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Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napja alkalmából,
2019. január 23-án, a Vécsey János
Leánykollégiumban nyílt meg a Dr.
Pálfi György Tudománytörténeti
kiállítás, amelynek anyagát a
Magyarok
Világszövetsége
bocsátotta rendelkezésünkre.
A művészetekben és sportban elért
sok magyar siker mellett a
tudományos sikereinkre is büszkék
lehetünk, hisz ezek a találmányok,
fejlesztések
az
emberiség
előrehaladását szolgálták, szolgálják
ma is.
Több száz magyar szellemi alkotás
volt látható a falakon. Magyar
felfedezők, magyar alkotók, akik
találmányaikkal az egész világot
meghódították. A kiállításnak a
legfőbb üzenete az, hogy a tudomány
és az innováció határokon átnyúló
fogalmak.
A
magyar
és
magyarországi származású tudósok,
felfedezők a világ tudományában
évszázadok óta nagyon sikeresen és
eredményesen vettek és vesznek
részt.

Sipos Kati néni
szervező tanár

Szentgyörgyi
Albert
szerint:
„Minden
ország
akkora,
amennyivel
hozzájárul
az
emberiség fejlődéséhez, függetlenül
attól, hogy a térképen mekkora
terület jelöli helyét.”
A kiállítás három hétig volt látható a
kollégium aulájában.
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Kommunista diktatúra

Február 25-e a Kommunizmus
Áldozatainak
Emléknapja
Magyarországon.
A
szovjet
megszálló hatóságok 1947-ben ezen a
napon tartóztatták le Kovács Bélát, a
Kisgazda Párt főtitkárát. Az ő
meghurcolásának
dátuma
vált
Magyarországon
emléknappá,
amikor is a kommunista diktatúra
megszámlálhatatlan
bűneire
emlékeztünk.

A szovjet Gulágra küldtek 700.000
embert, és ebből 400.000-en ott
haltak meg.
1. 400.000 embertől vették el a
vagyonát.
A lakosság 97%-át figyelték meg és
tartották állandó félelemben.
Legalább 3 generáció nem ismerhette
meg elődeik valós történelmét.

A XX. században kialakuló
kommunista rendszerek diktatórikus
eszközökkel tartották fenn uralmukat.
A félelem, a terror légkörében
figyelmen kívül hagyták az emberiés polgári szabadságjogokat, és
egypártrendszer
kialakításával
kizárólagos hatalomra törekedtek.

Az internálást olyan ügyekben
alkalmazták, ahol nem volt elég
bizonyíték a letartóztatásra. 1950-ig,
négy nagy internálótábort hoztak
létre:
Recsken,
Kistarcsán,
Tiszalökön és Kazincbarcikán, ahol
több
ezer
rab
végzett
kényszermunkát.

A kommunizmus, a világ nagyon sok
országában százezrével hagyta maga
után az áldozatokat.

Faludy György írót 1949-ben hamis
vádak alapján 3 évre a recski
kényszermunkatáborba küldték. Az
embertelen körülmények között is
írta
a
verseket,
pontosabban
megjegyezte, hiszen papír és toll nem
volt a cellában.

Az alábbi felsorolás a hazánkban
történteket veszi számba:
A szovjet hadbíróságok politikai
ítélettel 2.700 magyart végeztek ki.
A magyar bíróságok politikai ítélettel
1.100 embert végeztek ki.

Az elkészült verseket rabtársai is
megtanulták, így maradtak fenn
szabadulásuk után.

Bírói ítélet nélkül internáltak 60.000
főt.

Faludy György: Éhség (részlet)

Kitelepítettek 24.000-et.

„Nem rossz ez itt a kék napfényben.
A barakk földjén sár dagad.
Uszonyokat
növesztek
éjjel,
napközben
zsenge
szárnyakat.
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Kommunista diktatúra

A bőröm somfánál keményebb:
alája
dugtam
lényemet.
Nem mar a fagy, pofont nem érzek,
mag lettem végre héj helyett.

Szüleivel és egyik testvérével együtt
vitték el 1950-ben a Hortobágyra.
Erről a nehéz és fájdalmas időszakról
és az újrakezdésről mesélt nekünk.

Szerelem? Szépség? Szabad élet?
Álomnak
még
jó.
Ásítok.
Farcsontomból üvegcserép lett.
Nagyon rossz ülnöm. Állni jobb.

