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Az ökoiskolai munkacsoport tagjai: 

 
 

 

Sztyehlikné Hegyi Krisztina  igazgató 

Kocsis Nóra    igazgató helyettes + reál mk. 

Dudás Noémi    munkacsoport vezető + alsós mk. 

Várszegi Anikó   gazdasági vezető 

Hokné Kármán Szilvia  titkárság 

Kállainé Szögi Klára   alsós mk. 

Koncsek Zita    alsós mk. 

Pécsi Marcell    humán mk. 

Péter Zoltán    humán mk. 

Artztné Csatári Marianna  idegen nyelvi mk. 

Kéthelyi Lídia    idegen nyelvi mk. 

Nagy László    természettudományi mk. 

Bánlaki Tiborné   természettudományi mk. 

Kárpáti Szilvia   természettudományi mk. 

Orosz Zoltán    természettudományi mk. 

Oszoli Beatrix    DÖK 

Haluska László   gondnok 

Mészáros Mónika   gondnok 

Alattyányi Lajos   karbantartó 

 

 

 

 

 



Elfogadtattuk az ökoiskolai munkatervet a nevelőtestülettel, a diákönkormányzattal. 

Az ökoiskolai munkatervben megfogalmazott feladatokat igyekeztünk megvalósítani, illetve, 

ha mód nyílt rá, ezeket a feladatokat kibővíteni. Sajnos az éves feladatainkat a koronavírus 

járvány miatt csak részben sikerült megvalósítanunk. 

A feladatok végrehajtásában minden munkaközösség részt vett. 

A munkaközösségek munkaterveinek elkészítése során cél volt a lehetséges öko lehetőségek 

beépítése a munkatervekbe. 

A Diákönkormányzat éves munkatervében is szerepeltek az alábbi pontok: környezetvédelmi 

programok, öko kommandó megalakulása, feladatainak meghatározása. 

Az iskolai környezet alakítása is tükrözte ökoiskolai törekvéseinket: Ökofal (digitális ökofal 

beindítása) elkészítése, folyamatos frissítése környezetvédelemmel kapcsolatos hírekkel, 

programokkal; Madárbarát iskolai program megszervezése, madáretetés, -itatás; „Zöld osztály” 

program meghirdetése, iskola zöldítése, a tavaly elültetett fák gondozása. 

Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógiájának 

elvei, hanem az iskolai élet minden területén. A tanítási órákhoz kötődő tartalmak az iskola 

Helyi Tanterve szerint valósulnak meg. A tanórán kívüli tartalmak, hagyományok az alábbiak: 

 

Szeptember: 

Szeptember 3. hete: Takarítási világnap 

Tevékenység: Saját terem esztétikumának fejlesztése, karbantartása, zöld sarkok létrehozása, 

azok gondozása, az iskola zöldítése 

 

Az Ökofal elkészítése: 

Az Ökofal fölé sík képernyős TV került. Jeles napokkal, környezetvédelemmel kapcsolatos 

ppt-k, diasorozatok kivetítése mellett a hagyományos faliújságot is frissítettük a gyerekek 

munkáival. 

 

Szeptember 17-18.: Őszi papírgyűjtés 

Gyűjtött mennyiség: 32.013 kg 

 

 

Szeptember 22.: Autómentes nap 

Kihirdettük iskolánkban, hogy aki csak tud, ezen a napon jöjjön biciklivel, gyalog vagy rollerrel 

reggel az iskolába. A hagyományos kerékpáros programunkat idén a járványhelyzet miatt nem 

tudtuk lebonyolítani. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés beindítása, használt elem, akkumulátor, telefon (Passzold vissza, 

tesó! – program), műanyag kupak gyűjtése folyamatosan zajlott a tanév során. 

 



A tanév elején a DÖK feladata az energia „kommandó” megszervezése volt. Az „energia 

kommandó” inkább a gimnazistákkal működik, akik a tanév nagy részében online oktatásban 

voltak. Ennek ellenére a tanév folyamán kevesebb volt a rongálás a mosdókban, 

körültekintőbbek voltak a tanulók. 

