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„Elmúlott a rövid farsang, siratják a lányok …”  

Mint a képek is tanúsítják, jól sikerült a Pendered�s disznóölés…  Hát még az esti mulatság! 

�

Tisztelt Szül�k! Kedves leend� nyalkai els�sök! 

Március-április a leend� els� osztályosok beiratkozásának ideje. Ilyenkor az iskolák igyekeznek 
bemutatkozni, bemutatni tevékenységüket, képet adni a mindennapjaikról. 
Ezúton is szeretném megköszönni a lehet�séget, hogy a nyalkai Hujjantó cím� kiadványban tömören vázolhatom, 
mivel várja a tápi iskola a leend� els� osztályosokat! 

Iskolánk – mely az Általános Iskola és Óvoda Táp nevet viseli – öt egységb�l áll: székhelye a tápi iskola, ahol 
els�t�l nyolcadik osztályig folyik az oktatás, tagiskolája az alsó tagozatot üzemeltet� pázmándfalui iskola. A tápi, a 
nyalkai és a pázmándfalui óvoda is része az intézménynek. 
Ennek az együttm�ködésnek az a nagy el�nye, hogy az óvón�k, tanítók, tanárok ismerik egymást, ismerik egymás 
munkáját, s a közös rendezvényeiken sokszor találkoznak más intézményegységek gyermekeivel is. Már eddig is sok 
közös programon vettek részt az óvodások és az iskolások: Harmónia Zenekar hangszerbemutatója, Sebaj Tóbiás 
színház el�adás, közös Mikulás-várás stb.  
Ezek a közös programok tovább folytatódnak: Március 06-án bemutató tanítás a tápi iskolában, ahova várjuk a 
nagycsoportosokat is, hogy közelebbr�l megismerkedhessenek az els� osztály követelményeivel, a leend� els�
osztályos osztályf�nökkel. A tavasz közös kirándulást, színházi el�adást, sportprogramokat tartogat.  

A kedves szül�k a beiratkozás el�tt azt a fontos kérdést teszik fel maguknak: milyen az az iskola, ahova 
szeptembert�l járni fog a gyermekem? Milyen lehet�ségek várnak a fiamra-lányomra? Milyen nevel�k foglalkoznak 
az els�sökkel, ki lesz a leend� els�sök osztályf�nöke? 
A gyerekeket is sok kérdés izgatja: hogyan néz ki az iskola, milyen programok várnak rám, lehet-e focizni, a babámat 
magammal vihetem-e? Szigorú lesz-e az a néni, akivel délel�ttönként leszek? Találkozom-e ismer�sökkel? 

Pár kérdésre e cikkben szeretnék válaszolni. 
A tápi általános iskola egy új, korszer�, minden, a tanításhoz, neveléshez elengedhetetlen feltétellel, eszközzel 
rendelkez�, nyitott szellemiség�, vidám hangulatú iskola.  

Az els� osztályosokat meghitt, családiasan berendezett, új bútorzattal felszerelt tanterem várja. A várhatóan 
kislétszámú osztályban minden lehet�ség adott arra, hogy a gyerekek elsajátítsák az els� osztályos tananyagot, saját 
ütemüknek megfelel�en fejl�djenek. Sportversenyeken, kulturális programokon, tanulmányi versenyeken vehetnek 
részt diákjaink. A számítástechnika oktatása 3. osztályban kezd�dik. Negyedikt�l kezdve két idegen nyelv (német-
angol) tanulására van lehet�ség. S�t, szakköri szinten már második-harmadik osztályban is játékos nyelvoktatásban 
részesülhetnek.  
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Külön büszkék vagyunk a tornacsarnokra, a gyönyör� aulára és a számítástechnika szaktanterem felszereltségére.  
Közösségi programjainkat (kirándulások, háziversenyek, farsang, karácsony, klubdélutánok) a 

gyermekszervezet javaslatai alapján állítjuk össze, mely szervezetnek az els�sök küldöttei is tagjai.  
Az iskolai könyvtárban lehet�sége van minden nebulónak ismeretei elmélyítésére. Délután igény szerint napközi 
otthonos foglalkozáson készülhetnek a másnapi tanóráikra a gyerekek. Az ebédet az Avar Csárdában fogyaszthatják el 
kultúrált körülmények között.  
A bejáró tanulók bérletét a fenntartó biztosítja, az autóbuszos kíséretr�l az iskola gondoskodik. Minden tanuló 
tankönyvcsomagját ingyen kapja.  