Az esten közreműködtek: Hegyesi
Hajnalka és Mátyás Alexa.

Állok hát, a nehéz csákánnyal
kezemben,
a
havas
úton.
A hajcsár néz. Biztos meglátta,
hogy
felemelni
se
tudom.”
Az 1950-es évek elején a táborok
fajtája tovább bővült. Hortobágy
pusztáin 12 zárt tábort létesített a
hatóság. 1950 júniusában a nyugati és
déli
határsávból,
valamint
Budapestről
10
ezer
embert
internáltak, ebből körülbelül ezren,
gyerekek voltak. A pajtákban,
csűrökben,
romos
tanyákon,
birkahodályokban
összezsúfolt
emberekre rendőrök vigyáztak. Se
tüzelő, se elegendő víz nem volt.
Csak a mérhetetlen kiszolgáltatottság
és nyomor.
Idei vendégünk Dr. Bárány Ottóné
volt, aki Debrecenből érkezett
hozzánk. Györgyi néni, matek –fizika
szakos
középiskolai
tanárnő,
gyerekként élte át mindezt a
szörnyűséget.

Összeállította: Sipos Kati néni
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Vécsey Kortárs Élő Könyvek

perces „olvasási” időtartam alatt
sokat megtudhat a kérdező, „olvasó”
arról, hogyan lehet a nehéz
élethelyzeteken túljutni, a családi és
társadalmi
szokások/kényszerek/nyomás
ellenére is saját utakat választani.

Vécsey Kortárs Élő Könyvek

Az Élő Könyvtár (Living Library)
ötlete a skandinávoktól származik.
Azért született, hogy egymást nem
ismerő, különböző sorsú és korú
emberek
egymás
közelébe
kerülhessenek, szót válthassanak, és
egymásra
csodálkozva
felismerhessék
a
másikban
önmagukat.
Bensőséges
beszélgetések ezek a találkozások,
megrendítően őszinték és hitelesek.
Az egyik fél az Élő Könyv, aki
feltárja „lapjain” életének egy
szeletét, majd várja a másik fél
(jellemzően 1-3 személy), azaz
„olvasója” kérdéseit a megosztott
történetével kapcsolatban.

Különös értékét a kortárs jellege adja.
A fiatalok nem egy felnőtt szakember
sok
évtizedes
tapasztalataival
találkoznak, hanem a velük csaknem
egykorú személy mutat számukra
hiteles példát, járható utat az
önfejlesztésre.

A Kortárs Élő Könyvek projektünk
egy
újszerű
kísérlet
a
kortárssegítésre. Az erre vállalkozó
nagykorú fiatalok olyan személyes
történeteikbe engednek bepillantást
olvasóiknak, amelyeket gyakran
félelmek,
tévhitek,
előítéletek
öveznek. A „könyvek” által kínált
történetek közös jellemzője, hogy
erősen reflektált, tudatosan vállalt és
sorssá formált eseményekről szólnak.
Tartalmaznak erkölcsi dilemmákat,
kríziseket és traumákat, ugyanakkor a
személyiség erejéről és fejlődéséről
szóló pozitív üzeneteket is. A 15-20

Egy foglalkozáson három „könyvet”
„olvashat” az „olvasó”, kb.15-20 perc
jut egy könyvre. A könyvcím alapján
fog tetszés szerint választani. A
„könyvek” szabadon „lapozhatók”,
de lehetséges, hogy nem minden
kérdést tudnak/szeretnének

megválaszolni. Becsülni kell őket,
vigyázni rájuk, hogy épségben
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Vécsey Kortárs Élő Könyvek

