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I. Általános adatok 
 
 
 
 

Létszám SNI HH HHH BTM  
Osztály Leány Fiú Fiú Leány Fiú Leány Fiú Leány Fiú Leány 

1.o. 3 6 0 0 1 1 1 0 2   0 
2.o. 4 7 0 0 0 0 0 0 4   1 
3.o. 7 3 0 0 3 3 0 0 1   1 
4.o. 5 6 2 1 5 2 0 0 1   1 
5.o. 3 5 0 0 2 2 0 1 0   2 
6.o. 7 4 4 2 2 3 0 1 0   0 
7.o. 7 3 3 1 3 3 0 0 0   0 
8.o. 9 5 1 0 2 2 0 0 1     1 

Összesen 45 39 10 4 18 16 1 2 9   6 
 
 
 
 

A  tanévet  az októberi statisztika  szerint  83  tanulóval kezdetük .  Az év folyamán egy tanuló távozott az 
iskolából , két tanuló pedig érkezett , így 84  tanulóval fejeztük be a tanévet. 
A 2011/2012 – es tanévben a jelenlegi adatok szerint 11 első osztályos tanulónk lesz , valamint 1 fő jelezte 
érkezési szándékát ,  így  az elballagó  14    nyolcadik  osztályos tanuló  helyett  12  fő érkezik , tehát a 
létszámunk  82  főre fog csökkenni , ami minimálisnak számít. 
Ennek ellenére fontos feladat a létszám megtartása , illetve lehetőség szerinti emelése . 
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II.  Magatartás  - Szorgalom 
 

 
Sajnos alsó tagozaton is megvannak azok a problémák , melyek korábban inkább a felsőbb évfolyamokra volt 
jellemző . Ez jól látszik a diagramon -  a második osztály mind magatartás , mind szorgalom terén a 
leggyengébb . Mindez  nagyon nagy körültekintést igényel a jövőre nézve , hogy hogyan, kivel folytatják 
tovább a munkát.  
Ki kell emelni a negyedik osztály második félévi visszaesését , amire szintén megoldást kell keresni és találni is 
természetesen .  
Első osztályosaink jól vették az akadályokat és sikeresen beilleszkedtek . Elmondható , hogy nem csak iskolába 
szeretnek járni , hanem tanulni is szeretnek .  Tanulmányi versenyeken vettek részt a gyerekek , ahol 
eredményesen szerepeltek. 
Felső tagozaton szintén volt egy évfolyam , melyik kirívóan gyenge teljesítményt nyújtott, de figyelembe véve 
azt, hogy ebben az osztályban a legnagyobb az SNI – s  és HH tanulók aránya , ezen nem lehet csodálkozni . A 
fejlesztésükre  nagy gondot kell fordítanunk a jövőben is . Kiemelkedett az 5. osztály , akik – bár a félévhez 
képest valamelyest gyengültek – de jó eredményt értek el. 
Érdekesség , hogy mindkét tagozaton a kezdő évfolyam , az első és az ötödik  volt magatartásból és 
szorgalomból is a legjobb 

Dicséret Figyelmeztetés  
Osztály 

 
Kit űnő 

 
Jeles 

 
Bukás Szakt. Oszt.f. Ig. Szakt. Oszt.f. Ig. 

 14 3 4 35 43 56 35 18 5 
1.o. 6 - - - - 8 - - - 
2.o. 2 1 1 - - 6 - 6 - 
3.o. 2 1 - 16 7 8 1 - - 
4.o. - - - 6 20 6 7 1 - 
5.o. 1 - - 4 1 7 - - - 
6.o. 2 - 2 0 0 8 6 5 1 
7.o. - 1 1 2 2 1 12 2 1 
8.o. 1 - - 7 13 12 9 4 3 



 
III.  Tanulmányi eredmények számokban 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osztály/Tantárgy 1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o átlag 

Magatartás 4,5 3,2 4,3 4,1 4,75 3,36 3,9 3,6 3,96375 
Szorgalom 4,5 3,8 4 3,7 4,25 3 3,18 3,5 3,74125 

