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Gólyatábor—Három nap egy gólya szemével 

 

Gólyatábor 2014: 

Újra gólyainvázió  
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Itt van az ősz, itt van újra... 

 

A kérdés sosem az, hogy mennyire 

gyorsan telik a nyári szünet, hanem 

sokkal inkább az, hogy tartalmasan 

vagy hasznosan telt-e?  

Reméljük, igen. 

Az új tanév még el sem kezdődött iga-

zán, de máris van miről írni, a gólyatá-

bor történéseitől egészen a dunaújváro-

si főtér avatásáig. Iskolánk tanulói a 

rácalmási tökfesztiválon is kiválóan 

szerepeltek, ami nagy büszkeséggel tölt 

el minket.  

Büszkék vagyunk arra is, hogy ezt a 

tanévet már mint regisztrált tehetség-

pont kezdjük meg, vállalva a tehetséges 

tanulók felkarolását. 

Cikkeinkhez jó olvasást kívánunk! 

A Pann-ON csapata 
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TARTALOM 
Akikre büszkék lehetünk… (4. oldal) 

 Felléptünk a rácalmási tökfesztiválon és a dunaújvárosi főtér avatásán 

Övék a jövő (5. oldal) 

 A POK is tehetségpont lett 

A biológia áttekinthető, érdekes és kézzelfogható (6-7. oldal) 

 Riport Kiss Tibor tanár úrral 

Gólyainvázió Szarvason (8-9. oldal) 

 A gólyatábor három napja egy gólya szemével 

Az irodalmi sarok kínálja (10-11. oldal) 

 Talpai Tibor gondolatai…  

Havi könyvmustra - Kiera Cass (12. oldal) 

 Kiera Cass - Párválasztó 

Kiállítás, zene (13. oldal) 

 Kim Corbisier, Rixton 

Kapun kívül (14-15. oldal) 

 Galéria Jazz Club, POK-os színház - Miss Saigon, Mozart Budapest 

Rövid sarok (16. oldal) 
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SZŰCS FÉDRA, CSER ÁDÁM 

Pannonos sikerekről 

ÚJABB PANNONOS SIKEREK 

 

Szeptember 26-án és 27-én újra hallatott magáról 
iskolánk.  

Először a Rácalmási Tökfesztivál tehetségkutató 
versenyén lépett fel a színjátszó kör és az énekkar. 
A hideg szeles idő ellenére jól sikerült a szereplés. 
Az énekkar spirituáléi is nagy sikert arattak, de a 
„tökös” Mátyás mese nyerte el igazán a főként óvo-
dásokból és kisiskolásokból álló nézőközönség tet-
szését.  

A versenyen a „Legtökösebb iskola” címet az idén 
mi nyertük el. 

A következő napon még nagyobb kihívás várt isko-
lánk énekeseire. 

Az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” című 
országos kezdeményezéshez csatlakozva egész nap 
színvonalas műsorok várták Dunaújváros lakót a 
megújult főtéren.  

A hideg délutánon több mint félórás műsorával for-
ró hangulatot teremtve szórakoztatta a közönséget 
a Pannon Oktatási Központ csapata. 

Köszönjük a felkészítést Sándor Melinda tanárnő-
nek és Baráth Gyula tanár úrnak!  

Reméljük, hogy színvonalas előadásainkkal bevés-
sük iskolánk nevét Dunaújváros történetébe.  

Larachi Noureddine 
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A POK is tehetségpont lett 

SZULIK ÁKOS 

Cserni Patrícia 
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Kivételes, tehetséges fiatalok szerte 

az országban megtalálhatóak. Feltö-

résükhöz, álmaik megvalósításához 

az országunk új egyesületet hozott 

létre. A MATEHETSZ célja, hogy 

segítse a diákokat, s iskoláit pályá-

zatok útján előbbre jutni, s minde-

zekkel együtt kiépítsen egy stabil 

kapcsolatot egymás között.  Külön-

böző témájú szakmai fórumon ve-

hetnek részt, álláspontjukat ismer-

tethetik, mindezekkel együtt pedig 

közös erővel fejlődhetnek.  Ha úgy 

érzed, szeretnéd tehetségedet kibon-

takoztatni, ne késlekedj, az ajtó 

nyitva áll!   

