
 A felső tagozatos munkaközösség feladatterve 

2019/2020-as tanév 
A munkaközösség tagjai: 

- Popovics Norbert 5. o 

- Tóth Lajosné 5. o 

- Pető Attila 6.o. 

- Géczi Ferenc 7. o. 

- Pál Mónika 8. o. 

- Mester János  

- Soltész Jánosné 

- Valcsák Tünde 

- Pappné Szőllősi Gabriella 

Gyesen lévő kollégák: 

- Pető Margaréta 

- Márta Erika 

 
Feladat Határidő Felelős Ellenőrzi A teljesítés kritériuma 

Év eleji teendők: 

- a tanulók 

felszerelésének 

ellenőrzése, tankönyvek 

kiosztása 

- tűz- és balesetvédelmi 

oktatás és 

dokumentálása az e-

ellenőrzőben. 

- órarend leírása 

- házirend értelmezése  

- bizonyítványok 

összeszedése  

- DÖK képviselők 

kijelölése 

(osztályonként 2 fő) 

2019. 09. 

02. 

 

 

 

 
 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

szaktanárok 

délutáni nevelők 

 
 

 

munkaközösségvez. - a tanulók felszerelése 

felmérve, tankönyvek 

kiosztva 

- tűz és balesetvédelmi 

oktatás lezajlott, 

dokumentálva van a 

naplóban és 

ellenőrzőben 

- házirend elhelyezése a 

tanteremben  

- a bizonyítványok 

osztályonként  

összegyűjtve az 

igazgatóhelyettesi 

irodában vannak 

- Dök képviselők 

delegálva 

Közreműködés a 

művészeti képzésre 

jelentkezők tanév eleji 

igényfelmérésben  

2019. 09. 

06. 

művésztanárok, 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

igazgatóhelyettes A gyerekek 

jelentkeztetése lezárult. 

A művészeti csoportok 

megalakultak. 

Tanári ügyelet 

beindítása.  

Tagozatonként 

tízóraizás, a pedagógiai 

asszisztens 

2019. 09. 

10. 

munkaközösség

vezető, 

tantestület 

igazgatóhelyettes A nevelő a vállalt helyen 

ügyel. 

Dokumentum: ügyeleti 

rend 



segítségével. 

Tantárgyi tanmenetek 

elkészítése a 

kompetencia alapú 

oktatás elvárásainak 

megfelelően, beépítve 

az előző országos, ill. a 

helyi kompetencia 

mérés eredményeit. 

2019. 09. 

15. 

szaktanárok, 

munkaközösség

vezető 

igazgatóhelyettes A tanmenetek 

elkészültek, igh. 

jóváhagyta. 

Fejlesztendő 

kompetenciaterületek 

közzététele a faliújságon  

A zökkenőmentes 

tagozatváltás érdekében 

a volt tanítók és a 

szaktanárok, ill. 

osztályfőnök 

egyeztetése 5. 

évfolyamon.  

2019. 09. 

15. (ill. 

szükség 

szerint). 

Dr. Némethné 

Kósa Mónika, 

Bartáné Szanics 

Éva, Popovics 

Norbert, Tóth 

Lajosné 

  

munkaközösségvez. Megfelelő tájékoztatás a 

közösségről, és tagjairól 

Úszásoktatás a 4. és 6. 

évfolyamon 

2020. 06. 

15. 

Popovics 

Norbert, Mester 

János 

munkaközösségvez. Az oktatás lezajlott, az e-

naplóban a megtartott 

órák adminisztrálása 

megtörtént 

Részvétel a „Világ 

legnagyobb órája” 

programban. 

2019. 09. 

30.-10. 04. 

nevelők munkaközösségvez. Az órák lezajlottak és 

dokumentálásra kerültek 

az e-naplóban 

Részvétel az Idősek 

Világnapja alkalmából 

rendezett ünnepségen 

2019. 09. 

27. 

felkészítő 

nevelők 

igazgatóhelyettes Az ünnepség lezajlott. 

Bekapcsolódás az 

„Európai Diáksport 

Napja” rendezvényeibe 

2019. 09. 

27. 

Popovics 

Norbert, Mester 

János 

osztályfőnökök 

munkaközösségvez. A versenyek 

megszervezésre és 

dokumentálásra kerültek 

Megemlékezés a 

nemzeti és egyéb 

ünnepekről. Október 

23., Március 15., 

„Nemzeti összetartozás 

napja” iskolai 

szervezésben. Egyéb, 

nem iskolai szintű 

megemlékezés minden 

osztály saját 

szervezésében („A Föld 

napja”, „Holokauszt 

áldozatainak 

emléknapja”, „Aradi 

vértanúk napja”) 

2019. 10. 