Magyar     3,87 2,91   3,39 

Irodalom  3,1 4,1 3,91   3,54 3,36 3,602 

Nyelvtan  3,2 3,6 3,73   3,27 3,71 3,502 

      Történelem    3,62 2,91 3,18 3,29 3,25 

Német    3,27 3,5   3,58 3,45 

Angol      2,7 3  2,85 

      Matematika  3,8 3,73 3,87 2,45 3,27 3,38 3,416667 

      Informatika   4,36 4,75 3,6 4 4,36 4,214 

Term.ism-    3,64 3,75 2,91   3,433333 

Környezet  3,9 3,8      3,85 

Fizika       2,9 3,07 2,985 

Kémia       2,63 3,36 2,995 

Biológia       3,27 3,21 3,24 

Földrajz       2,63 3,43 3,03 

Átlag  3,4 3,825 3,773333 3,893333 2,913333 3,169 3,475  

Ének  4,7 4,2 4,09 5 4,64 4,36 4,64 4,518571 

Rajz  3,6 4,3 4,27 4,25 3,91 3,72 4,43 4,068571 

Technika  4,3 4,3 4,36 4,65 4,09 4,09 4,07 4,265714 

      Testnevelés 4,1 4,5 4,64 4,75 4,36 3,72 4,36 4,347143 

Átlag  3,842857 4,075 4 4,201 3,448 3,398571 3,732143  

Hiányzás 0 136 122 124  74 148 186 0 

Igazolt 112 136 122 124 95 74 137 173 121,625 

Igazolatlan 1  0 0  0 11 13 4,166667 

H-átlag 12 12 12 11 12 8 15 13 11,875 



 
IV.  Hiányzások  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A hiányzások száma összesen 973  óra volt az iskolában , mely tanulónként 12  órának felel meg .  
    Az igazolatlan órák száma 25 volt , amit négy tanuló  produkált . Sajnos két esetben feljelentést is kellett  
    tenni  a jegyző felé , de utána megszűnt ezeknél a tanulóknál a hiányzás . A harmadik tanuló tanév közben  
    érkezett hozzánk , ő hozta magával a sok hiányzást – köztük az igazolatlanokat is - , de itt nem volt vele ilyen 
    jellegű probléma .  
    Elmondható , hogy minden osztályban van néhány tanuló , akik a hiányzások zömét okozzák, rájuk a  
    jövőben fokozottabban kell ügyelnünk .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



V. Továbbtanulás 
 
 

A 8. osztály  14  fővel  végezte el az  általános  iskolát .  Ebből  hat fő  gimnáziumba ,  két  fő  
szakközépiskolába és  hat  fő  szakképző  iskolába jelentkezett és mindenki  felvételt  nyert az általa választott 
középiskolába. Az írásbeli felvételik közepes szinten sikerültek , a magyar valamivel jobb lett , mint a 
matematika , de jobban fel kell készülni rá . Lehetőség szerint ajánlani kell a gyerekeknek a gimnáziumokban 
látogatható felkészítést, de helyben is biztosítani kell.  

 
 

VI. 
 
 

 
VI / I. Kistérségi: 
 
                  1. Fodor András Szépíró Verseny, Lengyeltóti 1. helyezett Fritz Ágnes 
          
                  2. Noszlopy Szépíró Verseny, Marcali 2. helyezett Fritz Ágnes 
 

1. Angol verseny -  Lengyeltóti  -  Balogh Ibolya , Szűcs Petra 
 
 
Szépíró verseny: L.tóti 

- Molnár Veronika 4. o. 

- Vivert Richárd 4. o. 

- Hám Vivien 3. o. 

- Kauer Réka 3. o. 



- Fritz Eszter 3. o. 

 

Furulyaverseny: 

Kauer Réka 3. o.  

 

Versmondó verseny: Marcali 

- Hám Vivien  -   III. helyezett 

- Czár Vivien 4. o. 

Mesemondó verseny 

- - Jámbor Klaudia 3. o. 

Természetismeret verseny: II. helyezett 

- Hám Vivien 3. o. 

- Kauer Réka 3. o. 

- Fritz Eszter 3. o. 

- Kistérségi Matematika Verseny 5. és 6. osztály 
 /első két fordulóban 19 fő, továbbjutott 4 fő/ 

Mezei futóverseny: L.tóti 
 
- Vivert Richárd I. helyezett 4. o. 

