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Köszöntő
Kedves Olvasó!
Sok szeretettel köszöntelek a 2016/2017.tanév elején. Egy tanévet elkezdeni mindig nehéz feladat, de
elérkezett az ősz az idén is, és becsengettek.
Iskolába járni muszáj, ezért javaslom, hogy próbáljuk meg elviselhetővé, kellemessé és talán
élvezetessé tenni ezt a néhány hónapot. Ehhez elsősorban arra van szükségünk, hogy olyan légkör
vegyen körül bennünket, ami ezt lehetővé teszi. Hogy mire van ehhez szükségünk? Barátságra,
családra, reményre, szeretetre, odaadásra, kitartásra, és még sorolhatnám. Egy jó osztály, jó légkör
kialakítása áldozatokat kíván tőlünk, de az áldozatok sikerre vezetnek, és a sikerek örömet okoznak. Jó
csapatban dolgozni, tanulni, sportolni. Egy jó csapat, jó közösség, az, ami megsokszorozza az erőnket.
Ezt támasztja alá az alábbi kedves kis történet is, amit az interneten olvastam.
Ismeretlen vidéken autózva, egy férfi lecsúszott az útról és belecsúszott az árokba. Neki nem lett semmi
baja, de az autó mélyen besüppedt a sárba. Elindult hát segítségért a legközelebbi tanyára. - „Majd
Pejkó kihúzza a sárból.” - mondta a gazda, s egy öreg gebére mutatott, ami a ház mögött legelészett. A
férfi ránézett a girhes állatra, majd vissza a gazdára, de a gazda csak ismételgette: „Az öreg Pejkó
majd kirántja a bajból.” Gondolván, hogy nincs vesztenivalója, az autós belegyezett. A két ember meg
az öreg ló odamentek a pórul járt autóhoz. A gazda a kocsihoz kötötte az állatot. Egyet csattintott az
ostorával, s elkiáltotta magát: - „Húzd, Kesely! Húzd Ráró! Húzd Ezüst! Húzd Pejkó!” És a ló
nekifeszülve kihúzta az autót a sárból. A férfi csodálkozva köszönte meg a gazdának, majd
megveregetve a ló vállát, megkérdezte: „Miért mondott ennyi nevet, amikor biztatta Pejkót?” A gazda
vigyorogva válaszolt: „Az öreg Pejkó már semmit se lát, megvakult. Amíg elhiszi, hogy vele a csapat,
mindent beleadva dolgozik.” Arra is képes, amit egyedül soha nem tudna véghezvinni.
Így vagyunk ezzel mi is. Egy jó csapathoz, egy jó közösséghez tartozás nem mindennapi feladatok
elvégzésére tehet bennünket képessé. Arra sarkall bennünket, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból.
Benjamin Franklin mondta: „Ha van célunk, elérjük. Ha nincs, azt is.”
Ezzel a gondolattal kívánok sikeres tanévet minden diáknak és kollégának!

Ábrahám Lívia
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Aktualitások, programok (október)
Október 10-11

planetáriumi előadás

Október 14.

nagyszünet, PÁGISZ- felirat, élőkép

Október 18.

Zsíroskenyér-nap

Október 19

Octoberfest

Október 27.

14:20 DÖK-gyűlés

Október 28

Halloween

Az október 4-én tartott Diákparlamenten a diákok az iskolavezetés elé tárták ez évi terveiket.
Mindenben előzetes programban a támogatásáról biztosított bennünket az iskolavezetés. Ezúton is
köszönjük,

hogy

az

idei

tanévtől

segítenek

felpezsdíteni

iskolánkban

a

diákéletet.

A Diákparlament napirendjén volt, hogy küldöttet válasszunk a megyei és az országos
Diákparlamentre. Iskolánkat Kozák Ádám 2/14. B osztályos tanuló fogja képviselni.
Október 6-án 14 órai kezdettel a győri Batthyány téren vett részt a városi ünnepélyen a DÖK 10
képviselője.
Október 7-én a győri vérellátó központ által szervezett véradáson vettünk részt.
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Szabályzat- Osztályok közti verseny
1. Minden osztály 50 pontról indul
2. Ha egy osztály összpontszáma 0 pont alá kerül, automatikus kizárást
eredményez
3. Az osztály pontozását az osztály valamelyik DÖK -tagjának kell vezetnie
4. A csalás – többletpontok jogtalanul való beírása – azonnali kizárást von
maga után
5. Igazgató Asszonynak, ha úgy ítéli meg, joga van a szabályzat
módosítására, szabályok beiktatására, törlésére
6. A versenyben 9-12.évf. vesz részt. Fődíj: 100000Ft osztálypénz.
Jóváírások