Övék a jövő  

www.tehetseg.hu 

www.tehetsegpont.hu 
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Jó gyakorló újságíróhoz méltóan 

előre megírt sorokkal készültem, 

de ez mit sem ért, mikor beszélget-

ni kezdtünk. Kérése csak annyi 

volt, hogy tudassam vele előre kér-

déseimet, elkerülve ezzel az esetle-

gesen kínosabb helyzeteket. Sze-

rencsére igen jól belejöttünk a vé-

gére mindketten a kérdéseket és vá-

laszokat illetően. Igen kellemesen 

sikerült egymással elbeszélget-

nünk. 

Kevesen tudhatják, hogy a tanár 

úr mátészalkai születésű, jelenleg 

Dunaújvárosban él, s a Nyíregyházi 

Főiskolán végezte tanulmányait, 

ELTE-i továbbképzésekkel. Kérdé-

seim nagy része nem érte váratla-

nul. Interjút még soha életében 

nem készítettek vele, ám szó sem 

volt semmiféle izgalomról. Meg 

kell hagyni, nem egy ideges szemé-

lyiség. Hobbijaival igencsak lenyű-

gözött, imád nyelveket tanulni, 

mint például a németet, angolt, 

olaszt és a szlovák nyelvet, valamint 

utazni, világot látni. Remek volt 

megtudni, hogy ugyanazokban a 

szabadidős tevékenységekben va-

gyunk érdekeltek.  

Kötelezőnek mondható kérdése-

im egyike, hogy miért szereti tan-

tárgyait, mi az a dolog, ami miatt 

élete végéig ezzel szeretne foglal-

kozni? Válasza mosolyt varázsolt az 

arcomra, nagyon szépnek találom 

érvelését. A tanár úr szerint a bioló-

gia a legszebb tantárgyak egyike, 

mert áttekinthető és érdekes, kéz-

zelfogható. Boncolgatva a témát ki-

fejtette, hogy a sok ágazat közül is 

az embertant kedveli a legjobban, a 

kémiát pedig igen hasznosnak véli, 

mindkét tantárgyat szükségesnek 

gondolja.  

A biológia áttekinthető, érdekes és kézzelfogható 

Beszélgetés Kiss Tibor tanár úrral 

Riportalanyként választásunk iskolánk új kémia és bioló-

gia szakos tanárára, Kiss Tiborra esett. Bevallom, régen 

nem éreztem már olyan izgalmat, ami akkor járta át teste-

met, mikor leültem vele szemben, kérdéseimmel együtt a 

kék noteszemmel.  
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A tanári létről is érdek-

lődtem, ami teljeséggel el-

nyerte tetszését. Kitértem 

az első, igazi tanári munka-

napján benne kavargó érzé-

seire, mikor is félt a befoga-

dás miatt, hogy szeretni 

fogják-e a jövőben. Többé 

viszont már nem volt oka az 

izgulásra, teljességgel bebi-

zonyosodott, hogy nem 

csak itteni kollegáival talált rá az össz-

hangra, hanem tanítványaival is jó kap-

csolatot ápol. Következő kérdésemmel 

már egy kényesebb dolgot boncolgattam, 

hogy volt-e már olyan, mikor legszíve-

sebben elpityeredett volna a tanórán egy 

diákjától, vagy annak válaszától. Rögtön 

mondta, hogy nem, ám elmondott egy 

történetet, mikor egy gyógyszerrel kezelt, 

viselkedészavaros diákja fel-le ugrált a 

padokon, ki az ablakon, s akkor érezte 

azt először, hogy tehetetlen. Nem szeret-

né még egyszer átélni, én megértem. Ha-

talmas, tágra nyitott szemekkel hallgat-

tam végig, szemem előtt lebegett a szitu-

áció, s rögtön kérdeztem, hogy a mi gim-

náziumunkkal ki van-e békülve. Termé-

szetesen igen, mind az iskolával, mind a 

várossal. Dunaújvárost az ő véleménye 

szerint élhető, rokonszenves a 

Balaton és a főváros közelsége, 

egyszóval szereti. Napi ritmusá-

val kapcsolatban voltam kíván-

csi, hogy mennyire lesz kimerült 

egy végigtanított napja után. A 

hétfőtől szerdáig tartó kora ötó-

rai keléssel, és az éjféli ágyba bú-

jással együtt, csütörtökön és 

pénteken a legfáradtabb, mikor 

már a Tanár úr is érzi a hét végé-

nek közeledtét. Utolsó soraim egyikeként 

még meg szerettem volna tudakolni, 

hogy melyik osztályt szereti a legjobban, 

de itt kiegyeztünk abban, hogy szereti 

mindegyiket, s hogy nem szokása kü-

lönbséget tenni. 