Október: 

 

Ökofal frissítése: 

 

Október 4-10. – A világűr hete 

Október 4. - Állatok világnapja 

 

Gazdakalendárium  
Sajnos ezt a programsorozatot a járványhelyzet miatt, a szigorítások idejére fel kellett 

függesztenünk. A programot a jövő tanévben folytathatja a két osztály (4.a, 5.a) 

 

Október 4.: Az állatok világnapja 

Adománygyűjtést szerveztünk a Gyömrői Árvácskák Állatmenhely részére. 

Az adományok gyűjtése, elszállítása mellett iskolánk tanulói Kéthelyi Lídia és néhány lelkes 

szülő kíséretében még kutyasétáltatással is megörvendeztették a menhely lakóit. 

 

KRESZ-pálya az udvaron 

Iskolánk tanulói több héten keresztül használhatták az új pályát. A mozgásos tevékenység 

során megismerték a közlekedés szabályait, járművel (roller, kerékpár) és gyalogosan is 

kipróbálhatták ezt a remek oktató játékot.  

 

Október 8-11.: 72 óra kompromisszum nélkül 

Ezt a programunkat a járványhelyzet szintén felülírta. 

 

November: 

 

Ökofal frissítése 

 

November utolsó péntekén: Nemzetközi Ne Vásárolj Semmit Nap - Gimnazistáink az akcióra 

plakátot készítettek. 

 

Országos Iskolakert-hálózati Találkozó - 2020. november 27. 

Az online találkozón részt vett Dudás Noémi iskolakert vezető. 

 

December: 

 

December eleje: Madárbarát kert – téli madáretetés 

 

Tevékenység: Az iskolakertben madárkalácsot készítettünk, madáretetőt helyeztünk ki. A tél 

folyamán etettük, itattuk a madarakat. 

 

 
 



 

Adventi készülődés, koszorúkészítés természetes anyagokból – Adventi koszorú verseny 

Január: 

Félévzárás, féléves beszámoló elkészítése, ökoiskolai munkacsoport féléves munkájának 

értékelése 

Ökofal frissítése 

Téli madáretetés, -itatás 

Január 27. - Gyűjtés az állatmenhelynek 2. 

A téli gyűjtés során elsősorban meleg takarókat, pokrócokat, élelmet és gyógyszereket vittünk 

a Gyömrői Árvácskáknak. 

Február: 

Ökofal frissítése 

 

Petőfi kupa – házi verseny 

Alsó tagozatosaink sorversenyekben, kidobos párbajokban versengtek egymással. 

Március: 

 

Göncölj a Földért! - Sulizsák program – ruhagyűjtés 

Az idei gyűjtésünk még a tavalyit is felülmúlta. 

Eredmény: 5967 kg ruha, 298350 Ft 

 

Iskolakerti munkák tavasztól folyamatosan 

Ebben a tanévben sikerült az iskolakertben több magaságyást is kicserélni. Köszönjük az 

anyagi támogatást a Vezetőségnek! 

Rengeteget dolgoztunk, főleg a két ötödik és a 4.a osztály tanulói jeleskedtek. 3 új nagy 

ágyással és 3 fűszernövény ágyással lettünk gazdagabbak. A járványhelyzet és a digitális 

oktatás, valamint a kedvezőtlen időjárás miatt kicsit később tudtuk elkezdeni a kerti 

munkákat, de szerencsére azért sikerült utolérnünk magunkat. Volt bőséges epertermés, retek, 

újhagyma szüret. Tervezzük a nyári fenntartó foglalkozásokat, illetve a gondnok család segít a 

nyári öntözésben. Köszönjük nekik! 

 

TeSzedd! - Országos szemétszedő akció 

Ez a program a járványhelyzet miatt elmaradt. 



 

Március 29.: A víz világnapja (alsóban a Petőfi nappal összekötve) 

 

Ezt a programunkat a digitális oktatás miatt online szerveztük meg. 

A tanulók érdekes kvízjátékok, videók, rejtvények segítségével ismerkedtek a vízzel, vizeink 

védelmével, megóvásával, a víztakarékossággal. 

A felső tagozatosok rajzpályázat keretében emlékeztek meg a világnapról. 

 

Március 30. – ÖKONAP (online) 

Az ÖKONAP az alsó tagozaton szintén online került megrendezésre. 