Levonások

országos versenyen való részvétel +10pt./fő vagy csapat

szaktanári figyelmeztető -3pt./fő

megyei versenyen való részvétel +5pt./fő vagy csapat

osztályfőnöki
5pt./fő

szaktanári dicséret +3pt./fő

igazgatói figyelmeztető/intő -9pt./fő

osztályfőnöki dicséret +5pt./fő.

tantestületi megrovás -15pt./fő

igazgatói dicséret +8pt./fő

tanuló eltanácsolása az iskolából 20pt./fő

iskolán belüli rendezvényen való helyezés

bukások:

3. hely +5pt./fő és/vagy csapat

félévkor -3pt./fő

2. hely +7pt./fő és/vagy csapat

év végén -7pt./fő

1. hely +10pt./fő és/vagy csapat

bukás>3 tárgy -5pt./fő

osztályátlag>3,2 +5pt.

osztályátlag<3 -5pt.

osztályátlag>3,5 +10pt.

osztályátlag<2,5 -10pt.

osztályátlag>4,0 +20pt.
évfolyamelső +15pt.
középfokú nyelvvizsga +5pt./fő
felsőfokú nyelvvizsga +12pt./fő
Diákönkormányzat által szervezett feladatokban és
programokon való részvétel max 10 pt. / osztály
Kitűnő tanuló +5pt./fő
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figyelmeztető/intő

-

Sport
Kedves Diákok!
Iskolánkban a jó szórakozás és az egészségmegőrzés érdekében több sportolási lehetőség
közül választhattok.
Lehetőség nyílik asztaliteniszre, focira és úszásra.
Aki inkább a „testét fejlesztené” és nagy izmokat szeretne, az a konditerem adta lehetőségeket
is igénybe veheti.
Hogyan és mikor?
Erről a lenti táblázatból tájékozódhattok és a testnevelő tanároknál jelentkezhettek.
Kellemes sportot és jó időtöltést kíván:
Donkó Dávid
DSK- foglalkozások:


kedd: konditerem Surányi G. 6-7-8. óra



szerda: asztalitenisz: Béres Sz. 7-8. óra színházterem



csütörtök: labdarúgás: Pongrácz I. 7-8-9. óra tornaterem



úszás: minden nap H-P 14-15 óráig uszoda

Labdarúgásban indulunk a városi alapfokú bajnokságban és a Nemak-kupában.
Szabadidős programok:


12 órás foci december 20. reggel 8 órától este 8 óráig. Nevezni a testnevelőknél lehet. 5+1 fős
csapatokkal



Adventi kirándulás Bécsbe december 16-án. Részvételről bővebben a plakátokról és Surányi
Gábor tanár úrnál



Színházlátogatást tervezünk Budapestre decemberben, bővebben később. Részvételről
bővebben a plakátokról és Surányi Gábor tanár úrnál