Összegzésül bátran kijelenthetem, hogy 

ebben a rövid tíz percben sok új, érdekes 

információt tudhattam meg Tibor tanár 

úrról, amit szívesen osztottam meg vele-

tek is.  

A biológia áttekinthető, érdekes és kézzelfogható 

Beszélgetés Kiss Tibor tanár úrral 

Cserni Patrícia 

Fotó: Molnár Gábor 
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Gólyainvázió Szarvason 
 

Mindenki nagy bánatára véget ért a nyár és elkezdődött a padkoptatás idősza-

ka. Ám mi, POK-os gólyák kifejezetten izgalmasan kezdtük meg a tanévet. Au-

gusztus 29-én útnak indultunk Szarvasra, ahol talán bátran kijelenthetem, 

hogy eddigi életünk egyik legeseménydúsabb hétvégéjét töltöttük… . 

Már indulás előtt egy rejtélyes gólya-

csomaggal gazdagodtunk, amiben talál-

tunk egy, a csapatunkat szimbolizáló 

karkötőt, egy vízi pisztolyt, aminek nagy 

hasznát vettük a későbbiekben, a szoba-

beosztást, vízibombákat, valamint egy 

gólyapólót, amit az animátorainknak kö-

szönhetően három napig folyamatosan 

viselnünk kellett. A buszút alatt megtud-

tuk, hogy a tábor alatt folyamatosan ér-

vényben lesz az úgynevezett STOP játék. 

Bármelyik felsőbb éves, 

bármelyik pillanatban 

teljes lefagyást parancsol-

hatott nekünk eme va-

rázsszó segítségével. Eb-

ből születtek talán a legviccesebbek hely-

zetek, mert hiszen mikor máskor kellene 

megállunk, mint amikor a spagetti félig 

kilóg a szánkból?! Megérkezésünk után 

birtokba vettük a szobákat, ismerkedünk 

ideiglenes lakótársainkkal. Eközben igen 

jó célpontok voltunk minden vízi pisz-

tollyal mászkáló animátor számára, ezért 

nemsokára az egész ház úszott a vízben. 

Ebéd után ismerkedős játékokat játszot-

tunk, neveket tanultunk szólánc segítsé-

gével, majd egymás ölébe is beleültünk, 

hogy tényleg közel kerüljünk egymás-

hoz.:)   

Ebéd után papírcsákókat készítettünk, 

ami ezentúl kötelező kiegészítő volt a 

táborból való kilépéskor. Persze a kézen 

fogva sétálás sem maradhatott ki a szíva-

tásból. Volt itt tojáskvíz is, a vállalko-

zóbb kedvűek törtek tojásokat fejükön a 

válaszadáshoz, természetesen ezáltal 

pontokkal gazdagítva csa-

patukat.  

Este énekeltünk egyet, 

minden csapat megcsil-

logtatta hangszálait, még 

tanárainkra is átragadt az énekes ked-

vünk, ők is daloltak egyet. Nem sokáig 

örülhettünk éjszaka a nyugalmunknak, 

ugyanis igazán hátborzongató kis játékot 

rendeztek nekünk, de ez maradjon titok 

az következő szerencsés gólyák számára.  

Bármelyik felsőbb éves, 

bármelyik pillanatban tel-

jes lefagyást parancsolha-

tott... 
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Gólyainvázió Szarvason 

SZULIK ÁKOS 

Miután 1 óra alvással „kipihentük” ma-

gunkat, a kedves csapatvezetőink vízi 

pisztollyal keltettek minket és invitáltak 

egy hajnali tornára, amit mindenki ret-

tentően élvezett, és „frissen” ugrándo-

zott a felkelő napfényben. Szombat déle-

lőtt autóversenyeztünk az általunk készí-

tett karton autókkal, ami nagyon vicces 

feladatnak bizonyult, mindenki szurkolt 

a csapatának.  

