 6s a fenntart6nak is megktildte saj6t Int6zm6nyi protokolljdt. A
fenntart6 helyszini ellen6rz6s sor6n meggy6z6d<itt arr6l, hogy azint1zmdnyben a meghatarozott

eljdr6srendben folyik a bel6ptet6s (maszk ellen6rz6s, k6zfert6tlenit6s, h6m6rs6kletm6r6s). Az
int6zm6nyben az 50912020. (XI. 19.) Korm. rendelet alapjan a nevel6si, oktat6si tev6kenysdget

vegz6 dolgoz6k SARS-CoV-2 koronavfrus kimutat6siira alkalmas sztir6se is megt6rt6nt, melynek

eredm6nyeirill tijlkonaftSk a fenntart6t is.

42020. novemberi online fenntart6i ellen6rz6skor aKozz6t6teli lista (KIR) frissft6sdnek,

valamint azintezmeny mtik<id6s6t meghatSrozo dokumentumok felt<ilt6s6nek ellen6rz6se t6rt6nt

meg. A 2021. febru6ri, fdl6vi, online fenntart6i ellen6rz6skor az int6zm6ny digit6lis napl6j6nak

ellen6rz6se 6s vizsg6lata, a Kdzzeteteli lista (KIR) valamint a Lemorzsot6d6si statisztika

ellen6rz6se t<irt6nt meg. Ebben a tan6vben is meg6llapitrist nyert, hogy megval6sultak a nemzeti

ktjznevel6sr6l sz6l6 20lI.6vi CXC. tdrv6ny 6s a 22912012. Korm. rendelet vizsgilt el6ir6sai.

Kciszrinet 6rte az iskola vezet6s6g6nek 6s a pedag6gusoknak!

A tan6v sor6n a digit6lis napl6 haszniiata id6n is megfelel6en zajlott az intezmenyben; a

pedag6gusok 6s a sziil6k is t<ibb, mint 1 | ezeralkalommal l6ptek be a digit6lis napl6ba.

Az idei tan6vben is segitette iskolapszichol6gus az intlzmenyben foly6 munk6t, akinek

t6mogat6 munk6ja a karant6n alatt, az online t6rben is folytat6dott. A tanul6k fejl6d6s6t segitette
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tov6bbrl egy f6l6ll6sri logop6dus, egy oraad6 fejlesa6pedag6gus, valamint egy r6szfoglalkoz6sf

fe.j leszt6pedag6 gus is. K<iszdnet a szakmai segits6g6rt !

A szakmai munka erbdm6nyess6ge

Az 6ves besz6mol6 az iskola mrik<id6s6nek minden ter0leten vlgzettmunk6jrira kiterjedt.

A besz6mol6b6l is kitiinik 6s a fenntart6i l6togat6sokon is tapasztalhattuk, hogy az iskola

pedag6giai programj6ban 6s az 6ves munkatervben megfo galmazott c6lok 6s feladatok - a

lehet6s6gek szerint - teljestiltek, ig6nyes, az 5rintettek megel6ged6s6vel tal6lkoz6, magas

szinvonalri nevel6s-oktat6s folyt azirrtezmenyben. Az 6szi digit6lis k6t h6t :utfun a m6sodik fel6v

ebben a tan6vben is saj6tosan alakult a koronavfrus harmadik hullima miatt. A megszokott

miikdd6s le6llt marcius 8-t6l 6prilis l9-ig, a hagyom6nyos oktatast rijra felv6ltotta digit6lis oktat6s.

Azel6z6 6vitapasfialatok alapjinatanlv kezdet6n - felk6sztilve a digit6lis oktat6sra - egys6gesen

a Clasroom hasznillatalett ktitelez6 minden pedag6gus 6s di6k szLrnfxaaz iskol6ban.

A 8 6vfolyamon 400 tanul6 kezdte meg a tan6vet, aletszitrr' 3g8 lett atanfv v6g6re: az als6

tagozat oszt6lyaiban 204, a fels6 tagozaton pedig 194 di6kfeje*e be a tan6vet. Az iskol6ban a

nevel6-oktat6 munka id6n is 28 tanul6csoportban folyt: als6ban 6s fels6ben is kilenc-kilenc

oszt6lyban, 6s a 9 napkdzis csoport mellett 1 tanul6szobai csoport is mtikdddtt.