- Subic Márk 3. o. 

- Fritz Eszter 3. o. 

- Bakos Dániel 3. o. 

- Németh Szimonetta 4.o. 

Atlétika verseny : 

- Bakos Dániel (ezüst) 3. o. 

- Vivert Richárd (ezüst) 4. o. 

- Subic Márk (ezüst) 3. o 

- Farkas Kinga – megyei  súlylökő csapatverseny  -  1. hely 

- Lakatos Mátyás – kislabdahajítás – megyei döntő  -  4. hely  
 
 
Barátunk a természet versenyen   -   1. helyezés  -  Czeglédi  Ádám   

 

 VI / II. Országos:  
 

 
Mozaik Matematika verseny: 8 fő 
 



Részt vesz: Bartha Dávid, Bálint Tamás, Fritz Ágnes, Gyurka Regina, Kőszegvári Tímea, 
Molnár Máté, Szabó Péter, Szűcs Ferenc, 

   Végeredmény a döntő után: 28. Szűcs Ferenc  
                29. Bálint Tamás 

                45. Szabó Péter 
                46. Fritz Ágnes 
 

Lábtenisz – országos döntő   -   Bognár Bianka –Farkas Kinga – páros 11.  , hármas  9. helyezett 

 

Országos Közlekedési verseny Békéscsaba: I. helyezett   -   Fritz Eszter 3.o. 

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny  3 fő 
 
Zöld Szemfüles Természetismereti Vetélkedő 3 fő 
 
Kozma László Országos Informatikai Alkalmazói Verseny 7 fő 
 
Jedlik Ányos Matematika Verseny 2 fő 
Mozaik Tanulmányi Verseny 3 fő 
 
 
 

VII . Munkaközösség   munkája   
 
 

VII / I. Informatika munkaközösség 
 
 
  Oktató-nevelő munka szakmai  tapasztalatai  
 

Munkatervünkben a tanév során két bemutató órát terveztünk. Az egyiket az első félévben, a másikat a 
második félévben. Az elsőt december 1-én, a másodikat május 18-án tartottuk Szőlősgyörökben. A decemberi 
tanítás során láthatták a kollégák, hogy a sok befektetett munka és a gyerekek pozitív hozzáállása sem elég 
mindig a tanórai eredményes munkához. Ha nagyot változik az időjárás, ha túl meleg vagy nagyon hideg van a 
teremben, és még sok más ok is lehet, nem sikerül minden az elvárásnak megfelelően. Ma már úgy gondolom, 
hogy ha kevesebbet szerettem volna megmutatni, többet sikerült volna. Az átlagnál gyengébb 6. osztályban 
nagyon nehéz előre megmondani, hogy ismeretlen helyzetben hogyan reagálnak. 

A második bemutató óra a 8. osztályban volt. Itt az Excel táblázatkezelő program használatát és év végi 
ismétlésként a számítástechnika történetét dolgoztuk fel az órán. Új anyagot nem vettünk. Sikerült változatos 
feladatokat összeállítanom. Be tudtuk mutatni a csoportban és az egyénileg végzett munkát is. Játékos 
feladatokon, újszerű helyzetekben ismételtünk és gyakoroltuk a táblázat készítést, formázást, függvények 
használatát és a diagramkészítést. A változatos feladatokban jól teljesítettek a tanulók. Az óra jó hangulatú volt. 
Kevésbé látszott a 6. órákra jellemző fáradtság. A tanfolyamokon megismert módszereket is megpróbáltam 
felhasználni. A tanulók szívesen fogadták.   
Ezt a munkát három kollégám is láthatta, így azt gondolom, hogy az első bemutatónál sikeresebb volt. Jó lenne, 
ha mások tanítását is láthatnánk. Informatika órát még „élőben” nem láttam.  

Az iskola vezetésének lehetőséget kellene biztosítani a gyakorlati tapasztalatszerzésre. Egymástól sokat 
tanulhatunk. Mindegyik kollégám pozitívan nyilatkozott a kezdeményezésről. A gondot az jelenti, hogyan 



tegyük szabaddá magunkat, hogy meg tudjuk nézni egymás munkáját és új ötletekkel, tapasztalatokkal, bevált 
módszerekkel ismerkedhessünk meg a gyakorlati megvalósítás során. Jó megoldás lehetne olyan szakmai nap 
szervezése, ahol a gyerekek számára tanítási szünet lenne, így csak annak az osztálynak kellene bejönnie, 
amelyik részt vesz a bemutató órán. 