Gyereksítábor 2017.január 16-21-ig. Részvételről bővebben a plakátokról és Surányi Gábor
tanár úrnál
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Szemtől szemben
Tamással
Kérdezz- felelek Széchenyiről… avagy Miből lesz a "selyemhernyó"?
- Üdvözöllek titeket és köszönöm, hogy időt szakítotok rám egy
interjú erejéig.
¤ Szia! Mi köszönjük az érdeklődést.
- Kérlek, pár szóban mutatkozzatok be az olvasóknak, hogy kik
vagytok és honnan jöttetek.
¤ Mi vagyunk a Herrengasse 2016 csapata a győri PÁGISZ
iskolából, és a 12.B osztályba járunk. Név szerint Kutassy
Krisztián, Szakács Máté és jómagam, Molnár Ádám.
- Elmondanátok nekünk, hogy miért is olyan érdekes ez a kis
csapat, és milyen versenyen vettetek részt?
¤ A Széchenyi István és kora c. történelemversenyre jelentkeztünk még tavaly
szeptemberben, ami az egész Kárpát-medencére kiterjedt.
- Honnan is indult ez az egész ötlet, hogy neveztetek erre a versenyre?
¤ Történelemtanárunk, Kazóné Kardos Melinda tanárnő hívta fel a figyelmünket erre a
versenyre, és ő nevezett minket. Emellett pedig nem szabad elfelejteni, hogy rengeteg
segítséget adott nekünk, temérdek időt szánt a felkészítésünkre.
- Voltak különösebb kezdeti nehézségek a versennyel kapcsolatban?
¤ A csapatunk a felkészülés elején még kevésbé volt összetartó társaság. Viszont a sok
tanulás és a közös felkészítő órák erőteljes triumvirátussá kovácsoltak minket. Igazi
csapatmunka volt. Ezen kívül úgy gondolom, a tanárnő segítsége nélkül nem jutottunk
volna el idáig.
- Térjünk egy kicsit a verseny részleteire. Többfordulós versenyen indultatok vagy csak
egy nagy forduló volt, ahol mindenki megmérkőzött a másikkal?
¤ Három selejtezős forduló volt, ezek mindegyikében a középmezőnyben végeztünk,
kivéve az utolsót. Ott ki is estünk, de mivel több továbbjutó csapat is visszamondta a
lehetőséget, így mi kerültünk a középdöntőbe, Krisztofer osztálytársunk csapatával
egyetemben, akinek a munkája később nagyban hozzájárult a sikerünkhez. 20 csapat jutott
tovább, ezeket megfelezték, mégpedig oly módon, hogy 10 gyenge és 10 erős csapat.
Ezekből az első 5-5 csapat jutott tovább az ottani feladatok sikeres megoldása esetén. Mi a
gyengébb csoportba kerültünk, és innen pedig sikeresen véve az akadályokat, bekerültünk
az 5 legjobb közé, így bejutva a döntőbe.
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- Hogyan oszlottak meg köztetek a versenybéli feladatok? Vagy közösen oldottatok meg
mindent?
¤ Elsősorban Ádám felelt a kreativitásért, és az ehhez kapcsolódó feladatokban javarészt ő
irányított. Krisztián biztosította a legtöbb lexikális tudást a csapatunknak, mondhatni ő
volt az "agy". Én pedig a "hang" szerepét kaptam, a felszólalásokért és az olyan
feladatokért voltam a felelős, amiben beszélni kellett a zsűri előtt.
- Ez elég hosszadalmas versenysorozatnak tűnt, biztosan sok energiátokat és időtöket
elvette a rengeteg felkészülés, de térjünk is a lényegre, hiszen döntősök lettetek.
Szeretném, ha erről beszélnétek egy kicsit bővebben.
¤ Szeptember 23-án, azaz pénteken reggel indultunk a győri vasútállomásról. 11 órára
értünk Sopronba, ahol egy kis városnézés után délután 1 órakor foglaltuk el a szállásunkat.
Siettünk is tovább a Perkovátz étterembe, ahol ünnepélyes nyitóbeszéd után
elfogyasztottuk ízletes ebédünket, majd indultunk Nagycenkre, a Széchenyi
Kastélymúzeumba. Itt tárlatvezetéses vetélkedőn vettünk részt. Miután visszaértünk
Sopronba, ismét az étterem volt a célirány.
¤ A vacsora után visszatértünk a Széchenyi Gimnáziumba, itt részt vettünk egy viccesebb
ismerkedéses vetélkedőn, így közelebbről is megismerhettük a többi csapatot. Egy erdélyi
csapattal lettünk különösen jóban és titkon sejtettük, hogy ők nyerik meg a versenyt.
Végül igazunk lett, de megérdemelten lett az övék az első helyezés. A játékos est után
pedig rákészültünk a nagy megmérettetésre, és eltettük magunkat holnapra.