Videófilmekkel, oktatójátékokkal, online beszélgetésekkel tettük színessé ezt a napot. 

 

Március 31. – Múzeumi nap (online) 

A járványhelyzet miatt sajnos ez a programunk is a virtuális térbe kényszerült. 

Igyekeztünk gazdag kínálatot nyújtani a gyerekeknek, virtuális állatkerti séták, 

világörökségünket bemutató filmek, természetfilmek ajánlásával. 

 

Április: 

 

Április 22.: A Föld napja 

 

Ökofal frissítése 

 

 

 

Május: 

 

Május - Tavaszi papírgyűjtés: A járványhelyzet miatt elmaradt. 

 

 

Május 19.: Madarak és fák napja: 

Az Ökofalon a gyerekek munkáiból bemutattuk az év madarát és az év fáját. 

 

 

Június: 

Június 5.: Környezetvédelmi világnap 

Az Ökofal frissítése 

 

 



Június 14.: SPORT-nap: 

Nagyszabású rendezvénysorozatot szerveztünk, melyen az iskola apraja-nagyja részt vett. 

Több fordulós feladatokat teljesítettek a gyerekek iskolánk udvarán. Kidobó, trambulin, 

kötélhúzás, KRESZ-pálya, pingpong, tánc, akadálypálya, filmvetítés színesítette a napot. 

 

Június 15.: Kirándulások 

Az utolsó tanítási napon kirándulni mentünk. Kirándulásaink is tükrözték öko szemléletünket. 

Többek között biogazdaság és állatfarm látogatáson (OPPA-Farm), a Vecsési Tájházban, a 

Szentendrei Skanzenben, az Ócsai Tájház és Tanösvényen jártunk. 

 

 

Folyamatos programok, feladatok 

- Saját terem esztétikumának fejlesztése, karbantartása, zöld sarkok létrehozása, azok 

gondozása. 

- Az iskolakert fenntartása, gondozása bio módszerekkel: 

Egész tanévet átölelő tevékenység (heti 2 óra szakkör és 5. évfolyamon technika órák 

keretében) 

- Madárbarát kert fenntartása 

- Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag, használt elem, kupak), szelektív gyűjtők 

rendeltetésszerű használata 

- Komposztáló üzemeltetése, konyhai hulladékok komposztálása 

- Szemétszedés (iskolaudvar, iskola környéke) 

- ,,Energialesen” – diákokból álló csoport (Energia Kommandó) rendszeres ellenőrző 

sétája, „őrjárata” az iskola egész területén – vízcsapok, világítás, szellőztetés-

ablakbezárás stb., diákok figyelmeztetése, figyelemfelkeltő plakátok, írások 

közzététele az öko hirdetőtáblán– időközönkénti helyzetértékelés (A gimnazisták 

digitális oktatása alatt felfüggesztve!) 

- Környezetbarát tisztítószerek használata  

- Egészségnevelési programok 

- Iskolabüfé: egészséges, frissen készített élelmiszerek forgalmazása 

- Iskolagyümölcs program 

- Az étkezéssel kapcsolatos műanyag hulladék (poharak és ételes dobozok) csökkentése 

és szelektív gyűjtése  

- Kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése  

- Sportnapok, sportversenyek, szabadidős sportprogramok (Ebben a tanévben 

kevesebb!) 

- Tanórákon alakított környezettudatos gondolkodás, öko szemlélet 



- CSÉN program egész tanéven keresztül 

- Tevékenységközpontú pedagógiai eljárások 

- Szabadban tartott foglalkozások /kerti foglalkoztató/ 

- A környezeti neveléshez kapcsolódó eseményekről és eredményekről tájékoztatást 

adtunk az iskola honlapján és a helyi médiában is. 

 

A munkaközösségek beszámolójában megjelenő ökoiskolai programok, vállalások 

 

- Alsó tagozat: 

 

- A Pedagógiai Program környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzítettek elvek és 

szempontok szerint tervezzük és valósítjuk meg a megfelelő tárgyi környezet 

kialakítását. 