kerülhessenek a következő „olvasó”
kezébe.
A Vécsey Kortárs Élő Könyvek 2018
októbere óta együtt készülő csapata
első szakmai olvasásra, konzultációra
hívta meg a kollégiumunkban már jól
ismert Budapesti Európai Ifjúsági
Központ rutinos Élő Könyveit,
szervezőit, pszichológusait 2019.
február 17-re. Nagy örömünkre heten
el is jöttek erre a vasárnap délutáni
találkozóra, köztük az egyik szakmai
fejlesztővel, szervezővel. Rövid
ismerkedés, bemutatkozás után
három körben olvasás, majd az
élmények, tapasztalatok megosztása
történt. Öt könyvünk történetével
ismerkedhettek meg a résztvevők.
A
visszajelzések
egyöntetűen
pozitívak és megerősítőek voltak.
Többen csodálatukat fejezték ki a
lányok felkészültségét és lelkierejét
illetően. Elmondták, nagy küldetést
és felelősséget vállalnak ezzel a
projekttel. Néhányan könnyeikkel
küszködve értékelték a könyvek
tartalmát és teljesítményét. Felhívták
a figyelmüket arra, vigyázni kell
magukra,
erősen
óvni
saját
határaikat! Felemelő és nagyon
megerősítő volt ez a találkozó a KÉK
csapat számára! Reméljük, továbbra
is számíthatunk a BEIK Élő
Könyvtárának
együttműködő
támogatására, esetleg jövendő közös
projektekre is.

Az első „éles bevetésünk” 2019.
március 18-án volt a Váci Mihály
Kollégiumban.
Meghívásra
tartottunk még két alkalommal
„olvasásokat” kortársaknak az ócsai
Bolyai
János
Gimnáziumaban.
Júniusban a kollégium KÉK
csapatatát meghívták a Safecity
konferenciára.
Kövesi Györgyi
nevelőtanár, KÉK mentor
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Vécsey Napok

valamint régi diákjainknak, hogy
visszalátogattak és emelték a gála
A Vécseynapok rendezvénysorozattal
névadónkra, Vécsey
Jánosra,
feleségére, Szathmáry Borbálára,
és
alapítóinkra
emlékeztünk.
Rendezvényünkkel
egyben
megemlékeztünk Szatmáry Borbála
halálának 100.
évfordulójáról, valamint arról, hogy
kollégiumunk
kereken 20 évvel
ezelőtt vette fel a Vécsey nevet.
A
Vécsey-napok
alkalmával
kilátogattuk
a Fiumei
Úti
Sírkerthez, ahol alapítónk sírjának
rendbetételével, koszorúzásával és
szavalatokkal tisztelegtünk emlékük
előtt. A következő napon hálaadó
szentmisén vettünk részt, melyet a
Szent József-templomban celebrált
Füzes Adám atya.

színvonalát.

Gálaest keretében adtuk át a Kiváló
Vécsey-díjat Bakos Dorisznak, majd
régi és jelenlegi diákjaink műsorával
zártuk a megemlékezést.
Fellépőink
voltak: Dragonya
Melinda, Kovács Csilla, Gintli
Eszter, Kalina Bianka, Léhárt Míra,
Szécsi Anett, Ropos Annamária,
Korpás Réka, Kakuk Dominika,
Horoskó Dzsenifer, Császár-Bíró
Lenke, Élő Csenge, Juhász Renáta,
Hegyesi Hajnalka, Jakab Ágnes,
Polyák Petra.
Köszönjük
színvonalas

Gabi
műsor

néninek
a
összeállítását.
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Költészet Napja

Idén is megtartottuk a nagy
népszerűségnek örvendő költészetnapi estünket. Diákok és tanárok
osztották meg egymással kedvenc
költőjük egy-egy versét, de volt, aki
saját alkotását adta elő. A versek
között meditációs zenét hallgattunk.
Ezeken az esteken mindig lélekemelő
pillanatoknak lehetünk részesei.

A diákok közül verset mondtak:
Komár Tamara, Hegyesi Hajnalka,
Juhász Renáta, Marosán Fanni,
Papcsák Nóri, Bakos Dorisz, Mátyás
Alexa, Ropos Annamária, Muszáj
Patrícia.
Verset mondó tanárok: Oskolás
Piroska, Kövesi Györgyi, Bajusz
Ernő,
Zalatnai
Éva,
Krichta
Gabriella, Köles Andrea igazgatóhelyettes, Reith Gábor igazgató.

