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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda melléklete

Tisztelettel köszöntöm a kedves szü-
lőket abból az alkalomból, hogy gyerme-
kük ősszel első osztályos lesz. Mészárosné 
Kiss Katalin vagyok, 1996-ban kerültem 
Gyomaendrődre, 1997-ben végeztem a 
szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főisko-
lán, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főis-
kolán. A Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskolában 1997 óta tanítok. Napközis neve-
lőként kezdtem, majd 2000-től osztálytaní-
tóként tanítok.

A tavasz egy pedagógus számára nem-
csak a rügyfakadást, hanem minden évben 
izgalmakat és várakozással teli hangulatot 
idéz elő,amikor is az óvodások beiratkozá-
sára kerül sor.

A szülőkben is él a szorongás, melyik 
iskolát válasszam, milyen lesz a tanító néni, 
s végül de nem utolsósorban hogyan állja 
meg helyét a gyermekem az új körülmények 
között? A kisgyermek számára is nagy pil-
lanat, amikor az iskolába lép. Ahogy Mérei 
Ferenc, a gyermeki lélek nagy ismerője írja: 
„a gyermek utánzó lénynek születik, nagy-
jából azzá lesz, amit kisgyermekként kap. 
Simogatásra simogatással felel, jókedvre 
jókedvvel, tevékenységre tevékenységgel.” 
A tapasztalás megmarad, s ha félelemkel-
téssel NEM akadályozzák kíváncsi, kereső, 
aktív, kreatív emberré válik. Éppen ezért az 
iskolába lépés időszakát zökkenőmentessé 

kell tenni számára. Hiszem és vallom, hogy 
aki a pedagóguspályát választotta, mindent 
megtesz annak érdekében, hogy átsegítse a 
gyermeket ezen a nehéz szakaszon. Tőlem 
és Önöktől is kedves szülők, örömöt kell, 
hogy kapjanak és biztatást, és semmi mást 
ne segítsen a szülő, mint azt, hogy örülni 
tud annak, hogy a gyermeke már erre meg 
erre képes, és nap mint nap megkérdezi 
Tőle, minek örült az iskolában.

A mi iskolánk pedagógiai módszereinél 
elsődlegesnek tartjuk az egyéni gondozás 
és egyéni haladás lehetőségét, a gyermekre 
mérjük a feladatot, onnan indulunk ahol 
tart, alapozunk és alapozunk, időt adunk 
a gyakorlás változatos és élvezetes formái-
ra, megtöltjük izgalommal az együtt töltött 
órákat.

Kis iskola lévén családias hangulatot 
próbálunk teremteni, ahol fontos a szere-
tet, a türelem, az egymásra való odafigye-
lés, a rend, a tisztaság. Fontosnak tartom a 
gyermeki bizalom és derű megerősítését, az 
osztályon belüli jó légkör megteremtését, a 
szülőkkel és gyermekekkel való pozitív vi-
szony kialakítását. Nélkülözhetetlen a pozi-
tív megerősítés, célom az, hogy a gyermek-
nek sikerélménye legyen, hogy jól érezze 
magát az iskolában.

Szeretettel hívom Önöket és gyermekü-
ket márciusban a nyílt napunkra és az isko-
lakóstolgatóra!

Szeretettel várom szeptemberben a le-
endő elsősöket Fekécs Edit kolléganőmmel 
iskolánkba.

Mészárosné Kiss Katalin

A Szent Gellért 

Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda bemutatkozik
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Iskolánkban már hagyománnyá vált az 
Iskolakóstolgató megrendezése. Ilyenkor a 
nagycsoportos óvodások bepillantást nyer-

hetnek iskolánk életébe. Különböző érdekes 
foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket. Amíg 
gyülekeznek a leendő elsősök az aulában, 

iskolánk igazgatója 
gitárkísérettel ismert 
gyermekdalokat éne-
kel közösen a kicsik-
kel. Utána kisebb cso-
portokban mennek 
egy- egy foglalkozás 
színhelyére. Hogy 
gördülékeny legyen a 
helyszínek közötti vál-
tás, tanulóink segíte-
nek a csoportoknak.

Mit is nyújtunk 
egy- egy ilyen délutá-
non?

Megismerkednek a 
leendő tanító nénikkel 
a gyermekek, hisz na-
gyon fontosnak tartjuk 
a minél előbbi szemé-

lyes kapcsolat kialakítását. Szívesen vesznek 
részt a kézműves foglalkozásokon. Megcso-
dálhatják számítástechnika termünket, nyelvi 
laborunkat, ahol játékos foglalkozást tartanak 
tanáraink. Örömmel tanulják hitoktatóinkkal 
az egyszerű verseket, dalokat.