Az int6zm6nyben id6n mdr hat szakvizsginott pedag6gus dolgozott, kdt koll6ga

mesterpedag6gus. D6raZoltinigazgat6 ur 6s Nagy Ildik6 Orsolya mesterpedag6gusok 2020.6vi

szaktan6csad6i munk6ja6l a Katolikus Pedag6giu Intlzet vezet6je 2021. februrirban kiilddtt

igazolilst a fenntart6nak. Ebben dsszegezte az elvlgzett szakandcsad6i munkrit 6s kdszdnet6t

fejezte ki a fenntart6nak is ,,.. hogy a 2020.6vben is lehet6s6get teremtett a Mesterpedag6gus

szaktan6csad6 koll6giik munkav6gzds6re." Fenntart6k6nt is kdszdnjiik tev6kenys6giiket, hiszen

tud6suk 6s szaktan6csad6i munk6juk a katolikus int6zm6nyrendszer gyarapod6s6t is szolg6lja.

42020.6vi min6sft6 vizsgira egy koll6ga jelentkezett. Az eljarils sikerrel zfurult, melyhez

a fenntart6 is gratul6l. Az Oktat6si Hivatal 6ltal elrendelt mindk6t tanfeltigyeletet felftiggesztett6k.

Az intdz;rrt6nyi tanfeliigyeletet kdvet6en elfogadott int6zked6si terv feladatai az elk6szftett

titemez6s szerint val6sultak meg, 6s elkezd6d<itt a panaszkezel6si eljar6srend kidolgoz6sa is.

Az idei tan6vben el6rt tanulm6nyi eredmdnyek ism6t kiemelked6k; a tant6rgyi

kdvetelm6nyeket az iskola minden tanul6ja teljesftette 6s nincs lemorzsol6d6ssal veszllyeztetett

tanul6 sem. Az el6rt tanulmanyi 6tlag az eglsz iskoldra vetitve 4,86 lett. Az eredm6nyes munk6t
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jelzik a magas tanulmrlnyi 6tlagok, a dics6retek magas szftma(1662) 6s az is, hogy id6n 215 tanul6

6rt el kitrin6 eredm6nyt. A nyolcadikosok tov6bbtanul6s6t tekintve is sikeres volt a tan6v: az 50

v6gz6s,dirik mindegyike gimnrlziumban (46 egyhazi kdz6piskol6ban) folytatja tanulmrinyait. A

matematika felv6telire t<irtdn6 felk6sztildst az el6zo tan6vtapasztalatai alapj6n a matematikatirgy

t<imb<isit6s6vel segftette az iskola, amely int6zked6s pozitiv sztil6i visszajelzdst kapott.

Az idei 6ral6togat6sok is az intezmenyi dn6rt6kel6shez 6s a bels<i ellen6rz6shez

kapcsol6dva val6sultak meg. 6ral6togat6sokat az igazgato, az igazgat6helyettesek, a

munkakdzdss6g-vezet6 6s szaktaninok vegeztek. Az 6n6rt6kel6shez kapcsol6d6 6ral6togat6sok

id6pontjait int6zm6nyi szinten az 6ves munkatervben rrigzitett6k. K6t koll6ga dn6rt6kel6s6t el

kellett halasztaniuk az online oktat6s miatt. Az 6ralirtogat6sokat megbesz6l6s krivette, melyen az

6ra elemzlse didaktikai 6s pedag6giai szempontokb6l is megtdrt6nt. A vezetli 6ral6togatdsok

hpasrtalataegyezik a munkaktiztiss6gek besz6mol6ival, melyek vdltozatos, osiliiyra, csoportra

szabott kooperatfv m6dszereket, a tananyag sz6leskdni szeml6ltet6s6t, a digit5lis tilblak

alkalmaz6s6t, az iskolai 6rt6krend l6pviselet6t 6s iltadhsht tantfirgyi tartalmakban tdrt6n6

megjelenft6s6t emelik ki. A tantermek falirijsfgjai sz6pek, gondozottak, mindenhol naprak6szen

az egyhazi-, 5llami iinnepeket, n6pi hagyomiinyokat 6s az osrtfuly, iskola tdrt6n6seit tiikr6zt6k.