¤ Másnap a reggeli után elindultunk a verseny helyszínére. Délelőtt 10 órakor kezdődött a
verseny, és egészen délután 1-ig tartott.
- Meséljetek nekem kicsit a feladatokról! Milyen típusúak voltak? Miket kellett
megoldanotok?
¤ 9 feladatunk volt, amiket két részben kellett megoldanunk, hiszen volt közte egy kis
szünet is. Az első feladatok inkább a lexikális tudásunkra építettek. Például egy bizonyos
időkorláton belül kellett kvízkérdésekre felelnünk. Emellett voltak lágyabb,
feszültségoldó, de egyben műveltségmérő feladatok is, pl. activity vagy reformkori helyek
felismerése. Voltak még különféle táncelőadások, melyeket fel kellett ismerni. Ezek
között volt polka, bécsi és angol keringő. Nem utolsósorban pedig voltak megfilmesített
szépirodalmi művek, amelyekből egy-egy perces jeleneteket játszottak le, és nekünk
kellett ezeket szinkronizálni. Ez nemcsak a lexikális felkészültségünket, de a
humorérzékünket és az improvizatív képességünket is felmérte. Végül ne felejtsük el
megemlíteni a külön feladatot, amelyben minden csapatnak egy kisfilmet kellett
készítenie. Ezt külön szeretnénk megköszönni Molnár Krisztofernek, akit már Krisztián
említett és Solymos Roland osztálytársunknak, aki szintén segédkezett a kisfilm
elkészítésében. Bár erről talán Krisztoferrel kellene beszélned.
- Itt van velünk Krisztofer is, aki a Herrengasse 2016 csapat tagjainak az osztálytársa.
Először is szeretnélek téged is üdvözölni, Krisztofer. Szeretném, ha beavatnál minket ebbe
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a feladatba, és elmondanád, hogyan is kerültél be mint a csapat segítője, hisz a hallottak
alapján tiéd volt ennek a feladatnak az oroszlánrésze.
¤ Én is üdvözöllek. Nos, Kazóné tanárnő kért fel arra, hogy készítsek egy másfél perc
körüli kisfilmet egy korabeli öltözetről. A soproni Storno-házra esett a választásunk, ahol
lehetőséget kaptunk, hogy lefilmezzem az említett Széchenyi korabeli ruhát. A csapat
tagjai elkészítették a szükséges szöveget, amit egy osztálytársunk, Solymos Roland
olvasott fel, ezeket pedig egybevágtam. Nagyon sokat dolgoztam vele, végül a pozitív
visszajelzések alapján büszkén jelenthetem, hogy megérte.
- Visszatérnék most a csapat tagjaihoz. Ezek után hogyan folytatódott számotokra a
verseny napja?
¤ A feladatok befejeztével szabadprogramon és városnézésen vettünk részt. Délután 6
órakor ünnepélyes vacsora keretében történt az eredményhirdetés. Másnap reggel pedig
indultunk vissza Győrbe.
- Milyen helyezést értetek el a verseny végeztével?
¤ Egészen az első 5-6 feladatig a 6-7. helyen álltunk. Utána viszont veszítve egy kicsit a
lelkesedésünkből, vesztettünk pár pontot a verseny hátralevő részében. Így a 9. helyre
csúsztunk vissza. Összességében büszke vagyok erre a helyezésre és magunkra is.
Kiemelkedőnek tartom, hogy ezen az országos versenyen mi voltunk az egyetlen iskola
Győrből. Sőt az egyetlen szakgimnáziumi csapat is mi voltunk a többi nagy gimnázium és
líceum mellett.
- Gratulálok ehhez a szép teljesítményhez és remélem, az élet más területén is hasonló
eredményeket értek majd el. Iskolánk nevét csak tovább öregbítettétek, és beírtátok
magatokat az iskolatörténelembe úgy, ahogy Széchenyi is magát Magyarország
történelmébe. Köszönöm, hogy itt voltatok, és időt szakítottatok rám. Sziasztok!
Olvasóinkat pedig szeretném biztatni, hogy ti is nevezzetek be minél több versenyre, és
csillogtassátok meg ékes tudásotokat, ezzel is képviselve iskolánkat, bizonyítva ezzel a
saját kitartásotokat, odaadásotokat és tudásotokat. Ha egy versenyen indultok, nem csak
egy kis oklevelet kaphattok vagy valamilyen díjat, hanem rengeteg tapasztalatot, tudást és
élményt gyűjthettek minden egyes megmérettetésen.
Köszönöm az olvasóknak, hogy velem tartottak mai beszélgetésemen. Remélem,
hamarosan ismét egy neves eredményről számolhatok be vagy készíthetek interjút
iskolánk egy tanárával, vagy tanulójával.