A bemutatatókat mindig szakmai megbeszélés követte. Az óravázlatokat, segédanyagokat mindenki 
megkapta e-mail-ben. A második alkalomra már be tudtam mutatni az interaktív tábla felhasználási lehetőségeit 
is a tanórán. Javaslatot adtam a 4. osztályosok számára adható játékos feladatokra is. 
 
 
 
 
 
 
Munkaterv id őarányos teljesítésének értékelése 
 
Sikerkritériumaink voltak:  
 
 - A munkaközösségi megbeszéléseken való aktív részvétel. 
Minden lehetőséget megragadtam, amikor csak lehetett beszélgettem a munkaközösség tagjaival. Segítettük, 
meghallgattuk egymást. Megosztottuk a tanmeneteket, megismertünk több lehetséges tanítási anyagot. Részt 
vettünk szakmai továbbképzéseken. Megismerkedtünk a korszerű tanítási módszerek tanórai felhasználási 
lehetőségeivel. 

- Üzemeltetjük, fejlesztjük az iskolai weblapokat. 
- Megtartottuk a két bemutató órát. 
- Kísérletet tettünk a dokumentumok, követelmények egységesítésére. Egyelőre ott tartunk, hogy 

tájékozódtunk egymás lehetőségeiről. A követelmények egységesítése pl. év végi dolgozatok 
egységes megíratása, egységes gyakorlati feladat adása, lehetőségként adott, de többen saját 
anyagunkat tanítjuk, így a számonkérés se lehet egységes. 

- Sajnos kistérségi informatika versenyre idén nem került sor. Valószínűleg a tanárok és a tanulók 
túlterhelése miatt.  

- A tehetséges tanulók különböző szintű informatika versenyre való felkészítése is megvalósult. 
Lengyeltótiból az Országos Kozma Versenyen kiemelkedő eredményt ért el egy tanuló. 

- Az iskolai rendezvényeken rendszeresen használjuk az informatika eszközeit. Tanulóink és 
kollégáink egyre nagyobb számban és egyre jobban kihasználják a programok adta lehetőségeket. 
Pl. a szőlősgyöröki egészséghónap egyik feladata filmkészítés volt, amit a gyerekek nagyon ügyesen 
meg is oldottak. 

- Iskolaújság is készült pl. Lengyeltótiban. Tartalmas, színes, jó ötleteket ad mindannyiunk számára. 
- A munkaközösség jó évet tudhat maga mögött.  
 
A problémákról is essen néhány szó! 
- Nagyon nehezen tudunk időpontot egyeztetni.  
- Központi helyszínnek valószínűleg Lengyeltóti lenne a megfelelő. Erről Péterrel már beszéltem is. 

Ez a helyszín a legkönnyebben megközelíthető mindannyiunk számára. A legjobban felszerelt is 
egyébként. Ha versenyt akarunk szervezni, máshol nincs is elég számítógép egy helyen.  

- Sajnos a kapcsolattartás leginkább még mindig a személyes kapcsolat során vagy a telefon 
segítségével a legélőbb. Hiába beszéljük meg vagy kérem e-mail-ben, valahol mindig elakad a 
felhasználható, konkrét iskolákra vonatkozó adat. Így pl. nem tudok kimutatást készíteni az 
eredményességről. A félévi adatokat sem kaptam még meg, csak 1 kollégától. Ezen változtatni kell. 
Meg kell találnunk azt a megoldást, ami még kevesebb plusz munkát jelent. 



Ezúton szeretném megköszönni a kollégáknak az őszinte, jó hangulatú beszélgetéseket. Remélem, nekik 
is olyan sokat jelentettek, mint nekem. A munkaközösség legjobb hozadéka, hogy előírja a közös 
gondolkodást olyan témákban, amelyek amúgy is foglalkoztatnak bennünket. Gyakorlati 
tapasztalatokkal látnak el bennünket. Segít túllépni a nehézségeken. Jobban megértjük, mélyebben 
átérezzük egymás gondjait, örömeit. 
 