Délután hajókáztunk a Körösön, meg-

látogattuk a szarvasi arborétumot, majd 

a Mini Magyarországot is megtekintet-

tük.  

Az esti csapatfeladat talán 

a hétvége legviccesebb pont-

ja volt és sokat segített, hogy 

összetartóbbá váljon a csa-

patunk. Szájvízzel gargalizáltunk, 

activityztünk, gördeszkával gurultunk és 

mindenféle ínycsiklandozó ételt kóstol-

tunk egymás után. Ilyen összeállítás volt 

például a hagyma-túrórudi-liszt is, ami 

mindenki kedvenc megmérettetése lett. 

Másnap reggel „megfejtük” egymást, és 

kóstoló-versenyt játszottunk levezetés 

gyanánt, valamint megtörtént az ered-

ményhirdetés is.  Visszafelé a buszon 

már csendesebb volt a hangulat, leszállva 

pedig ölelkezve köszöntünk el egymás-

tól, hogy holnap találkozunk. 

Így visszagondolva, hihetetlenül sokat 

segített a gólyatábor abban, hogy meg-

szeressük, megismerjük egymást, és egy 

összetartó osztályközösség alakuljon ki. 

Azzal, hogy együtt szurkoltunk kiabálva 

a versenyeken, együtt sikoltoztunk az 

erdőben egymásba kapaszkodva, egy iga-

zi osztállyá kovácsolódtunk.  

Az évnyitón már régi barát-

ként üdvözöltük egymást, 

mintha ezer éve osztálytár-

sak lennénk. Tehát bármeny-

nyire is kemények voltak, köszönjük az 

animátoroknak, hogy egy ilyen emléke-

zetes 3 napot hoztak össze nekünk! Mi 

pedig immáron POK-os diákként koptat-

juk az iskolapadokat.  

LANTAI LILLA 

...leszállva pedig 

ölelkezve köszön-

tünk el egymástól... 
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Irodalmi sarok 

 

 

 

Ritka kincs, 
Néha nincs. 
Ha bántanál, 

S ártanál, 
Célt sosem találnál. 

Csak várnál. 
 

Gyötrelem, 
Kényelem. 
Lételem. 
Létezem, 

Hisz tudom, 
De már a végletekig unom. 

 
Azért unom, mert keresek valamit. 

Valamit, ami hozzám közel hoz valakit. 
Valakit, akit szerethetek én is. 

Szerethetek én is, mert ember vagyok mégis. 
 

Ember, 
Nem mer. 

Fellel, 
Elszelel 

a sikerrel, 
Amit nem Ő ért el. 

 
Extrém, 

Obszcén. 
Reklám, 
False én. 

Csak azért vagyunk emberek, 
Hogy behódoljunk, s felesket 

 
... 
 
 

 

Boldogság 

Talpai Tibor tollából 
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Irodalmi sarok 
  

... 
 

az, 
Aki ravasz? 

Aki vár, 
S, ha fordulsz támad már? 

Látod? Boldognak kell lenni, 
Tele tányérból mégis jobb enni! 

 
Jobb úgy enni valamit, 

Ha kiszolgálhatsz még valakit. 
Valakit, akit esetleg szeretsz, 

Aki ugyanúgy, ahogy Te boldogan lépegetsz. 
 

Boldogság, 
Korhadt ág. 
Békesség, 
Ellenség. 

Látod, nem is olyan egyszerű, 
Ahogy gondolná a kétszemű. 

 
Két szem, 

Félsz, nem? 
Meg másik kettő, 

A harmadikkal Téged figyel Ő. 
Figyel, hogyha boldognak látszol,  

Ő majd a lelkedbe gázol. 
 

Belegázol valamiért, 

Hogy sírhassál valakiért. 

Valakiért, akit szerettél, 

Aki mellett boldog lehettél. 
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"Elbűvölő, megragadó és épp a megfelelő meny-
nyiségű izgalom van benne!"- írja róla Kiersten 
White, a New York Times-tól.  