A gyermekeket felkészült, modern módszertani eszközöket ismer� és használó nevel�testület várja, mely 
küldetés nyilatkozatát Szent-Györgyi Albert segítségével a következ�képpen fogalmazta meg:  

Az iskola dolga, 

hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tanulás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, 

és az 

alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. 

Kedves leend� els� osztályosok! 

A beíratásra 2008. március 17. – 18-án 08.00 – 16.00 óra között kerül sor a tápi általános iskolában. A beíratásra a 
születési anyakönyvi kivonatot és az óvoda szakvéleményét hozzátok magatokkal!  
Várunk Benneteket iskolánkban!  

A tápi iskola diákjai, nevel�i és volt óvodástársaitok nevében: 

Ferenci Róbert 
 igazgató 

�����������	
�����	���
�

������� �	
� ���������������� �����������

��������� � ����������� ����������� �������

	
����������� ������������ �	
������������ ����

������������� ��� ������� ���
��� �	
�

��������	� ��� � ������ �������� ��� �	
����

���������� �������������� ������� � !�

�
���� "� #�$%�� &���'$�� � �������� ���

��(������ ������� ������� ������� ��	� ����

��������	
������������(�������)�

���	������	���



— 4 — 

�

���������	
��������
�
�� ���������� 	
��������� �� �������������������� 
��������� ������������ �
� �
�����������������
�
�������� �� ������� ���
�
���  �
�!��� �������� 
�!�
� ����������� ��� ��!�
��� �
��������� ������� ���

��"����������������������
#��
����� �
��� ����� �� ����������� ��
����
�� ������
��
�� �
���
��� $
%
��
�� &'(���
�
�����
�
���)�����*�����
�+������������,���-.��������"�������������*���
���
���
#�
�� �� ������ /����� 0��
�� ��� 1������ /����� ���������������� ���
����� �� 2������ ����������
�
�������,�����������
������������������
$
%
��
��&.(����
����
�������
�����
���3���������������������
��!������
��
��
���
�
�!�
���������
�
��������� �
�
��������� �������������� �
���
���!��� ��� �
������� 4���� 3�������� ��� "�� ����
���
�
��,���������� /������������� ���������� �� ������
�!�� �� �
�
�������,����� 
���������� 5�
�
�!� 
�!����
�
�
�6��������
�
�
��������������
��
������
���
���
��
���������
�����"������������������
��
�����
����������������
�������������������������+�
�!����������������
��
�
������������
���������
����������� ��� 
��"��� ��� 	��������� ��������
��!��� ��� ��� ��
�� �
��
��!��� #����(��������� ����� ������
������������������������
���(���%
�����0������*��������#��
���
����
��
�����
��������%
���
���� ������� 	
�� �
�������� �,���������,������� �
��
�� ��� 7������������ ����,�
�
��� 
��� #�� ��
�
�������.89�
�
��	���������
�������
��
�������%
����
���
�
�������
���&8�
�
��	����������
:��� ��
�
�������	
�
����������
�
�
��;�
����<��
���
�������
�� ������������������,���������
�
�!�
�
�
�
��!�� �
��
������� ������ 7������������������ #�� �� �
������� 	������ ������ ����� �� 	������
��
������������ ����
�� �� /
�������� �
������,����� ����������� ������� ����� �,��
� �� *������
�%������
*���%�����
�!���*���
���
������������,�������	���,�������&='�
�
��	���������<
��������������
��!�
���	���
����
�� 
�� ��� �������������� ������� 	
����������� �
���� ������������ ��������� ����� �����"�
��������������������
������,�
��
�
�����
�	
�
�!�������,�������������
�����"��������
�������������
�����������������������������������
$
%
��
�� >9(��� ������� ��� ����������� �
��
�
�
��� �������� �
� �� ����!��� ��� �� ��������������
�����������
�����
�����
�����
��!�������
�!(�
����
����������������&8(�������������/�������������������!(��
��
�!�
���������������������
���
�
�������������������������
�
���
�!���������������
�!(�
����
����������
����������������*������?�������������������?������	
������������������������.���������
��
�!�
�
���
�!���� ��� 
��
��� ��!�������� �
��������� ��� ��������� �
����������� �
�
��
���
�� �������
���
��
@
�
��
���������������
���������,�����	��������
����
������
��������%������
���!��	�������������
���
��!�!�
��� ��� "�� �
��
�� �
�
�!���� �
��� ���
��
�� ����
�
�� ������������� ���� 
��
�!�
� ����
����,�����
��� �
� �� A����� @�����  "�
�� ���
�
��
�
��� ����,�����
�� ������ �����
������ -('�
��������� <
�����
����� �� �
��
�!� 
��,����������� �� B
��
��� *�������� �������� �� ���������
�������� �
�
��
���
��
� ���������� -99� 
�
�� 	������ ������
��� �� ���������� �����
�� ��
�����
��
�
������ �� ������������ ������,������ ��� ����
�� �
�
��%��� ��������� ���� ������� �����������
�����������������%���&'(���
�
����
��������
�!��������
���
����
���
�� �
����
��� ����
�� ;���!%�� ?������ ������
�!� �
�
��
�� ����� �� 0�����(2,�� C���� ����������� ��
�
�,����� 0
�!	�� �%��� �!�,����� �����
�
���
���� 
�!�
�
�� �
�
�
����� ������� 
�������� �� ���
��� ��
������������ ���%���������� �
����
�� �
��
�
����� �� �������������� ��� ������� �� ���!���
��
��
�
���������������������������
�,�����������������������������������������
@�������� 	��������� ����
�
���� 	
�������� ����������� ��� ���������� @
�
��
�� �� �
��
�����
������������������������,������

��������
�����������



— 5 — 

�
�

�������	
�
��� ���
��� ���	
����� �������� ���
����
� ������������� ������������ ���� ���������

����������� ��� ��� � ����� 
!��� ������������ ���� �������
� �� ���!���
� �������� ������������ 
 �
�������������������������"����������������
���"����
������� ������ ���
��
��
� ���	��	
�� ���������� �������� #����� � $�����!���� � �� %���
�&��������� �&�&���� '�� �� ����� ������ ����� � ����� �� ����� ����������� (�
�� ��������� � 	���
&��������� ������������� ���!��������� )� ��������� ���� ��������� *')+',� 	���������
����������,��	���������	
�	�������� ����������"&�����������������������	������������
������� -./��� �
����� ���� &�&��� ���
�� ���������� )� ,���	�
� ��	����� ������ ���� !&��&��� ���
������������������� �����!�����������)�������������
����������������������������������&���
��������������'�������������������
��
�������������� ����������
�����
�������"������������
���&��0���� ���������&���"&���������"����������'/���
�����������)��
������������	��������� �
����� �� $������������ ���������� "��������/�&������ �������� �� ��������
� &�����������������
!&����
��� �������� �������"��/�� �� ����������� 1���
���� ����������� �� ���!��������� �����

������	
���
����������0���!&��&�� �����������������"�������"�������
2��������������� �������� 3/��� ���������� -443�� ��
� �&���������� � ������ ������������ ��
���	��	
����� ������!���� ��"��������� � �
��������� �� �
������ �&�&��
� ��������
� ����� ����� ��
�������"������������
5��������&������0"�����������������0�����������!������)�$��!���!��!
���&�����&�&�������
����
�������
����� ���
�����������������!�������
!�����������)�!������
/��
���������
��������
�������������
��������,����������
�����
������������������������
������
�����������
6�������������������
�!���
�����������������
��������7�

8������'��
��������������
�

����������	
����	
	

9������:�5������5���������������������������������������������������;�������:�5���	�
���������
����������������-443�4<�-=�������������������������������������������������������������������������-443�4<�4>�
����������������?������$����
�0��<@����������������������������������������������������������?������1�����0��>=��
����������������1����!
��A������
����������������-443�4-�4>��
����������������?������,���	�
�0��-.��
�

��������	

�������
�� ������� 	���������� �
� �� ��������
� ������ 
�������������
	

������
����� �	�	
� 
�����������
�� ������� 
���������������
� � 
��� �������
�
������!� ���"���
���� �������!� ��
������ ��
#�������
�������������$����
%�&��
'�����������(�������������$�����������

��
������	�
� � �

�������������	
���	



— 6 — 

�

A nyalkai húsvét Peth� Istók emlékeiben 

… A mi falunk katolikus népe a Jeruzsálemi bevonulást – amikor pálmaágakat hintettek Jézus lábai elé –
barkás f�zfaágak szentelésével ünnepli. A mise alatt egyéni szólamokban és karban mondták el a virágvasárnapi 
passiójátékot, így szerepeltetve azokat a személyeket, akik Jézus kálváriájának f�bb alakjai voltak: Péter, Júdás, 
Pilátus, szolgáló stb. A szerepl�k és a kórus, passiójátéknak megfelel� dallammal énekelték a betanult szöveget. 
Itt hangzottak el a Jézusnak bekövetkez� halálával kapcsolatos jóslásszer� jövendölések is. A misén résztvev�k 
között kiosztották a szentelt barkát, mellyel a hívek körmenetben kerülték meg a templomot. A szenteltbarkából 
minden lakásba jutott. Került a tornác alá beszúrva, a tükör mögé, ahol az imakönyvet tartották, de tettek a szoba 
falán függ� szenteltvíztartóhoz is, amelyre a rózsafüzérek voltak felakasztva. Hogy még hová, az családonként 
változott. 
 Virágvasárnap után következ� hét, a nagyhét. A hétnek mindennapját „Nagy” jelz�vel emlegették. 
Nagyhétf�, Nagykedd és Nagyszerda, eltekintve a napokra megszabott böjti tilalmaktól, még nem volt ünnep. 
Nagycsütörtökön a délel�tt, Nagypénteken egésznap, Nagyszombaton meg csak a délután volt ünnep. 
 Nagycsütörtökön, a délel�tti mise alkalmával némultak el a harangok. Ekkor még meghúzták az összes 
harangot, de a Nagyszombat délel�tti kismiséig, fakerepl�ket /kelepüket/ használtak a harangozás helyett. A 
templomkórus lépcs� fordulójából kivitték a nagykerepel�t a templom elé, és azt szólaltatták meg minden 
alkalommal, amikor harangozni kellett volna. Ez a majd láda méret�, hajtókarral m�ködtethet� szerkezet 
lendkerék nélkül volt megépítve, így hajtásához komoly er� szükségeltetett. A Nagypénteki, Nagyszombati 
misére való kerepelésénél f�leg a legények és fiatalemberek jeleskedtek, hogy ki bírja hosszabb ideig hajtani. A 
templomi csengetty�k helyett is együt�s kerepel�ket használtak a ministerek. Mi gyerekek komolyan hittük, 
hogy a harangok elmentek Rómába. A harangozó, még a harangok köteleit is összecsomózta, így kíváncsiságból 
se lehetett azokat megszólaltatni. 
 Nagypénteken egész nap csendes templomi szertartás volt. Nem misét, hanem Jézus életéért aggódó 
szomorú jeleneteket mutattak be az oltár el�tt. A pap és a ministráló gyerekek, az oltár lépcs�in hason fekve 
adtak kifejezést a nap gyászának. Délel�tt tíz órakor mondták el a nagypénteki passiót, azonos dallamokban mint 
virágvasárnapit, csak más szöveggel. Délután három órakor a kántor egyedül énekelte a Jeremiás siralmát. Ebben 
az id�ben voltak legtöbben a templomban. Ezen a napon szigorú böjt volt. Húst és zsíros ételeket nem volt 
szabad fogyasztani, és csak háromszor volt szabad étkezni. Reggel a legtöbb helyen csak olajos káposztát ettek, 
délben f�tt nagy szem� (magyar) bab szárazon, vagy aszaltszilvaleves és mákos tészta volt az ebéd, vacsorára a 
reggeli és a déli ebéd maradékot fogyasztották el. 
 Nagyszombaton reggel a templomatya hozott a temet�b�l korhadt fakereszteket és azokat összeaprítva 
tüzet rakott a templom falán kívül. E pap által megszentelt t�zb�l visszamaradt szenet a hívek elvitték lakásukra, 
mi tornác alá, vagy egyéb t�zveszélyes helyre téve házaikat óvta a t�zesetek ellen. Nagyszombat délutánján, 
minden udvarban nagytakarítást végeztek. A házel�tti utcasoron elgereblyézték a sáros id�kben keletkezett 
mélyebb lábnyomokat, összeseperték a tavaszi szemetet. Id�ben elrendeztek minden elrendezni valót, 
eligazítottak minden eligazítani valót, hogy a 6-7 órai feltámadási körmentr�l senki el ne késsen. A körmenet a 
templomtól mindkét irányban, 3-400 m hosszan haladt. Ezen az útvonalon lev� lakások els� szobáinak 
ablakában gyertyák égtek, csinos gyertyatartókban. A gyertyatartók között, Jézust, Máriát és más, szenteket 
ábrázoló szobrocskákat helyeztek el, hogy ezzel is emeljék a nagy ünnep hangulatát. A föltámadási körmeneten 
részt vett az egész falu, mind, aki csak járni, mozogni tudott. Áhítatos buzgósággal énekelték: „Föltámadt 
Krisztus e napon. Alleluja!” 
 Húsvét napján a reggeli órákban volt az ételszentelés. Majd minden háztól vitték a fehér ruhába kötött, 
sonkát, kolbászt f�tt tojást, reszelt tormát és fonott kalácsot. Ezeket felrakták a templom els� padjainak tetejére, 
ahol a pap a szertartás közben megszentelte. Ezekb�l a szentelt dolgokból reggelizett a családok minden tagja. A 
szentelmények morzsáit is összeszedték, s a t�zhelyben eltüzelték. Így érvényesült a Hús-Vét törvénye… 
 A piros tojásért már húsvét els� napján megjelentek az unokák, rokongyerekek, akik a velük vitt, szagos 
vízzel megtöltött üvegb�l a háziakat meglocsolták. A komolyabban vett és más formaságokkal jelentkez�
locsolás, csak húsvét másnapján volt szokás. Ezt a locsolást már a nagyfiúk, legények, s f�leg a nagylányos 
házaknál végezték. Három-négyf�s csoportok járták a lányos házakat. Általában komoly köszöntéssel, 
jókívánságokkal kezd�dött, de felkínált itókák elfogyasztása és a búcsúzás után már a kút körül találták magukat 
a hajadonok. Itt már vödörrel történt a megtisztelés, de harag soha nem maradt utána. Ez a nagy locsolás egész 
napon át tartott, melyhez jó szolgálatot tett a négy-öt utcaszinten lev� közös kút. Itt kapták az áldást az utcán 
meggondolatlanul megjelen�, vagy ép csak valahová igyekv� hajadonok. A falu több részéb�l még a délutáni 
órákban is hallani lehet a lányok visongatását… 