- Mivel az ÖKO iskola címet elnyertük, ezért érvényesítjük a környezettudatosság, 

környezetvédelem szempontjait. A környezeti nevelés érdekében részt veszünk a 

papírgyűjtésben, kupakgyűjtésben, elemgyűjtésben, az udvar takarításában, az 

osztálytermek tisztántartásában és a szelektív szemétgyűjtésben. Az iskolakerti munkák 

folyamatosak, ahol téli madáretetés-és itatás is zajlik. Több alsós osztályban van 

zöldsarok, illetve a termek cserepes virágokkal díszítettek, amit a diákok örömmel 

gondoznak. A konyháról és a büféből összegyűjtjük a komposztálható hulladékot. A 3.a 

osztály néha gyümölcsevő napot tart egy szülő jóvoltából és műfenyőt állított 

karácsonykor (több osztály is), ami egy család régi fája ( évekig használható lesz ). 

Tavaly minden alsós osztály egy fát ültetett az iskolaudvarra a szülők segítségével, 

amelynek gondozása folyamatosan zajlik. A Gazdakalendáriumhoz is csatlakozott két 

osztály(bár most a pandémia miatt felfüggesztésre kerültek a programok) a 3.a és a 4.a 

,ami a néphagyományok felelevenítése, azaz környezettudatosságra nevelés is.  A 3.a 

osztály a Cetelem Zöldsuli pályázatra egy online könyvet készített „Milyen az új 

normális?” témában, amivel országos 3. helyezést ért el. Az 1.a osztályban van 

energiafelelős kisgyermek. A 2.a osztály az osztályban összegyűlő papírlapokat külön 

gyűjti és ruhaszalvétát varrt az egyik kedves anyuka, így csökkentjük a hulladék 

mennyiségét. A 4.b újrahasznosít technika órán.  

- Minden osztály kipróbálhatta a KRESZ pálya adta mozgásos lehetőséget két hónapon 

át hetente. 



- 2015 őszén a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájának (VEVI) 

kezdeményezésére iskolánk is csatlakozott a Mezőgazdasági Szakkör Programhoz. 

Iskolánk 1-4. osztályos tanulói nagy lelkesedéssel dolgoznak benne Dudás Noémi 

kolléganővel. 

- A Gyömrői Árvácskák Állatmenhelynek idén is gyűjtöttünk állateledelt.  

- A hálózatos tanításunk kapcsolódik az ÖKO iskolai programokhoz, feladatokhoz. Az 

alsós környezet és/vagy technika tanmenetbe bevettük az iskolakert látogatását. A 

2.félévben szerettük volna ezt megvalósítani Dudás Noémi kolléganő vezetésével, 

azonban a járványhelyzet miatt ezt a következő tanévre kellett halasztanunk. 

- Az online oktatás alatt sokkal kevesebb papír használódott el (pl.színezők, értesítések, 

dolgozatok papírjait spóroltuk meg mi pedagógusok). 

- A Sulizsák gyűjtésbe idén is bekapcsolódtunk igen szép eredménnyel: 2664,9 kg (ez az 

iskolai gyűjtés 45 %-át teszi ki). 

Osztály Súly: Ár: 

1a 225,1 11255 

1b 367,5 18375 

2a 392,8 19640 

2b 203,7 10185 

3a 702,5 35125 

3b 408,8 20440 

4a 125,3 6265 

4b 239,2 11960 

-  

-  

(Kállainé Szögi Klára mkv.) 

 

- Természettudományi és Testnevelés munkaközösség 

 

- Az ÖKO-iskolai témanap a felső tagozaton és a gimnáziumban a járványügyi helyzetre 

való tekintettel elmaradt. 

 

- Szeptember megszerveztük és lebonyolítottuk a papírgyűjtést. 

 

- Az ÖKO-falon folyamatos a környezetvédelmi témák, és a TV készüléken is ezzel 

kapcsolatos anyagokat vetítünk. 

 



- Novemberben a gimnazisták „Nemzetközi Ne  Vásárolj Semmit!” akcióra plakátot 

készítettek. 

 

- Az „energia kommandó” inkább a gimnazistákkal működik, akik 2020 novembere 

óta  online oktatásban voltak. 

 

- A tanév folyamán kevesebb volt a rongálás a mosdókban, körültekintőbbek voltak a 

tanulók. 