Ez a könyvtrilógia a jövőbeli 

Amerikáról, más szóval 

Illéáról és egy lány nagy lehe-

tőségéről szól. A harmadik vi-

lágháború után körzetekre 

osztva, kasztokba sorolva kell 

élniük az embereknek. A Pár-

választó az a verseny, melynek 

köszönhetően egy fiatal lány-

nak örökre megváltozhat az 

élete. Ki ne akarna hercegnővé 

válni és a trónörökös feleségé-

nek lenni? Ám felkészülni a 

hatalomra, felelősségre és a 

lázadók támadásaira, akik bár-

mikor lerohanhatják a királyi 

palotát nem egyszerű. America 

nem vágyik erre, titkos szerel-

mével Aspennel tervezik közös 

életüket, amikor kénytelen ne-

vezni a versenyre, amelyen ki 

is sorsolják. Kezdetben haza 

akar menni, de valami mégis 

maradásra készteti.  

Harmincöt lány. Egy koro-

na. Egy lehetőség, ami az 

életben csak egyszer adó-

dik. 

N É V J E G Y  

 

 

Kiera Cass 

 

Született: 

1981. május 

Dél-Karolina 

Aktív évek:  

2009- 

Házastárs:  

Callaway Cass 

 

Az első kiadott könyve 

a The Selection trilógia 

volt, ennek filmválto-

zata is készült, de a tel-

jes sorozatot nem 

filmesítették meg. 

 

 

Forrás: Wikipédia 

Havi könyvmustra  
Kiera Cass- A Párválasztó  

GARBACZ BEÁTA 
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GARBACZ BEÁTA 

Kim Corbisier emlékkiállí-

tás: Vajon ismerős-e a Kim 

Corbisier név? A fiatalon el-

hunyt Fecskekirálynő emlékére 

befejezett és befejezetlen mun-

káit mutatják be az Intercisa 

Múzeumban. Filmek, zene, fo-

tók, grafikák és festmények. A 

művész sokáig gazdagította vá-

rosunk kultúráját műveivel. Ba-

rátokkal, gyűjtőkkel és szakma-

beliekkel készült interjúk válo-

gatása is helyet kap az esemé-

nyen. A szeptember 25-én nyíló 

és október 22-éig tartó  kiállítás 

remek időtöltés, ha meg szeret-

nénk ismerni egy fiatal tehet-

ség életszemléletét. 

Rixton: A popot és R&B-t ját-

szó brit együttes igaz, még nem 

futott be, ám márciusban debü-

tált első saját slágerével: "Me 

and my broken heart" című 

szerzeménnyel. Mindezek előtt 

más előadók műveit dolgozták 

fel, példának okáért: Stay, 

Wrecking Ball, Roar, Applause, 

Blurred Lines, Beauty and a Be-

at. Albumuk már készülőben 

van, ahogy az ehhez tartozó 

turnét is tervezik, de addig 

Ariana Grande előzenekaraként 

lesz fellépésük az énekesnő 

Honeymoon elnevezésű turné-

ján. Vajon mi lesz ebből az ala-

kuló karrierből? 

Kiállítás  
Kim Corbisier 

Zene 
Rixton 
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Kapun kívül 

Tanóra utáni elfoglaltságok piciny gyűjteménye 

A Galéria Jazz Klub októberi koncertjei: 

22-én az Anna and the Barbies fog fellépni, mely 2004 őszén Budapesten alakult magyar 

zenekar. Pásztor Anna énekes és színésznő testvérével, Pásztor Sámuellel alapította az 

alternatív rock stílusú bandát. 

23-án az IntimTorna Illegál, vagyis a szintén alternatív rockot játszó, 2010-ben a Kiste-

hén Tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kiss Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János 

által alapított zenekar. 

24-én a P.A.S.O. + PENTELE SKA lép színpadra. 

25-én a punk rock illetve hard rock műfajú 

1993-ban alakult Junkies fog előadni. 

Novemberben pedig terítékre kerül 8-án az 

Alvin és a Mókusok (nyíregyházi együttes) és 

29-én a 2005-ben Lovasi András által alapí-

tott, alternatív rock beállítottságú Kiscsillag. 

KONCERT 

A végére, hogy ne csak 

városunkról legyen szó, 

Michael Bublé érkezik 

Budapestre a Budapest 

Arénába november 2-

án. 

KONCERT - Budapest 
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Kapun kívül 

Tanóra utáni elfoglaltságok piciny gyűjteménye 
CULTURAL CONTENT 

„POK-os” SZÍNHÁZ 

M i s s  S a i g o n  

Időpont: 2014. november 21. - Operettszínház, Budapest 
 

"A musical, amely már legenda" - hangzott a Newsweek kritikája alig néhány héttel az 1989-es 

premier után és valóban, nem tévedtek, Claude-Michel Schönberg művét több tízezerszer került 

színpadra szerte a világon, ezzel pedig a Miss Saigon a tíz leghosszabb ideje játszott zenés előadás 

között van.  