22. 

2020. 03. 

13. 

 

 

2020. 06. 

14. 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

munkaközösségvez. Szervezés, lebonyolítás, 

részvétel  

E-naplóban 

adminisztrálás 

Részvétel a 

„Természettudományos 

élménypedagógiai 

programkínálat” 

elnevezésű pályázati 

2020. 

06.15 

iskolavezetés, 

Soltész Jánosné, 

szaktanárok 

igazgatóhelyettes, 

munkaközösségvez. 

A csoportok beosztása 

megtörtént, a programok 

lezajlottak és 

dokumentálásra kerültek 



programban 

Az őszi szünet előtti 

utolsó délután újra 

megszervezzük a 

„Halloween” délutánt. 

2019. 10. 

25. 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

igazgatóhelyettes Feladatok kidolgozásra 

kerültek, a programok 

lezajlottak és fotókkal 

dokumentálásra kerültek. 

Pályaorientációs nap 

megszervezése, 

lebonyolítása 

támogatók, helyi 

vállalkozók, szülők 

segítségével. 

2019. 11. 

15. 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

igazgatóhelyettes Szervezés megtörtént, a 

program lezajlott és 

dokumentálásra került 

fotók segítségével az 

iskola weboldalán 

Adventi egészséghét 

szervezése. Az előző 

évekhez hasonlóan idén 

is szeretnénk felhívni a 

tanulók figyelmét az 

egészséges életmód 

fontosságára.  

2019. 12. 

16.-20. 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

munkaközösségvez. A csoportok programjai 

lezajlottak, a 

dokumentáció fotók 

segítségével megtörtént. 

Helyi közösségi napok 

szervezése intézményi 

szinten az EFOP-3.1.5-

16 pályázathoz 

kapcsolódva 

2019. 12. 

20. 

2020. 05. 

30. 

Tóth Lajosné, 

osztályfőnökök, 

pályázati 

mikrocsoportok 

intézményvezetés, 

intézményi mentor, 

program 

management 

A szervezés és 

lebonyolítás megtörtént, 

a programok lezajlottak 

és dokumentálásra 

kerültek 

Karácsonyi gálaműsor 

szervezése és 

lebonyolítása a 

művészeti 

drámacsoportok 

közreműködésével 

Tanulók és nevelők 

részvétele a községi 

karácsonyi ünnepségen 

2019. 12. 

20. 

 

 

 

Bartáné Szanics 

Éva, Pál 

Mónika, 

Katalin, Koi 

Gergő, 

osztályfőnökök 

munkaközösségvez., 

igazgatóhelyettes 

Az osztályok részt vettek 

a gálán, fotók készültek 

a programról 

A Lifechanger program 

keretében pénzügyi 

edukációs és motivációs 

pontrendszer 

alkalmazása majd a 

gyűjtött pontok 

felhasználása az 

„Okoshopban” 

tanévenként 3 

alkalommal. 

2020. 06. 

15. 

szaktanárok, 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

munkaközösségvez., 

intézményvezetés 

A pontbolt és a 

pontgyűjtő rendszer 

szabályzata kidolgozásra 

került, a pontgyűjtés 

adminisztrációja 

folyamatos.  

Részvétel a tanév során 

megrendezett DÖK 

napon 

2018. 12. 

20. 

Popovics 

Norbert 

tantestület 

munkaközösségvez. Részvétel, 

feladatvállalás 

Szociometriai vizsgálat 2020. jan, Popovics munkaközösségvez. A vizsgálat eredménye 



minden évfolyamon. 

A mérések elvégzésére 

a tanév első félévében 

szükség van, lehetőség 

szerint.  

24. Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

alapján fejlesztés. 

 

A 7.-8. osztályos 

tanulók 

pályaorientációjának 

segítése. 

A 8. osztályban KIR 

adatok egyeztetése, 

információ gyűjtése 

(nyílt napok, felvételi 

előkészítők). 

A továbbtanulással 

kapcsolatos 

tevékenységek 

elvégzése, 7.-8. osztály 

látogatása a 

pályaválasztási 

kiállításon. 

Felvételi előkészítő 

foglalkozás 8. 

osztályban matematika 

és magyar 

tantárgyakból. 

2020. 02. 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

Géczi Ferenc, 

Pál Mónika, 

Katalin 

 

 

 

 

 

 

Géczi Ferenc, 

Pál Mónika, 

Katalin 

 

 

 

 

Pál Mónika, 

Katalin, Soltész 

Jánosné 

munkaközösségvez. A tanulók 

továbbtanulásának 

előkészítés megtörtént. 