 

- Március hónapban a felső tagozatos tanulóknak rajzpályázat keretében tartottuk meg a 

„Víz világnapjáról” a megemlékezést. 

 

- Június 14-én nagyszabású Sportnapot szerveztünk. 

 

- A fenntarthatóságra való nevelés szerves részévé vált a természettudományos óráknak.  

 

- Szelektív hulladékgyűjtésre folyamatosan képeztük tanulóinkat. 

 

(Nagy László mkv.) 

 

 

 

- Idegen nyelvi munkaközösség: 

 

- „Az iskola ökoiskolai munkacsoportjának programjával összhangban az idegen nyelvi 

órákon minden szinten foglalkoztunk a napirend, egészséges életmód, 

környezetszennyezés, környezetvédelem témákkal.” 

 

(Madarász Krisztina mkv.) 

 

 

 

- Reál munkaközösség: 

 

„Technika órákon a globális és a helyi környezeti problémák megbeszélésén túl a 

környezettudatosabb életvitel kialakítása a célunk, sok beszélgetéssel, saját 

tapasztalattal, játékkal és projektekkel. Az ötödik évfolyamon technika órákon 

kertészeti alapismereteket és gyakorlatot tanulnak tanulóink. Az Öko programban 

munkaközösségünk is részt vesz. Az iskolai papírgyűjtésen minden tanuló és tanár részt 



vesz. A tanóráinkon kevesebb papírt használunk, a környezettudatos nevelést tartjuk itt 

is szem előtt. (többször felhasználható feladatsorok, kivetítő, okos telefon használata)” 

(Szűcs Ildikó mkv.) 

 

- Humán munkaközösség: 

 

„Az organikus pedagógia elemeit a CSÉN oktatásába építettük be. Célunk biztatást 

nyújtani a fiataloknak, hogy kellő felkészüléssel esélyük van a teljes, boldog családi 

életre. A csapatunk tagjai (pszichológus és CSÉN-es szaktanárok) rendszeres 

megbeszéléseken készítik el az éves tervezeteket, szem előtt tartva az „Életünk a család” 

Alapítvány NAT-ban is megfogalmazott ajánlásait. 

(Pécsi Marcell mkv.) 

 

 

- Diákönkormányzat: 

 

„Az egész tanévben az elsődleges és kiemelt feladatok közé tartozik az ÖKO iskolai 

programban való tevékeny részvétel, amelyben a tanulók egymást is segítik. 

Terveinkben sok lehetőséget biztosítottunk, hogy környezettudatos életmódra nevelés 

elmélete és gyakorlata megvalósuljon a tanév során. Azonban a járványhelyzet miatt 

sajnos a tervezettnél jóval kevesebb programunk valósulhatott meg.  

Az őszi papírgyűjtés megszervezése, lebonyolítása idén is a DÖK feladata volt. 

Gyűjtött mennyiség: 32013 kg 

Az ÖKO iskolai programban való részvétel hatékonyabb lett, de látjuk az előttünk álló 

feladatokat. 

(Oszoli Beatrix DÖK v.) 

 

Személyi feltételek 

 

Az iskolában ÖKO munkacsoport működik. Tagjai között a munkaközösségek, a technikai 

dolgozók, és a DÖK képviselőivel. Az ÖKO munkacsoport figyelemmel kíséri, véleményezi, 

javaslataival segíti az iskola környezeti nevelési tevékenységét. 

 

A diákok bevonása az őket érintő döntések előkészítésébe (DÖK). 

 

Idén megalakult egy iskolakerti munkacsoport is. 

Tagjai: Dudás Noémi, Kéthelyi Lídia, Koncsek Zita 

 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

 

- Tanórán kívüli szakkörök a környezeti nevelés szolgálatában 

- Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget (tánc, 

szakkörök, úszásoktatás, sportnapok, Petőfi kupa, SPAR nemzetközi futófesztivál, 

túra-szakkör, kerékpáros és gyalogos közlekedést népszerűsítő programok, friss 



levegőn való szabad mozgás: 2.3. óraközi szünetek, délutáni 

napközi/iskolaotthon/tanszoba 

(A járványhelyzet miatt ebben a félévben ezekből is kevesebb valósult meg.) 