Minden alkalommal a jól felszerelt, tágas 
tornatermünkben két kolléga várja versenyjá-
tékra a kicsiket. Persze egyik fénypont minden 
alkalommal az, amikor az ebédlőben ők is részt 
vehetnek a délutáni uzsonna elkészítésében. 
Készítettünk már gyümölcssalátát, kókuszgo-
lyót, szendvicset.

Búcsúzáskor minden gyermek egy- egy 
kisújságot kap, melyet pedagógusaink állíta-
nak össze. Rejtvényt, rajzkiegészítő feladatot, 
színezést, az évszakhoz kapcsolódó verset ta-
lálhatnak benne a leendő elsősök.

Idén a következő „iskolakóstolgatónk” 
márc. 27-én lesz, melyre nemcsak a gyereke-
ket, hanem minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Molnárné Majoros Katalin

Iskolánk a 2007/2008-as tanévtől a Szent Gellért Katolikus Ál-
talános Iskola és Óvoda telephelyeként működik. A felső tagozatos 
gyermekek iskolabusszal bejárnak a központi iskolába. Helyben az 
óvodások és a kisiskolások maradtak. A 12 óvodás gyermekkel egy 
óvónő és egy dajka foglalkozik. Az alsó tagozat 26 fővel 1-2. és 3-4. 
osztályos összevonásban és egy napközös csoporttal működik. A 
gyerekek oktató-nevelő munkáját 3 tanítónő, 1 német óraadó és 
egy hitoktató látja el.

Mivel kiscsoportokban tanulnak a tanulók, így sokkal családi-
asabb, személyre szabottabb az oktatás. Több idő jut a gyermekek 
tehetséggondozására, felzárkóztatására. Alsó tagozatban legfonto-
sabb feladat az alapkészségek minél magasabb szintű elsajátítása, 
hiszen csak erre építve lesznek képesek a felső tagozatban és az 
életben is helytállni, sikereket elérni. Tanulóink évek óta részt vesz-
nek levelezős feladatmegoldó, matematikai-, vers- és prózamondó 
versenyeken, melyeken szépen megállják a helyüket. 

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidő hasz-
nos eltöltésére, a tanulók sokoldalú fejlesztésére. Szonda István 
képzőművészeti foglalkozásai és Tóthné Rojík Edit néptánc órái 
nagyon népszerűek a gyermekek körében. Ősszel és tavasszal min-
den óvodást és iskolást elviszünk Békéscsabára színházlátogatásra 
(3-3 alkalommal), melyet nagy örömmel várnak.

Iskolánk egyéni arculatát, hagyományait megőrizve bevonnak 
bennünket a központi iskola rendezvényeibe, programjaiba is. Na-
gyon emlékezetes volt a Szent Gellért Nap, a közös karácsonyi ün-
neplés, a jótékonysági vacsora a szülőknek, melyeken a gyermekek 
és a szülők is ismerkedhettek az iskolával, barátkozhattak egymás-
sal.

Helyi programjaink változatlanul megmaradtak. Nemzeti ün-
nepeinken – október 6. és 23. - iskolaszintű megemlékezést tartot-
tunk. Az Idősek Napján műsorral kedveskedtünk a klub lakóinak. 
Novemberben az „Egy hét az egészség jegyében” címmel, játékos, 
tevékenykedtető és szellemi feladatokkal próbáltuk felhívni a fi-
gyelmet az egészséges életmódra. December elején Szent Miklósra 
emlékezve nagyszabású Mikulás-váró délutánt rendeztünk a Szü-
lői Munkaközösséggel közösen. A téli szünet előtti utolsó tanítá-
si nap délutánján ünnepi uzsonnával köszöntöttük a karácsonyt. 
Kis falunkban már régi hagyomány, hogy Szentestén a gyermekek 
Betlehemes műsort adnak elő a templomban, melyen az egész falu 
együtt ünnepli a kis Jézus születését, lélekben megerősödik, feltöl-
tődik. Szilveszter délelőttjén a vállalkozó fiúk és lányok a Regölés 
népszokását adták elő, hagyományt kezdeményezve. Vízkereszt 
napján Három király-járás volt Endrődön a Tájházban és Hunyán 
a templomban. A farsangot mindig jelmezes felvonulással, tán-
cos délutánnal ünnepeljük. Nagyböjtben a ministráns gyermekek 

rendszeresen részt vesznek a keresztúti ájtatosságon. A március 
15-i ünnepséget faluszinten szoktuk megrendezni, koszorúzással 
egybekötve az Önkormányzat épülete előtt. Anyák napján a gyer-
mekek irodalmi műsorral köszöntik édesanyjukat, nagymamáikat. 
A tanév végén egy napos országjáró kiránduláson ismerkednek ha-
zánk szép tájaival. A nyári szünetben minden évben kéthetes nyári 
tábort tartunk a Karitásszal közösen.