Dokumentumok: nyílt 

nap- igazolás 

Felvételire jelentkezés, 

jelentkezési lapok , 

módosító adatlapok 

Felkészítő foglalkozások 

heti rendszerességgel 

Dokumentáció: tematika, 

részt vevő tanulók 

regisztrálása 

Három hetet meghaladó 

projekt előkészítése, 

lebonyolítása. Idén  

a téma a 

környezettudatosság.  

2019. 11. 

11.- 11. 

29. 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

igazgatóhelyettes Projektterv, fotó készült 

Az összes program 

lezajlott 

Papírgyűjtés 

megszervezése. 

Osztályonként és 

egyénenként verseny 

szervezése, a legjobb 

gyűjtők díjazása. 

2019. 11. 

27. -11. 

29. 

nevelők, 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

munkaközösségvez. A gyűjtés lezajlott, a 

gyűjtött mennyiség 

alapján a legjobbak 

díjazás megtörtént 

Aktív részvétel a 

jótékonysági bál 

előkészítésében, 

lebonyolításában. 

2020. 02. 

08. 

iskolaszék 

iskola dolgozói 

iskolaszék elnöke, 

iskolavezetés 

Szervezés, lebonyolítás, 

részvétel 

DÖK buli- Farsang 

lebonyolítása.  

2020. 01. 

06.- 02. 25 

Popovics 

Norbert, 

osztályfőnökök 

munkaközösségvez. Felügyelet biztosítása 

Részvétel a szervezésben 

Az EMMI által a 2020. iskolavezetés, munkaközösségvez., A témahét programjai 



közoktatásban 

meghirdetett témahetek 

megvalósítása.  

03.02.- 04. 

24. 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin  

nevelők 

igazgatóhelyettes lezajlottak és 

megfelelően 

dokumentálásra kerültek. 

Nyílt tanítási napok 

lebonyolítása 

2020. 03. 

4.-8. 

nevelők munkaközösségvez., 

igazgatóhelyettes 

A részt vevő szülők 

nevei adminisztrálásra 

kerültek az e-naplóban 

Tankönyvrendelés 2020. 

04.10. 

Tóth Lajosné 

szaktanárok 

iskolavezetés A rendelkezésre álló 

tankönyvek kiválasztása, 

megrendelése megtörtént 

Húsvétváró tematikus 

délután szervezése 

tagozatszinten 

2020. 04. 

08. 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

munkaközösségvez., 

igazgatóhelyettes 

A program 

megszervezésre került és 

fotók készültek  

Rákóczi-hét szervezése, 

lebonyolítása. A 

gyermeknapi 

programok beépítése a 

témahétbe. 

2020. 05. 

30. 

szervezői team 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

iskolavezetés, 

munkaközösségvez., 

Programok szervezése, 

lebonyolítása  

Dokumentumok: 

programterv, fotó 

Szaktárgyi mérések 

- külső mérés 6., 8. évf 

(matematika, 

szövegértés, idegen 

nyelv) 

- belső mérés az 

intézményi feladatterv 

alapján 

2020. 05. 

20. 

2020. 05. 

27. 

2020. 06. 

15. 

 

szaktanárok, 

Soltész Jánosné 

 

Árvai Csilla 

 

szaktanárok 

 

iskolavezetés, 

igazgatóhelyettes 

Mérési terv. Mérőlapok 

Belső mérés: összesítő 

táblázat 

A művészeti vizsga 

lebonyolítása. Az egyes 

művészeti ágak 

interaktív órák 

megtartásával 

mutatkoznak be az 

érdeklődő gyerekek és 

szüleik előtt. 

2020. 06. 

15. 

művésztanárok, 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

munkaközösségvez. A rendezvény lezajlott, 

fotókkal dokumentálásra 

került 

A közösség igényei 

szerint (legalább 

félévente 3) szabadidős 

tevékenység szervezése.  

2020. 06. 

15. 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

munkaközösségvez. A tanulók elvárásainak 

megfelelő program 

lezajlott. 

Mkv. szóbeli 

tájékoztatása 



Pál Mónika 

Katalin 

Beszámoló a havi 

értekezleten. 

Környezetünk 

szépítése. 

Szelektív kukák 

használata a 

tantermekben, ahol 

lehetséges. Az aula 

díszítését a művészeti 

iskola képzőművészeti 

csoportja vállalja, az 

osztályok saját 

termeiket díszítik. 

2020. 06. 