 

Az iskola működtetése: 

 

- Környezetkímélő anyaghasználat 

- Tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával 

- Környezetkímélő anyagok használata a karbantartási munkákban és a takarításban 

- Energiatakarékosság vízzel, hőenergiával, elektromos árammal: Öko kommandó 

őrjárata: csapok és WC tartályok működésének rendszeres ellenőrzése, a csepegések 

és szivárgások azonnali jelentése, világítás, szellőztetés ellenőrzése 

 

 

Kiemelt feladatunk - ökoiskolai vállalásaink: 

 

 

Előző pályázatunkban megfogalmazott vállalásaink: 

1. Fejleszteni szeretnénk kapcsolatainkat más intézményekkel (iskolákkal, 

óvodákkal, egyéb köznevelési, szociális intézményekkel), együttműködéseink bővítése 

tovább lendítené a környezettudatos nevelési céljainkat. 

 

Eredményeink: 

Ezt a vállalásunkat elsősorban az Iskolakerti Hálózaton keresztül valósítottuk meg. 

Évente többször találkoztunk az iskolakerti találkozókon, műhelynapokon, 

kertlátogatásokon a hálózat iskoláival. Rengeteg jógyakorlatot, tapasztalati tudást 

osztottunk meg egymással. Ezeken a találkozókon az egyházmegye iskoláin kívül 

országosan is szereztünk kapcsolatokat.  

Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a vecsési óvodákkal is. Iskolacsalogató 

programsorozatunkba mindig beépítjük ökoiskolai törekvéseinket is: állatsimogató, 

KRESZ-pálya az ovisoknak, adventi készülődés (természetes anyagokból), tavaszi 

virágültetés az iskolakertben, óvodakertekben, ajándék palánták 

 

2. Az intézmény működtetése terén nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a 

természeti erőforrásokkal való takarékosságra, víz- és energiafogyasztásunk 

csökkentésére. 

 

Eredményeink: 

2019 nyarán elkészült iskolánk épületének teljes homlokzat- és tetőszigetelése. Ennek 

hatására jelentős energiamegtakarítást érhetünk el. 

Gimnazistáink megalakították az Energia Kommandót. Rendszeres ellenőrző sétájuk, 

„őrjáratuk” során az iskola egész területén figyelnek – vízcsapok, világítás, szellőztetés-

ablakbezárás stb., diákok figyelmeztetése, figyelemfelkeltő plakátok, írások közzététele 

az öko hirdetőtáblán– időközönkénti helyzetértékelés. 

Az iskola egész területén fokozatosan energiatakarékos izzókra (A+-os) cseréltük a régi 

izzókat, fénycsöveket. 

Az iskolakert területén kialakításra került egy csapadékvízgyűjtő rendszer. Ezzel 

csökkenteni tudjuk a hálózatos vízfogyasztásunkat az öntözés során. 

 



3. Szeretnénk a mediációs konfliktuskezelési technikák alkalmazását bevezetni 

iskolánkban. 

 

Eredményeink: 

Intézményi szinten a teljes tantestületet átfogóan részt vettünk egy mediációs tréningen 

(Konfliktuskezelés és kommunikációs tréning - Illyés Katalin). Ezzel párhuzamosan 

mediátorképzés is történt, melynek során 11 kollégánk mediátor képzettséget is szerzett. 

A konfliktuskezelési technikákat egyre többször és egyre nagyobb hatékonysággal 

alkalmazzuk mindennapi munkánk során. Prevenciós foglalkozásaink közé tartoznak az 

osztályfőnökök, az iskolapszichológus és az iskolai szociális segítő vezetésével tartott 

osztály- és csoportfoglalkozások, amelyek leggyakoribb témái a közösségformálás, 

konfliktuskezelés, tanulásmódszertan, bullying prevenció, bűnmegelőzés, biztonságos 

internet- és médiahasználat, függőségek. ÖKO-napjainkon is minden évben helyet 

kapnak drogprevenciós, egészség- és környezettudatosságot növelő, a lelki egészséget 

támogató előadások vagy interaktív foglalkozások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecsés, 2021. június 25. 

 

 

 

 

 

          Dudás Noémi 

            

         munkacsoport vezető 