Peth� Istók emlékirataiból 

���������	
�



— 7 — 

1. óra    7.55 -   8.40 
2. óra    8.45 -   9.30 
3. óra    9.45 - 10.30 
4. óra  10.40 - 11.25 
5. óra  11.35 - 12.20

�

Gergely-járás - március 12. 

E nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, aki el�djét, I. (Nagy) Gergely pápát (509-604), iskolák alapítóját, 
a gregorián-éneklés megteremt�jét az iskolák patrónusává tette. E naphoz Európa-szerte felvonulások, diákpüspök-választás és 
vetélked�k kapcsolódtak. A Gergely-járás szokása országosan ismert volt, de él� gyakorlatát már csak szórványosan lehet 
megtalálni. A Gergely-járás célja a 17. századtól nemcsak az adománygy�jtés volt - melyet sok esetben a tanító díjlevelében 
rögzítettek -, hanem az iskolába való verbuválás is. A katonai toborzás mintájára a szerepl�k különféle katonai rangot viseltek, és 
Szent Gergely vitézeinek nevezték magukat. A Gergely-járás jellegzetes szövegeleme a "Szent Gergely doktornak, híres 
tanítónknak az � napja" kezdet� hosszú ének, mely a 17. század végén megjelent egyházi énekeskönyvekben is szerepel. 