Összeállította: Móni néni
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Safecity program

Erőszakmentes, tisztább élet?
A Föld Napja alkalmából és
apropójából szeretnék megosztani
veletek néhány érdekes és hasznos
dolgot, a mindennapi életünkben
használt
kozmetikumokkal
kapcsolatban.
Manapság már számtalan márka
verseng a piacokon, és nyilván
megvannak a saját szempontjaitok,
ami alapján kiválasztjátok őket.
Ehhez
a
szempontrendszerhez
szeretnék hozzáadni egyet: az
erőszakmentes, állatbarát termékekét.
Találkoztatok-e már a CF (azaz
cruelty-free) megjelöléssel? Ezek
olyan termékeken jelennek meg,
amelyek
gyártásánál
NEM
alkalmaztak erőszakot az állatokon,
vagyis nem tesztelték állatokon. A
tesztelés két esetben is megtörténhet:
egyszer a termék előállításának
bármely
fázisában
(valamely
összetevő vagy a kész áru tesztelése),
másodszor a szállítás során. Például
előfordulhat, hogy egy adott
országban gyártott terméket nem
tesztelik állatokon, viszont elviszik
Kínába, ahol a törvényi előírás
kötelezővé teszi a külföldről behozott
áruk esetében a teszt elvégzését. Ha
tehát ilyen úton kerül egy
kozmetikum hazánkba, akkor a
termék már nem minősülhet CF-nek.
Jó hír, hogy nálunk tilosak a
kozmetikai célú állatkísérletek, ez
még eggyel több ok (ha ez nem lenne

egyértelmű), miért támogassuk a
hazait! 
Sajnos a „Not testes animals” vagy
„Against
of
animal
testing”
kifejezések (állatokon nem tesztelt,
az állatkísérleteket ellenzi) nem
jelentenek semmit, mert ez a
kijelentés csak az utolsó fázisra, a
kész kozmetikumra vonatkozik. Arra
nem vállalnak garanciát, hogy
honnan származik a nyersanyag. Van
egy másik gond: a „kivétel, ha a
törvény kötelez minket”, ami szép
kibúvót jelent, és sajnos innentől
kezdve nehéz visszakövetni a
szálakat.
De mégis, mit tehetünk akkor?
A legjobb interneten utána olvasni a
témáról, a termékek listája könnyen
fellelhető. Egy kis segítséget én is
adok most, a teljesség igénye nélkül
persze. Íme két lista, az állatkísérletet
végző,
ill.
állatkísérlet-mentes
termékekről:
Állattesztelést támogató cégek:
-

Adidas
Always
Aquafresh
Avon
Biotherm
Carefree
Dove
Garnier- L’Oreal
Gilette
Hawaiian Tropic
Herbal Essence
Herbalife

Föld Napja

-

-

Himalaya Herbals
Johnson & Johnson
Labello
Libresse
Neutrogena
Panten
Old Spice
Playboy
Rexona
Safeguard
Sensodyne
SignalUnilever
Veet
Vichy
Yves Rocher
Yves Saint Laurent
Zewa

-

Végezetül pedig álljon egy lista az
állatokon nem tesztelt, ún. CFtermékekről:
-

-

-

Aden (magyar )
Benecos (Müller)
Bettina Barty (rossmann)
Cocoon Manufaktúra (magyar
)
DM, Rossmann saját termékei
(Balea,
Alverde,
Ebelin,
Babylove, Babydream, Balea,
Isana, stb.)
Ecover (tisztítószerek)
Essence
Eszterkrém vegán és magyar

Helia-D (magyar )
Herbária (magyar )
Isadora
Kallos (magyar )
Kneipp (Müller, Tesco)

-

Krémpatika (magyar )
Lavera
Lily Lolo
Lima Cosmetics (vegán)
L.O.V. Cosmetics (Müller)
Makeup Revolution vegán
Manna (magyar )
Milla
Natracare betétek, tamponok
(DM, bioboltok, webshopok)
Neobio (Müller)
Nourish
OCC Cosmetics
Olivia Natural (magyar )
Perla Skincare (magyar )
Phi kozmetikumok (magyar
)
Pom Pom (magyar )
SkinDelight vegán és magyar

Wise Tree Naturals (magyar
)
Yamuna (magyar )
Zalatnai Éva néni
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Kollégiumunkban zajlott a Safecity
program.
Reith
Anita
okleveles
tájépítészmérnök, a Safecity program
projektvezetője.