Kovács Tamás
12.B
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Kirándulás
Ebben a rovatban hónapról hónapra beszámolunk egy-egy osztály kirándulásáról.

Túranap
2016. szeptember 23-án az autómentes hét keretében az iskolánk, mint minden évben, idén is
túranapot szervezett a győri Püspökerdőbe.
Osztályunk és a mi számunkra (10. B) nagy öröm volt, mivel Hatos Hajnalka igazgatóasszony és Tóth
Kálmán tanár úr kísértek minket a túrán. A program, mint minden évben, változatlan volt, de
unatkozni senki sem unatkozott.
A 11.-esek hosszabb túrán vettek részt, addig a 9-10.-esek, így mi is, egy rövidebb túrát tettünk meg
ügyességi és erőnléti feladatokkal tarkítva. A feladatok között voltak könnyebbek, nehezebbek, de
szerintünk mindenki megtalálta a hozzá illőt. Ezen a napon szép, igazi kirándulóidő volt, mérföldekkel
jobb a tavalyinál. Véleményünk szerint a feladatok közül a húzódzkodás sikerült a legjobban az
osztályban. Kiemelkedő eredményünk lett benne. A túrán az osztály megfelelő fegyelemben haladt, de
a poénok és a humoros pillanatok se maradtak el. A túra befejeztével, egy kis pihenőt követően
megkezdődött az eredményhirdetés. A legkiemelkedőbben a 10.A osztály teljesített, míg mi a dobogó
második helyére kapaszkodtunk fel, minek jutalma egy doboz csokoládé lett.
Gratulálunk Hatos Hajnalka igazgató asszonynak, aki az iskola történetének első igazgatója, aki
teljesítette a túrát. Szerintünk mindenki jól érezte magát, és ha más nem, legalább a túra megtörte a
szürke hétköznapok egyhangúságát.
Lukács Dániel
G. Varga István Dénes
10. B osztályos tanulók
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Humor - Jokes
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Kilencedikesek véleménye az iskolánkról
és eddigi élményeikről
Augusztus 24-én megtartottuk a Gólyatábort a PÁGISZ-ban. A tábor nagyon jól sikerült, nagyon jól
megismertük egymást. Sok értelmetlen és érdekes feladatot kaptunk, nekem a „plakátunk” tetszett a
legjobban, persze ebben az osztályfőnök segítsége is benne volt. Nagyon jó kis csapattá
kovácsolódtunk össze az alatt a röpke egy nap alatt.
Minden tanárral elégedett vagyok. Jól tudnak magyarázni, és általában rendet tudnak tartani. Tóth
Kálmán

és

Menyhárt

Péter

mindig

meg

tudja

nevettetni

az

egész

osztályt.

Nincs olyan tanár, akit nem kedvelek.
Nagyon jól éreztem magam a túranapon, rengeteg sok, érdekes program volt, élveztem mindegyiket,
még ha nem is vettem részt mindegyiken. Legjobban talán a kötélmászás és a falmászás tetszett.
A felsős diákokról is csak jót mondhatok, nem piszkálnak minket, segítőkészek, barátságosak.
Remekül éreztem magam a túranapon, csak ne kellett volna annyit gyalogolni. Az íjászat tetszett (bár
nekem nem ment :D ) , mert még sosem íjászkodtam, jó volt kipróbálni.
A tábortól pont ezt vártam, hogy ilyen ismerkedős lesz. Tetszettek benne a feladatok , nem volt benne
ami ne tetszett volna. Na meg a dökösök szórakoztattak minket 1 óráig, az is vicces volt. Csapatépítő
ügyességi feladatok voltak. Jó érzésekkel mentem haza ,mert gondoltam, az osztályunk jó közösség
lesz és az is.
A gólyatábortól a barátok megszerzését találtam a legfontosabbnak. A játékos feladatok és végén a
torta megszerzése nagy élmény volt. A feladatok tetszettek, viccesek voltak. Mindenféleképpen
pozitív élményekkel mentem haza. Szeretek iskolába járni, mindig nagy kedvvel megyek. Az iskola
épülete is tetszik. A tantermek is szépek, igényesek. Rossz dolgot nem tapasztaltam. A tanárok
szimpatikusak, nincs gondom senkivel. Tóth Kálmánt kedvelem nagyon... kiemelkedő a humora :)
A PÁGISZ nyugodt hely. Nincs semmiféle balhé. Sokkal nehezebbre számítottam.
Kedves tanárok, jó iskolavezetés… Megfelelnek az elvárásaimnak. ( szerk. )
Azzal az elvárással jöttem, hogy itt mindent megtanuljak, amit a villamosságról tudni szeretnék.
Én a PÁGISZ-tól nem várok sokat, csak annyit, hogy legyen egy jó szakmám, és bejussak a Széchenyi
Egyetemre, és jó munkahelyem legyen, ahol szeretek dolgozni.
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Nyereményjáték
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!!! Sítábor a Gerlitzenen !!!
SZÁLLÁS: FERIENDORF