15. 

osztályfőnökök, 

nevelők, 

tanulószoba 

vezetők 

munkaközösségvez. 

igazgatóhelyettes 

Tantermek, aula 

alkalomnak, évszaknak 

megfelelő dekorálása 

Kapcsolattartás az 

iskolaorvossal, 

fogorvossal és a 

védőnővel, 

gyermekjóléti 

szolgálattal. 

Szükség esetén azonnali 

jelzés, az igazolt, ill. 

igazolatlan hiányzások 

visszaszorítása. 

2020. 06. 

15. 

nevelők 

iskolaorvos 

védőnő 

munkaközösségvez., 

igazgatóhelyettes 

Igény jelzése a 

vizsgálatok iránt, 

időpont egyeztetés 

megtörtént 

 

Rendszeres 

nevelőtestületi,  

alkalmazotti 

értekezleten való aktív 

részvétel. 

2020. 06. 

15. 

 

iskolavezetés, 

dolgozók 

munkaközösségvez., Értekezletek megtartása 

Az adott téma 

feldolgozása 

Dokumentáció: jelenléti 

ív 

Ebben a tanévben 

folytatódik a  

pedagógus minősítés 

(ped.II és mester 

fokozat) 

intézményünkben, és a 

belső önértékelési 

folyamat folytatódik. 

2020. 06. 

15. 

Tóth Lajosné 

szaktanárok, 

nevelők 

iskolavezetés Szükséges 

dokumentumok 

elkészítése 

Belső látogatások 

dokumentálása 

Részvétel a 

„Határtalanul” program 

tanulói utazásban  

2020. 06. 

15. 

Géczi Ferenc 

kísérő nevelők 

iskolavezetés Az utazás lezajlott, a 

pályázati beszámoló 

elkészült. 

Színházlátogatás 

(esetleg támogatók 

segítségével)  

2020. 06. 

15 

Pál Mónika, 

Géczi Ferenc, 

osztályfőnökök 

munkaközösségvez. Szervezés, utaztatás, 

felügyelet biztosítása 

megtörtént 

Folyamatos 

kapcsolattartás a 

szülőkkel 

-nyílt napok 

-szülői értekezletek 

(szükség szerinti 

rendszerességgel) 

-fogadóórák (egyéni 

2020. 06. 

15 

szaktanárok, 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

munkaközösségvez., 

igazgatóhelyettes 

Biztosított a lehetőség a 

szülők számára, hogy 

tájékozódhassanak az 

iskolai életről 

Dokumentáció: 

Nyílt napok –napló 

Szülői értekezlet, 

fogadóóra –jelenléti ív 



időpontokban, központi 

szervezésben évente 

kétszer) 

-családlátogatás 

-családi megbeszélés, 

szükség esetén az 

iskolában 

(+ napló- létszám, téma) 

Előző tanévben 

terveztük a „Jó tanuló-

jó sportoló” 

programhoz hasonló 

verseny bevezetését, a 

tanulók motiválására. 

Az aulában kerülne 

kifüggesztésre minden 

tanév végén egy 

csoportkép azokról, 

„Akikre büszkék 

vagyunk.” A 

feltételeket a 

munkaközösség 

közösen dolgozza ki. 

2020. 06. 

15. 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin  

nevelők 

munkaközösségvez., Feltételek kidolgozásra 

kerültek. 

A csoportképek 

elkészültek és az aulában 

kiállításra kerültek. 

Fogadóóra évente több 

alkalommal, egyéni 

időpontokban és iskolai 

szinten. Szükség esetén 

rendkívüli szülői 

értekezlet vagy 

fogadóóra szervezése. 

2020. 06. 

15. 

szaktanárok, 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

munkaközösségvez., 

iskolavezetés 

 

A szülők tájékoztatása 

megtörtént 

Jelenléti ív, összesítő 

táblázat 

A felajánlott 

időpontokról egy 

táblázat készül a 

nevelőiben és az aulában 

Pontos naplóvezetés, 

ellenőrzés, a 

hiányosságok jelzése a 

szaktanárnak. A 

megtartott órák 

adminisztrálása minden 

hónap 5-ig. 

2020. 06. 

15. 

 

szaktanárok, 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

munkaközösségvez., 

iskolavezetés 

 

Dokumentálás a 

naplóban 

Minden hónap utolsó 

napjáig az érdemjegyek 

bejegyzése a naplóban 

Részvétel az iskolai 

tanulmányi versenyen. 

Havonta kimutatás az 

osztály, ill. a tanulók 

tanulmányi 

eredményéről 

2020. 06. 

15. 

 

Popovics 

Norbert 

 

munkaközösségvez. Egyéni és osztály 

átlagok kiszámolása, 

értékelés megtörtént. 