„A
Safecity
program
két
mintaprojektje is
a jövő generáció
nevelésén
keresztül kívánja
elmélyíteni
az
építészeti
bűnmegelőzéshez kapcsolódó tudást.
A felsőoktatási mintaprojekt fiatal
szakemberek képzését tűzi ki célul.
Féléves tantárgyak és intenzív
műhelyfoglalkozások keretén belül
ismerteti
meg
a
különböző
szakterületek hallgatóival azokat a
tervezési
irányelveket,
melyek
biztonságosabb
környezetek
kialakítását eredményezhetik. A
középiskolai mintaprojekt során a
Vécsey
János
Középiskolai
Leánykollégium
tanáraival
és
diákjaival közösen dolgoztunk. Az
élménypedagógia
módszerével
gondolkodtunk együtt szubjektív
biztonságérzetről,
közösségi
kontrollról
és
az
identitás
fontosságáról. A foglalkozások
eredményeképpen,
kisebb
beavatkozásokkal,
akciókkal, a
kollégium
közösségével
együtt

alakítottuk
biztonságosabbá
és
élhetőbbé a kollégium tereit. Mindkét
projekt
célja
olyan
oktatási
módszertan tematikai kidolgozása,
mely
megismételhető
más
intézményekben is, így hosszútávon
biztosítja a fiatalok nevelését és az
építészeti
bűnmegelőzéshez
kapcsolódó ismeretek megszerzését.”
Reith Anita
( Megjelent a Safecity konferencia
programfüzetében)

Safecity program

Pályázati
beszámolója:

győztes

diák

Boldog voltam, hogy megnyertem a
pályázatot, de a legjobban annak
örülök, hogy a képem, bár szétvágva,
de ott van kiállítva hátul a kerti
betonfalon, ahol bárki láthatja
mostantól kezdve több éven át.

Gyuricza Zsófiának hívnak és ,,A mit
jelent nekem a Vécsey?” című
pályázatot nyertem meg, amit a
Safecity
hirdetett
meg
a
kollégiumunkban. Megszabták az
alkotói pályázat arculattervezésének
formáit, mint például az óriás grafiti
tervezés. Én is ebben gondolkodtam,

Nehéz elmagyarázni pontosan, mit is
jelent maga a rajz, de az biztos, hogy
mindenkinek mást. A képen a legfőbb
motívumok a lány és a szív, amiben

két ember összeér. A pályázatban
levő kérdésre megvan a válasz
mindenkiben, ezért is raktam bele
több szimbólumot és motívumot.

de tudtam, hogy többet kell
sugallania, mint egy szimpla épület,
ahová suli után visszajövünk aludni
meg tanulni.

A múlt héten került sor a festésre,
amiben persze én is részt vettem,
hogy segítsek a festőnek, de végül
rajtam kívül is nagyon sokan

Örömmel fogtam neki, mert régóta
szenvedélyem a rajzolás, ezért is
szeretnék
jelmeztervező
lenni.
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bekapcsolódtak, hogy a koli
legnagyobb ,,vásznára” kerüljön a
montázs. A sok lelkes nevelőt és
diákot ott látni együtt festeni nagyon
jó érzés volt nekem.
Köszönöm a lehetőségét annak, hogy
részt vehettem ebben az élményben.
Gyuricza Zsófia
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Zarándoklat

a Járatlan Utakon Fesztiválon, immár
önkéntesként, akkor el tudtam újságolni
tapasztalt zarándokoknak, hogy én is
fogok menni. :D És már nem csak egy
ilyen „hú, de jó lenne egyszer majd...”
volt. Az indulás előtti két hónapban
készülök fel az útra. Mivel kb. napi 2030 km-t fogok gyalogolni, erre kicsit rá
kell edzeni, úgyhogy leginkább nagy
sétákat teszek itt Budapesten, majdnem
minden nap gyalogolok néhány órát.
Persze ezt összekötve azzal, hogy be kell
járatni rendesen a túracipőmet. Mivel
most voltam végzős, április végén véget
ért a sulink, így a májust és a júniust rá
tudtam fordítani arra, hogy dolgozzak,
és meg tudjam keresni a pénzt az útra.
Illetve hogy beszerezzem még a
szükséges
apróságokat
és
végigtanulmányozzam
az
elcaminofrances blogot, amiben minden
töviről-hegyire le van írva, tele praktikus
és hasznos dolgokkal. Nem terveztem,
de épp úgy jött ki, hogy valószínűleg
azokban a napokban fogok odaérni
Santiago de Compostelába, amikor a
Szent Jakab ünnepet tartják. És ez
mindenféle szórakozással, koncertekkel,
vásárral jár. Ez egy kis extra motivációt
ad. Már nagyon várom az utat, kíváncsi
vagyok, és leginkább hálás, amiért van
lehetőségem, időm és egészségem
elmenni.