Időpont: 2017. jan.16.-jan.21-ig
Indulás: PÁGISZ (Ikva u.70.)
Részvételi díj:
Diák: 240 EUR +12000 ft,+2700 biztosításegyetemista: 270 EUR+12000+2700,felnőtt: 309 EUR+ 12000,+2700-

AMI AZ ÁRBAN BENNE VAN:
 UTAZÁS-KÜLÖN BUSSZAL!!!
 REGISZTRÁCIÓS DÍJ, VÉGTAKARÍTÁSI DÍJ
 SZÁLLÁS, APARTMANOKBAN
 SÍBÉRLET(5 NAPOS);
 BIZTOSÍTÁS 6 NAPRA
 FÉLPANZIÓ (SVÉDASZTALOS REGGELI ÉS VACSORA)
 SZAUNA+MEDENCE HASZNÁLAT
 SÍ VAGY SNOWBOARD FELSZERELÉS
 OKTATÁS

Érdeklődni lehet: Surányi Gábor 70/2365757, Pongrácz Imre ,
Stetina Ildikó 70/3394489,
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Színházlátogatás Budapesten a Vígszínházban!

Az előadás 2016. 11. 22-én, kedden, 19 órakor lesz
Indulás a PÁGISZ (Ikva u.70.) elől 16.00 –kor, érkezés 23 óra körül.
Részvételi díj: 4500Ft és 4100Ft ( színházjegy + úti költség )
/A jegyek a karzat 1. illetve 2-3. sorába szólnak az ár szerint./

Jelentkezési határidő 10.28. péntek!!!
William Shakespeare:Tévedések

vígjátéka

Eszenyi Enikő rendezésében maga a nagyvárosi forgatag költözik be a Vígszínház színpadára. Jól ismert mai
alakok népesítik be Shakespeare időtlen vígjátékát, s igazolják: alapjaiban keveset változott a világ az elmúlt
négyszáz évben. Mulatságos helyzetek, humoros baklövések, és egy klasszikus "csonka család" körül forog
minden ezen az estén.

A szereposztásból :

Égeon

HEGEDŰS D. GÉZA

Sz. Antipholus, E. Antipholus

PINDROCH CSABA

Sz. Dromio, E. Dromio

CSŐRE GÁBOR

Angelo

FESZTBAUM BÉLA

Adriana

HEGYI BARBARA

Emília

VENCZEL VERA

Érdeklődni lehet: Surányi Gábor 70/2365757
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ADVENTI KIRÁNDULÁS BÉCSBE
Időpont: 2016. december 16. péntek
Program:
11:45 Találkozó: az iskola előtt (PÁGISZ, Ikva u 70.)
12.00 : Indulás

Meglátogatjuk a Természettudományi Múzeumot, majd Bécs belvárosban teszünk
kényelmes sétát, amelynek
során megtekinthetjük
az adventi díszbe öltözött Városházát, amely évről évre a mesés
bécsi karácsonyi vásár helyszíne.
A téren óriási, szépségesen díszített fenyőfa áll, amelyet különféle
ünnepi portékákat kínáló árusok sokasága vesz körül.
Itt látható Bécs legnagyobb adventi koszorúja és a jászolkiállítás.
A városháza épülete önmagában is gyönyörű, ilyenkor pedig „adventi naptárrá”
változik, a díszteremben pedig ingyenes mini-koncertek látogathatók, melyen a világ
különböző tájairól származó kórusok lépnek fel.
(„melegedésnek sem rossz”)
19:00 körül találkozó az autóbusznál
19:30-kor hazaindulás.
(Hazaérkezés kb. 22 órakor)

Utiköltség: 4500 Ft/fő,
amelyet jelentkezéskor kell befizetni.

Jelentkezés :
Surányi Gábor 06/70-236-57-57
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suranyig@pagisz.hu