 
     
VII / II. Alsós  munkaközösség  
 
  Oktató-nevelő munka szakmai  tapasztalatai  
 
Az osztály létszámok az elmúlt években stagnáltak vagy csökkentek az alsó tagozaton.  Némelyik iskolában 
alacsonyabbak a „megszokottnál”, de ez nem feltétlenül könnyítik meg munkánkat, hiszen a mai világban az 
oktatás mellett a neveltségi területen is rengeteg dolgunk van. Emellett nagyon sok a hátrányos helyzetű 
és/vagy tanulási nehézséggel küzdő gyermek az iskolákban. Tanulmányi munkájuknak segítése sok 
felkészülést, naprakész ismereteket igényelnek. Mellettük a tehetséges tanulók felkészítése is fontos feladatunk, 
rájuk  sajnos időnként kevesebb idő és energia marad. Természetesen magasabb létszám esetén ezek a 
problémák fokozottan jelentkeznek. 
Szinte minden iskolában probléma a tanulók motiválatlansága tanulmányik terén, mely leginkább a felső 
tagozaton jelentkezik. Gyakran a szülők sem partnerek a probléma megoldásában 
 
Az alsós munkaközösség működésének megszervezése nem volt egyszerű, hiszen ez a team rendelkezik a 
legnagyobb létszámmal. A tagság közös összejövetelein kívül legtöbbször az iskolák kapcsolattartóin keresztül 
kommunikáltunk egymással, illetve telefonon és e-mailben tartottuk a kapcsolatot. 
A megbeszéléseken mindig a munkaterv alapján dolgoztunk és jelöltük ki a további feladatokat, illetve az 
aktuális problémákra igyekeztünk megoldást találni. Általában 1.5-2 havonta ültünk össze és egyeztettük a 
feladatokat. 
Óralátogatásokat, bemutató órákat mindkét félévre terveztünk. Az első félévben Öreglakon ismerkedtünk meg 
az iskolaotthonos módszerrel, majd a második félévben mindenki a saját iskolájában napközis foglalkozásokon 
hospitált. Tapasztalatainkat a rendszeres összejöveteleken beszéltük meg. 

• Az I. félévre egy nagy közös hospitálást terveztünk, melynek során a kollégák megismerkedhettek az 
iskolaotthonos modellel. Ennek helyszíne az öreglaki Általános Iskola, időpontja 2010. november 25-e 
volt.  
A látott tanórákon a gyerekek gyakorlottan használták a kooperatív technikákat, szívesen és ügyesen 
dolgoztak csoportmunkában.  
Sajnos egy negatívumot is meg kell említenem. A hospitáláson az előzetes igények felmérése ellenére is 
csak csekély létszámban vettünk részt. 

• A II. félévben saját iskoláinkban a napközis foglalkozásokat látogattuk meg. Az általános tapasztalatok 
szerint az összevont csoportokban nehézséget okoz a tanórák szervezésében a különböző 
osztályfokokon tanuló gyerekek különböző mennyiségű házi faladatainak mennyiségi elvégzése, 
tanulása. A fegyelmezés sem egyszerű feladat ebben az esetben. Természetesen ezek a problémák a 
homogén osztályokban is jelentkeznek. 

 
 
Munkaterv id őarányos teljesítésének értékelése  
 
   A közös munkát tanév elején a Munkaterv elkészítésével kezdtük. A tanév során az ebben megfogalmazott 
célokat igyekeztünk megvalósítani: 

1. A BTM-es és SNI-s tanulók hátránykompenzálása 



2. Napi kapcsolat a napközis csoportvezetővel a hatékonyság és felzárkóztatás érdekében 
3. A belső ellenőrzés rendszere és kiszámíthatóvá tétele a munkaközösség munkájában 
4. Tehetséggondozás- eredményesebb szereplés a versenyeken 
5. Országos mérések értékelése 

A tanév során folyamatosan  a Munkaterv alapján dolgoztunk. és az aktuális feladatokkal kiegészítettük. 
Feladataink voltak az ütemterv alapján: 