El Camino
Június 26-án indulok a Camino de
Santiagóra, azaz a Szent Jakab
zarándokútra. Az út Spanyolország
északi részén halad keresztül, kb. 800
km hosszan. Ezt gyalog fogom
megtenni, Saint-Jean-Pied-de-Portból
(Franciaország)
Santiago
de
Composteláig
(Spanyolország),
előreláthatólag kb. 35-40 nap alatt. És
hogy honnan is tudom, hogy ilyen
létezik?
Benne
vagyok
néhány
csoportban, akik szeretnek utazni,
és/vagy
az
átlagostól
eltérő
világszemléletük
van.
Közülük
többektől is hallottam néhány éve, hogy
végigtárták az El Caminót (jelentése: Az
Út). Akkor még csak információ szintjén
tudtam róla, de még nem jutott eszembe,
hogy én is meg akarom csinálni. Aztán
másfél évvel ezelőtt a Járatlan Utakon
Fesztiválon egy fiatal lány előadását
hallgattam, aki Kaposvártól (!!)
gyalogolt el Santiago de Composteláig.
Itt már nagyon megtetszett, és egyre
jobban elkezdett érdekelni. Vonzott
valami ebben a zarándoki létben, és
nagyon odavoltam attól, hogy a
zarándokok szimbóluma a fésűkagyló,
és ezzel az út mentén mindenhol
találkozhatunk. A fésűkagyló Szent
Jakab attribútuma, ő pedig a zarándokok
védőszentje. Majdnem egy évvel
később, novemberben, találkoztam egy
videóval, ami nagyon jól bemutatta egy
magyar úr tapasztalatait az útról, és itt
kattant be véglegesen, hogy igen,
nagyon akarok menni!! És hogy mikor?
Jövő nyáron, amikor már biztosan vége
a sulinak és az összes vizsgának. És
vettem egy repülőjegyet Párizsig.
Amikor decemberben ismét részt vettem

Hegyesi Hajnalka
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vetélkedőt. Az ismert témakörök
mellett - az ókori olimpiai játékok,
újkori olimpiák, magyarok az olimpiai
játékokon - az idei vetélkedő kiemelt
témaköre: a magyar úszó olimpiai
bajnokok sportteljesítménye volt. A
verseny díszvendége Czene Attila, a
1996-os atlantai

Sportsiker!!!
A Káldor Miklós Kollégium, a Magyar
Olimpiai Akadémia támogatásával az
idei tanévben is megszervezte a
hagyományos olimpiatörténeti

olimpia 200 méteres vegyes úszás
olimpiai bajnoka volt. A vetélkedőn 11
kollégium vett részt. Fantasztikus

Gratulálunk ehhez a csodálatos
teljesítményhez!

eredmény, hogy I. helyezést ért el
csapatunk.
A csapat tagjai voltak: Benczik
Barbara, Jele Daniella és Körmendi
Virág. Felkészítő tanár Zalatnai Péter
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Ballagás

Emese, Kemecsi Ivett, Takács Kitti,
Hammad Aniseh, Bárkovics Tímea,
Raffai Fanni, Juhász Renáta, Lakatos
Mária, Jakab Ágnes, Csuha Emese,
Becze Tímea, Papcsák Nóra, Bakos
Dorisz, Kakuk Dominika.

Idén is meghitt hangulatban vettünk
búcsút ballagóinktól:
Szécsi Anett, Gurgel Györgyi, Boda
Brigitta, Kalina Bianka, Körmendi
Virág, Jele Daniella, Jele Henrietta,
Mészáros Viktória, Benczik Barbara,
Hegyesi Hajnalka, Kalocsai Petra,
Bódi Diána, Földesi Nikolett, Erdei
Renáta, Bacsa Bernadett, Kubik

A búcsúbeszédek után Bajusz Ernő
tanár úr PPT összeállítását nézhettük
meg, felidézve az itt töltött idő vidám
és emelkedet pillanatait. Köszönjük.

V i s s z a v á r u n k!

Ökollégium - a Vécsey János Leánykollégium Lapja
Koordinátor és szerkesztő: Sipos Péterné és Novotny Mónika
Tördelő: Sipos Péterné
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Ballagás

Felelős szerkesztő: Reith Gábor
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