A sziil6k iskolai jelenl6t6nek hat6s6gi korlStoz6sa miatt nyilt 6ril<atebben a tan6vben nem

tartottak. A leend6 els6 tanft6 n6nikr6l 20 perces bemutat6 filmek k6sztiltek az iskola irilnt

6rdekl6d6 leend6 els6sdk gyermekek sziilei szftmfura.Igazgat6 rir n6gy alkalommal tartott online

iskolabemutatSt a leend6 els6srik sztleinek.

Az intfzm6nyben fontos szerepet kap a zenei nevel6s, a n6ptrinc oktat6s 6s a n6pi

hagyom6nyok 6pol6sa. A pedag6giai program szerint az 6ves munkaterv alapjan val6sult meg a

zenei nevel6s, a n6pt6nc oktat6s. A meghirdetett sportk<ir<ik, dnekkarok 6s szakkdrdk is ig6nyesen

segitett6k a tehets6ges tanul6k differenci6lt fejleszt6sdt. A tavaszi,hagyom6nyos 6s szok6sosan

magas szinvonalf zeneakad6miai koncert elmaradt a COVID-I9 miatt.

Az iskola 5. 6vfolyamos dirlkjai a prlkozdi Katonai Emldkparkban iinnepi mrisorral

eml6keztek az aradi H6s<ikre, melyr6l tud6sftott a fenntart6 weboldala is: https://ekif-

bp.hr.r/2020l10/1 1/emlekmusor-pakozdon-a-pannonia-sacra-otodikeseivel/. K<iszrinet az ig6nyes

betanft6s6rt minden koll6g6nak.

Gratul6lunk a tehets6ggondoz6s sokfele siker6hez es az elert versenyeredm6nyekhez is,

melyeket a besz6mol6 t6bb oldalon keresztiil ismertet, jelezve a verseny tirgy6t, szintj6t a
s
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versenyz6(ke)t, 6s az el6rt eredmdnyt. A j6rv6nyhelyzet miatt sok f6v6rosi 6s orsz6gos verseny

drint6je elmaradt. A Pannonia Sacra 6s a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnrlzium 6s Koll6gium

informatikat tandrai egy informatikai versenyfelhfv6ssal (TRIANONI0O Informatika Verseny)

fordultak az egyhinmegye iskol6ihoz. A fenntart6 is kdszd,netet mondott az dtletes

versenykiir6s6rt. A pedag6gusoknak 6s a sikeres versenyz6 dirlkoknak is gratulSlunk.

Egyre t<tbbfele projektnap is szinesiti az intezrnenyben atan6rin kiviili ismeretadat6st. A

term6szettudom6nyos projektnap 6s a teremtett vil6g sz6psdgeit bemutat6 tanul6i f6nyk6pp6lytnat

mellet id6n hum6n projektnapot terveztek, amely nem val6sulhatott meg a COVID-19 miatt.

A Katolikus Pedag6giai Intezet 6s az Apor Vilmos Katolikus F6iskola tov6bbra is sok

bemutat6 6r6ra k6rte fel az iskol6t, melyek akorlirtozilsok miatt nem val6sulhattak meg.

A tan6v folyam6n harom foiskol6s hallgat6 vfgeile gyakorlat6t az iskol6ban. Ketten

zir6tanitdsukat is az iskol6ban vegeztek. K<isz<inet az ezirinyu pedag6giai munk5t 6s

hivatiis gon dozitst v e gzo mentoroknak !