Itt a tavasz, közeleg az iskolaválasztás id�szaka. 
Felel�sségteljes feladat minden szül� számára, hogy 
gyermekének a legmegfelel�bb iskolát válassza. 
Az 1999 óta alapítványi fenntartásban m�köd� Magyar 
M�hely ÁMK Általános Iskola és Gimnázium ebben 
szeretne segítséget adni.  
Az eltelt 9 év alatt létszámban, szerkezeti felépítésünkben 
is jelent�sen b�vültünk, így a térség legnagyobb 
magániskolájává váltunk. Pedagógiai munkánk és 
tanulóinkkal közösen elért sikereink bizonyítják, nevelni-
oktatni csak az értékek mentén szabad. Számunkra ezt a 
keresztény értékek, a magyarság, a hagyományok 
megbecsülése és tisztelete, a környezettudatos szemlélet 
jelentik. Nyitottak vagyunk minden felekezet, és minden 
jószándékú ember irányába. 

Kedves Leend� Els� Osztályosok! 
Iskolánkban az alsó tagozat elindulása óta Nyalkáról, Pannonhalmáról, és a környékbeli településekr�l is több kisdiák 
tanul. Olyanok, akiket Ti személyesen is ismerhettek. Benneteket is szeretettel hívunk, és várunk közéjük. Nemcsak a 
számok és a bet�k birodalmát ismerhetitek meg, de sok-sok érdekes kirándulás, kézm�ves foglalkozás, közös program 
vár rátok iskolásként. 
Tisztelt Szül�k!
Kérem, tiszteljenek meg bennünket, és látogassanak el hozzánk gyermekükkel március 11-én tartandó Nyílt 
Napunkra. B�vebb információval szívesen állunk rendelkezésre 96/587-002 vagy - 003 telefonon, ill. honlapunkon 
www.mma-mezoors.hu

Tisztelettel: Szabó Tiborné igazgató 
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Program:      Látogatható tanórák: 
  7.55 – 12.20      Tanórák (fels� tagozat)     Alsó tagozat:  
10.40 – 12.20      Tanórák ( alsó tagozat)     4. óra Bemutató tanítás Matematika (1-2. o) 
12.30 – 13.00      Tájékoztató az iskola      5. óra Bemutató tanítás Magyar (3 - 4. o) 
                            pedagógiai munkájáról     Fels� Tagozat:

13.10 – 14.00      Gergelyjárás és      Minden tanóra szabadon látogatható 
            Néptáncfoglalkozás (1-2. osztály) 

1. osztályosok beíratása:    2008.március 31. (hétf�) 9
00

-16
00

   Mit kell hozni?�
• óvodai szakvélemény az iskolaérettség igazolásáról 
• szül� személyigazolványa 
• gyermek anyakönyvi kivonata 
• 1 db fénykép a diákigazolványhoz 

Beíratás a további évfolyamokra:június 16. hétf� ���� ���
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2008. március 1-én a kedvez�tlen id�járás miatt elmaradt a nyalkáról kivezet� utak környékére tervezett �

2008. március 8-án 9 órára újra várunk mindenkit, aki szívén viseli saját faluja határának tisztaságát! 
Nyalka Önkormányzata és a civil szervezetek 

2008. március 24. Húsvéti locsolás és táncház  Pendered�

2008. április 30. Májusfa állítás     Pendered�

2008. május 31. Májusfa kitáncolás    Pendered�

2008. május 25. Határjárás a nyalkai Kishegyben Páskom 

Gyülekez�: 14 órakor a Kishegyben Mészáros Sanyi bácsiék el�tt. 
Útvonal: kishegyi stációkép, kishegyi temet�, az utolsó nyalkai sz�l�pince, Betyár-rés.  
Program: gyalogtúra, helytörténet, játék, szalonnasütés. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,  

akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával a nyalkai civil szervezeteket támogatták! 

Tevékenységükkel - községünk önkormányzatának munkáját kiegészítve - 

saját településünk élhet�bbé tételén fáradoznak. 

Segítsük �ket továbbra is! 

Páskom Kulturális Egyesület: 18530052-1-08 

Pendered� Közhasznú Kulturális Egyesület: 18982466-1-08 

Nyalkai Sportkör: 19106362-1-08 

Szerkeszti: A Páskom Kulturális Egyesület. Felel�s: Tanai Péter 
e-mail: paskom@freemail.hu 
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