 

TÁMOP és egyéb 

pályázatok folytatása, 

bevont nevelőként 

illetve segítő 

pedagógusként 

2020. 

06.15. 

pályázatokba 

bevont nevelők, 

szaktanárok 

munkaközösségvez., 

iskolavezetés 

 

Alkalmazás, 

dokumentálás megtörtént 

 



Aktív részvétel és 

feladatvállalás az 

EFOP-3.1.5-16 pályázat 

tevékenységeiben. 

Részvétel a tervezett 

képzéseken, 

találkozókon, 

megbeszéléseken, 

dokumentálás. 

2020. 

06.15. 

pályázat 

management, 

nevelők 

munkaközösségvez., 

iskolavezetés, 

intézményi mentor 

 

Dokumentálás. 

A lezajlott programok, 

megbeszélések jelenléti 

ívei, írásos 

emlékeztetők. 

A korábbi évekhez 

hasonlóan nevezünk a 

meghirdetett különböző 

szintű tanulmányi- és 

sportversenyekre.  

2020. 06. 

15. 

szaktanárok munkaközösségvez., 

iskolavezetés 

 

Versenyekre nevezés, 

felkészítés, részvétel 

Tehetséggondozó és 

felzárkóztató 

programok. Részvétel 

az Útravaló-

ösztöndíjprogramban 

tovább futó 

pályázatokkal és 

újonnan belépő 

tanulókkal. Angol 

nyelvből szakkör 

szervezése 

tehetséggondozásra. 

2020. 06. 

15. 

pályázó 

szaktanárok, 

Tóth Lajosné 

munkaközösségvez., 

iskolavezetés 

 

Pályázati anyag 

benyújtása, folyamatos 

munka és annak 

dokumentálása.  

A kompetencia alapú 

oktatás adminisztrálása 

az e-napló elvárásainak 

megfelelően. 

2020. 

06.15. 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin 

szaktanárok 

munkaközösségvez. Alkalmazás, 

dokumentálás 

Tanmenetek, naplók, 

szükség esetén szöveges 

értékelések, fejlesztési 

lapok elkészültek 

Munkaközösségi 

értekezletekre, szakmai 

megbeszélésekre, az 

aktuális események 

előkészítésére illetve 

értékelésére szükség 

szerint kerül sor. (Okt. 

23, projekthetek, 

farsang, Márc. 15, 

húsvéti témanap, 

központi témahetek, 

Rákóczi-hét kapcsán) 

2020. 06. 

15. 

Tóth Lajosné 

nevelők 

igazgatóhelyettes - Feladatterv elkészült 

- legalább négy szakmai 

tartalmú értekezlet 

lezajlott 

- Aktuális események 

előkészítése 

munkaértekezleten 

megtörtént 

-A tanév értékelése 

lezajlott 

Szükség esetén 

osztályozó vizsga 

szervezése. 

2020. 06. 

15. 

szaktanárok igazgatóhelyettes A feladatsorok, 

feladatlapok elkészítése, 

a vizsga lezajlott. 

Részvétel a ballagáson, 2020. 06. nevelők munkaközösségvez., A rendezvény lezajlott. 



tanévzárón 15. iskolavezetés 

Dolgozói 

rendezvények, 

kirándulások 

megszervezése, 

lebonyolítása.  

2020. 06. 

15. 

dolgozók, 

nevelők 

munkaközösségvez., 

iskolavezetés 

 

A rendezvények 

lezajlottak 

Lehetőség, érdeklődés 

esetén Erzsébet táborok 

szervezése 

2020. 08. 

25. 

Popovics 

Norbert 

Tóth Lajosné 

Pető Attila 

Géczi Ferenc 

Pál Mónika 

Katalin nevelők 

munkaközösségvez., 

iskolavezetés 

 

A pályázási folyamat 

sikerrel lezajlott, a 

táborok megszervezése, 

lebonyolítása megtörtént 

Részvétel a település 

rendezvényein 

2020. 08. 

30. 

dolgozók munkaközösségvez., 

iskolavezetés 

A rendezvények 

lezajlottak 

 

Nelson Mandela szerint „ A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a 

világot”. A mi feladatunk pedig az, hogy ezt a tanulást megtanítsuk, illetve biztosítsuk a 

gyerekeknek minden nap. Ehhez szükségünk van elhivatottságra, céltudatosságra. Ezt és sok 

kitartást kívánok minden kollégának az új tanévre. 

 

Buj. 2019. augusztus 29.       Tóth Lajosné 

         mk. vez. 