Lambert Zoltin atya nyug6llomrlnyba vonul6s6t krivet6en Forg6cs Alajos pl6b6nos atya,

Mdt6 Janos Krist6f k6plinatya segitette az iskolai hit6letet. Akorlifiozirsok miatt Lojzi atyahSrom

alkalommal, kar6csonyi iinneps6gen, adventi gy6n6son 6s a tan6vzfr6 flrtekezleten jart az

iskol6ban. K6pkin atya egy oszt6lyban hittant is tanitott. Az iskolai l6ttel 6s gyakorlattal

kapcsolatos 6szrev6teleket a tan6v v6g6n egyeztettdk 6s megbesz6ltdk.

A Margit-szigeten, Szent Margit tisztelet6re bemutatott szentmis6n, 6s ez Esztergomban

Mindszenty J6zsef bfboros atya boldoggi avatds66rt bemutatott szentmis6n az iskola kdzdss6ge

id6n nem vehetett rdszt a j6rvrinyhelyzet miatt Jriniusban viszont tigyesen kihaszn6ltSk a

szigorit6sok enyhit6sb6l ad6d6 lehet6s6geket; az oszt6lyok ktil6nbdz6 helyszineken, rendhagy6

tanit6si napokat szerveztek.

Sokf6le fejleszt6s 6s b6vit6s val6sult meg ebben a tan6vben. A tan6v kezdet6re elk6szi.iltek

atisztasilgi fest6sek. A szervezeti fel6pit6s vfltozhsaib6l ad6d6an kdt fj iroda keriilt kialakit6sra,

valamint egy raktarhelyis6g 6talakit6s is megtcirt6nt a tandv kezdet6re. Tovdbb b6\.iilt az iskola

infokommunik6ci6s eszkdzrendszere is. Szeptember elej6n rijabb interaktiv thbla erkezett az

iskol6ba, igy min risszesen 11 tribla segiti 6s tAmogatla a tanit6s-tanul6s folyamat6t. Megval6sult

az informatika terem sz6mit6g6peinek effe a tan6we tervezett korszer[isit6se 6s b6vit6se is. Az

iskol6ba eszkcizfejleszt6si pillyinatnakk<iszcinhet6en megkezd6ddtt egy digit6lis terem kialakit6sa

is. Els6 l6pdsben beszerz6sre keriilt negyven tablet 6s egy tablettdlt6 szekr6ny.
Lo
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Azaula frldtti teraszt<ibbfunkci6s teremm6 tcirt6n6 Stalakitfusinak tervez6se 6s a sztiks6ges

enged6lyek megszerz6se sikeresen megt<irt6nt, de a kozbeszerz6si eljar6s sikertelensege miatt az

6pitkez6s nem kezd6dhetett el. Sikeresen befejez6dritt viszont az alagsorba tervezett

mozg6sfejleszt6 6s er6nl6tjavit6 termek kialakft6sa 6s felszerel6se. Az esem6nyr6l tud6sit6s keriilt

fel az EKIF weboldalira is (https://ekif-bp.hu/2021l06/09/mozgasfejleszto-terem-megaldasa/). Az

iskola eszkdz6llomanyanak idei fejlesztds6t a fenntart6i trimogat6s mellett az iskol6t tamogat6

Budai Katolikus Iskola (BKD Alapftv.any tdmogat6sa is segitette.

Gyermek- 6s tanul6baleset a tan6vben risszesen tizt6rt6nt, amelyek jegyz6kdnyvez6se 6s

elektronikus rdgzit6se (KIR) rendben megtrirt6nt.

Azintezmeny elv6gezte az orczdgos kompetenciam6r6s, a nyelvi m6r6s, a lemorzsol6d6ssal

veszllyeiletett tanul6kkal kapcsolatos tilmogat6 rendszer, valamint a NETFIT@ rendszer szerinti

frzikai fitts6gi m6r6sek legutols6 rendelkez6sre 6116 adatainak elemz6s6t, 6rtdkel6s6t. Sajnos a

panddmia miatt tavaly nem volt kompetenciam6r6s. Tanul6ik j6l teljesitettek a 2021.6vi idegen

nyelvi m6r6sben. A nyelvi m6r6sen az iskola 4 tanul6ja 100 o%-os, teh6t hib6tlan eredm6nyt 6rt el.