A Miss Saigon Giacomo Puccini Pillangóasszony című operája alapján íródott.  

Azon rockoperák-musicalek közé tartozik, melyek a lenyűgöző látvány, a különleges, Puccini-

idézetekkel teli muzsika és a remek hangzás mellett igazi zenedrámák. A történet számunkra, 

akik az Amerika-imádat, s a szocializmus gazdasági problémáinak nyomasztó terhe alatt éltünk, 

különösen átélhető. A mű katartikus élményt kínál szinte minden nézőnek, szól a gyarmatosítás-

ról, a kommunizmus kísértetéről, a különböző kultúrák-népcsoportok közötti különbségekről, és 

bár társadalmi feszültségekkel teli, mégis főképp a szerelem mindent legyőző erejéről mesél. A 

Miss Saigon jelképe a talmi csillogásnak, az érvényesülési vágyaknak, a kiszolgáltatott szerelmek-

nek, a rideg valóságnak. A Miss Saigon mégis reménysugár, példa arra, hogy a legnehezebb hely-

zetekben is meg kell próbálni felelősséggel élni egymás iránt.  

SZÍNHÁZ 

Nemrég mutatták be a pesti Operettszínházban Lévay 

Szilveszter és Michael Kunze, Mozart című musicaljét. 

,,Utóbbi új szempontok szerint közelít a hőshöz: 

Wolfgangot szinte mai fiatalként kezeli, aki képtelen 

elviselni az atyai uralkodást, a császárvárosi intrikákat 

– s miközben így harcban áll a külvilággal, belül sincs 

békéje, gyermekkori énje, a zseniális Amadé minden 

mozdulatát befolyásolják, s nem engedi szabadon. Ér-

dekes, változatos, nagyon mai, nagyon emberi történet 

egy fiatalról, aki harcol saját meggyőződéséért, a szer-

elmért, a szabadságért… Aki nem bírja a megaláztatá-

sokat, és nem akar beilleszkedni a világ unalmas visel-

kedési sémáiba, s akit úgy hívnak: Mozart!”- olvasható 

a színház honlapján. 

(A
 kép

ek csu
p

án
 illu

sztráció
k) 

A programfelelősök: Garbacz Beáta, Millei Cintia, Szűcs Fédra 
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Iskolánkba visszatért az élet, minden-

ki újult erővel vágott neki a tanévnek. 

Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy 

már az év elején egy dobogós verseny-

eredménnyel büszkélkedhetünk.   

Szeptember elején került megrende-

zésre a Rudas Közgazdasági Szakkö-

zépiskolában a történelemverseny, 

amelyen iskolánk egy négyfős csapata 

indult. A csapat tagjai: Tamási Fanni, 

Nagy Johanna, Aczél Áron és 

Jancsovics Dániel, felkészítő tanáruk: 

Dukai László. A csapat sok-sok felké-

szülés után sikeresen teljesítette az 

eléjük állított feladatot és egy jó han-

gulatú megmérettetésen harmadik he-

lyezést értek el. Gratulálunk nekik! 

Történelmi sikerek 

Rövid sarok 

Pannon Oktatási Központ 
Gimnázium, Szakképző Is-

kola és Általános Iskola 

Lantai Lilla 

Amennyiben fel szeretné venni a 
kapcsolatot intézményünkkel, az 

alábbi elérhetőségek bármelyikén 
megteheti, akár közvetlenül a kollé-

gánkkal is. 

Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, 
Kőris utca 17. 

 

E-mail cím: info@pok.suli.hu 

 

Telefon: +36 25 431 890 

Fax: +36 25 434 175 

Pann-ON, a Pannon Ok-
tatási Központ iskolaújsága 

Szerkesztette: Cser Ádám, Szűcs Fédra 

Felelős kiadó: Borgulya Zoltán  

Írták: 

Bécs Gréta 

Cserni Patrícia Flóra 

Garbacz Beáta 

Lantai Lilla 

Larachi Noureddine 

Millei Cintia 

Szűcs Fédra Anett 

Talpai Tibor 