• Az I. félévben: 
o a munkaközösség megszervezése, a munkaterv elkészítése és elfogadása 
o DIFER adatszolgáltatás az 1. osztályosokra, mérések megkezdése 
o az 1. és 2. negyedéves szöveges értékelőlapok előkészítése, kitöltése 
o hospitálás Öreglakon- iskolaotthonos módszer megtekintése 
o BTM-s tanulók felterjesztése a lengyeltóti Szakszolgálathoz 
o félévi mérések, értékelések,  

 
• A II. félévben: 

o Részvétel a lengyeltóti DISPUTÁN 
o tankönyvrendelés 
o napközis hospitálások megkezdése 
o a 3. negyedéves szöveges értékelőlapok előkészítése, kitöltése 
o leendő 1. osztályosok látogatása, beiratkozások 
o kompetenciamérés 4. osztályban 
o év végi mérések, értékelések, bizonyítványok 

 
 

eredmények 
• a munkatervben és ütemtervben megfogalmazott célokat időarányosan sikerült teljesítenünk 
• jó munkakapcsolat alakult ki a térségen belül dolgozó alsós kollégákkal 
 

problémák 
• közös hospitálások megszervezése, a helyettesítések megoldása 
• információk időnként nehézkes áramlása 

 
 

 
 
 
 



VIII. Pályázati részvétel , eredményei , fenntarthatósága  
 
 

Iskolánk  a többi tagintézménnyel együtt részt vett a  TÁMOP  3.3.2  „ Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben „ 
című pályázaton . A pályázat 2010. december  01 – től  2011.  június  15 – ig terjedő időszakban valósult meg . 
Nagy segítséget jelentett az Óvoda – iskola , az alsós – felsős átmenet , de legfőképpen az általános iskola – 
középiskola közötti átmenet  eredményesebb megvalósításában .  
Az érintett – HHH –s és SNI –s  - gyerekek  több lehetőséget kaptak a továbbtanulás  terén.   
Iskolalátogatásokon vehettek részt  -  Somogyzsitva , Fonyód – Bacsák  , Balatonboglár – Mathiász  - ,  
előadásokat szervezhettünk számukra , valamint üzemlátogatásokon is részt vehettek .  
Mindezzel   betekintést kaptak a környező iskolákban elérhető lehetőségekbe , az általuk válsztandó szakmák 
munkakörülményeikbe ill. a rájuk váró feladatokba .  
Nekünk , pedagógusoknak pedig egy olyan program összeállítására adott lehetőséget , melyet a következő 
években is  elérhetővé szeretnénk tenni a gyerekek számára, ezzel a pályázat fenntarthatóságát is biztosítva. 
 
Másik pályázat – TIOP – keretein belül 4 db interaktív táblát és a hozzá tartozó projektorokat és lap topokat 
kapott az iskola , melyek jelentősen hozzájárulhatnak – és hozzá is kell , hogy járuljanak – az oktatás 
korszerűbbé tételéhez , ezzel pedig eredményesebbé tételéhez.  
 
A helyi önkormányzat pályázatot nyújtott be az iskola épületének korszerűbbé tételéhez  , melynek 
eredményére egyenlőre várnunk kell . Reméljük , hogy sikeres lesz a pályázat és ezzel külsőleg is megújulhat 
iskolánk , nem beszélve az energiatakarékosságról. 
 

IX Kompetencia  mérés  eredménye 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2010 
 Iskola 

átlaga  
HH 

tanulók 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

 
SZÖVEGÉRTÉS 

 

 
6.o. 1425,00 1429,00 0,00 1483,00 

 
8.o. 1525,00 1446,00 0,00 1583,00 

 
MATEMATIKA 

 

 
6.o. 1331,00 1248,00 0,00 1498,00 

 
8.o. 1516,00 1418,00 0,00 1622,00 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



       
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEM MENT VOLNA ….

 
 
 
 
 

 
 

… és akik nincsenek a képen :  
 Molnárné Kubik Zsuzsanna , Teveliné Rezsőfi Gyöngyi, 

Sági Istvánné  és Nagy Györgyné , Tömöri Anita , Horti Lászlóné, Balogh  Attila , 
Bozsoki Béláné , Pili Lászlóné , Takács Györgyné , Tóth Kálmánné 