,,A nyelvi m6r6s eredm6nyei megvannak, 6rt6kel6s6t, 6s az ebb6l ad6d6 krivetkeztet6seket a

humrln munkaktiz<iss6g v6gzi el augusztus 25-ig." - fogalmazott a beszrlmol6. A NETFIT

felm6r6sek befejez6se utin az adatok bevitele megtdrt6nt, azonban a m6r6sek eredm6nyeit a

rendszerb6l krizpontilag ttir61t6k.

A tan6v sor6n az iskola ttibbsz<ir jelent meg a m6di6ban. L6lekemel6 volt a,,Mindszenty-

tisztelet a Pannonia Sacra Katolikus Iskol6ban" cimmel, D6raZoltinigazgat6rirral k6szitett riport

a BONUM TV-n (nttps:lltcatotitus.tvml

dora-zoltanA. Kdsz<injiik a tanris6gt6telt!

Az idei jubileumi 30. tan6vben a nevel6testiilet t<ibb tagjanak kiemelked6 pedag6giai

munkrij6t 6llami 6s egyhazi kitiintet6sek adomrinyozhs|val ismert6k el. D6ra Zolt|nigazgat6 ir
Magyar Erdemrend Lovagkereszt, Blazsek Andrea tandmo pedig K6ta dijat kapott - kamagy

kateg6ri6ban. Mindk6t <ir<imteli esem6nyr6l tud6sitris keriilt fel a fenntart6 weboldalara is.

A fenntart6 6s D6ra Zolthn igazgat6 ur javaslatara hx dolgoz6juk kapta meg a Szent

Gell6rt-dij arany fokozatdt; Czitronyin6 Tihanyi Agnes, D6raZoltdn,Dr.Zlinszky Jdnosn6, Mandl

Katalin, Nagy ndik6 Orsolya 6s N6meth Ildik6 Katalin. Ismdtelten drdmmel gratul6lunk a

dijazottaknak, 6s sikeres tev6kenys6gtikre 6s tov6bbi 6lettikre a J6 Isten tov6bbi b6s6ges fldhs1t

k6rjiik!
ro
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Int6zm6nyv ezet6 6rt6kel6se

. Az int6zm6nyi mtik<id6st, szakmai itinyit6st, a gazd6lkod6st, az intdzmdnyi

dokumentumokat, valamint a tanulmiinyi eredm6nyeket figyelembe v6ve D6ra Zoltftnigazgat6,tn

szakszeriien, eredm6nyesen, magas szinvonalon vezeti az intezmenyt.

A fenntart6 k<isz<ini D6ra Zoltin igazgat6 rirnak; az int6zm6nyvezetdsnek, a

pedag6gusoknak 6s alkalmazottaknak a202012021-es tan6vben v6gzett 6ldozatos 6s eredm6nyes

munk6j6t. Kiildn is megk<isz<injiik igazgatl ur szem6lyes kdzremiikdd6s6t 6s ffuadozds6t, melyet

megrijul6 intdzmdny16rt tett 6s tesz aj<iv6ben is. Ism6telten h6l6san kriszdnjiik a COVID-l9 elleni

kiizdelemben tett tribblet fliradoz6sait is!

Jelen int6zm6nyi 6rt6kel6s az Nkt. 85. $ (3) bek. alapjtln azintezm5ny honlapj6n kereszttil keriil

nyilv6nossig el6.

Azintlzmdny 2021. szeptembert6l 6vod6val fog b6viilni. A fenntart6 ism6telten h6l6san

kdsz<ini D6raZoltinigazgat6 rirnak mindaz az igdnyes 6s hat6kony munk6t, arrit azrij 6vod6val

val6 b6viil6s miatt az rij 6voda megszervez6s6be 6s az rij Pedag6giai Program elk6szit6s6be

fektetett.

A Pannonia Sacra Katolikus Altal6nos Iskola ism6t tartalmas 6s eredm6nyes 6vet zixt.

Minden tagjanak testet 6s lelket pihentet6 vak5ci6t kivrinok! A J6 Isten 6ldja meg tov6bbi

kereszt6ny nevel6-oktat6 munkdjukat - a kdvetkez6 30 6vben is!.

Budapest, 202l.jrilius 3 0-6n
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