Programjainkkal és egész oktató-nevelő munkánkkal arra tö-
rekszünk, hogy tanítványaink ne csak megtanulják, hanem meg is 
valósítsák Jézus tanítását, hiteles erkölcsi normákat, örök értékeket 
tudjanak felmutatni. 

Iskolánk zavartalan működéséért, a nyugodt légkör megte-
remtéséért köszönettel tartozunk fenntartóinknak. Bízunk benne, 
hogy kis falunkban legalább az óvodás és kisiskolás gyermekek 
még sokáig helyben tanulhatnak. A püspök úr karácsonyi ünnepi 
üzenetében kiemelte, hogy az egyház álljon ki a család védelmében, 
támogassa a kis településeket, segítse azok iskoláinak megőrzését. 
Ebben reménykedünk, és mi is valljuk, ha egy faluban bezárják az 
iskolát, eltűnik a gyerekzsivaj, az a falu hamar elsorvad, gyermekei 
gyökértelenné válnak. Ezért kérünk mindenkit - aki tehet érte - 
Reményik Sándor egyre aktuálisabb soraival:

„Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

A hunyai tantestület

A hunyai iskoláról

Iskolakóstolgató
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A szabad iskolaválasztás lehetőségével a 
szülők előtt nyitottá vált az út, hogy gyermeke-
iket a család és a gyermek számára legkedve-
zőbb körülményekkel rendelkező, legszimpati-
kusabb iskolába járassák.

A szülők által, az iskolai beiratkozás előtti 
néhány figyelembe vett szempont:

az iskola lakóhelyhez való közelsége -
az iskola megközelíthetősége, gyalog,  -
kerékpárral, gépkocsival, parkolási lehe-
tőség
az iskola pedagógusainak ismertsége, jó  -
hírneve
az iskola tanítási színvonala, az iskolá- -
ból kikerülő diákok felsőbb oktatási in-
tézményben mennyire tudják tartani a 
magukkal vitt tanulmányi színvonalat 
(jegyeiket)
az iskola technikai felszereltsége, szer- -
tárak, számítógépek, nyelvi labor, torna-
csarnok, sportfelszerelések
gyerekek étkeztetése, uzsonna, meleg  -
ebéd stb…
az óvodai kis barátok, barátnők összetar- -
tozása
a nyílt napokon szerzett tapasztalatok -
az iskola első látogatásakor kialakított  -
összbenyomás az iskola belső életéről

Természetesen ennél jóval több szem-
pont érvényesül, mint itt az előbb említettek, 
fontossági sorrend sem ugyan ez minden szü-
lőnek más és más az elképzelése az iskoláról, 
annak belső életéről, pedagógusainak tanítási 
és nevelési módszereiről.

Négy évvel ezelőtt mi is a nyílt napon lá-
togattuk meg az iskolát, megismerhettük a ta-
nítási és nevelési módszereket, bemutatták az 
iskola tantermeit kiszolgáló helyiségeket (iro-
dákat) a kápolnát, a tornacsarnokot, ebédlőt. 
Nagyon jónak tartottuk, hogy teljes részletes-
séggel megismerhettük az iskolát.

Jó, hogy minden iskolán belül van a sport-
csarnok, az ebédlő. Nem kell a gyerekeknek 
hóban , sárban, fagyban, esőben kilométere-
ket  gyalogolni. Jó, hogy az iskolában kötelező-
en van hitoktatás, a gyerekek erkölcsi nevelése 
biztosított.

A pedagógusok és az iskola személyzete 
kedvesen fogadta a nyílt napon résztvevő-
ket, készségesen tájékoztatták a kérdezőket 
az iskola belső rendjéről a tanítási és nevelési 
módszerekről, a szokásos ünnepségekről és a 
hétköznapok munkájáról.

Két iskola nyílt napját és körülményeit 
figyelembe véve döntöttünk úgy, hogy kis-
lányunkat a Szent Gellért Katolikus Iskolába 
íratjuk. Nyugodt szívvel mondhatjuk 3,5 év ta-
pasztalata után, hogy jól döntöttünk.

Az első osztály 2004 szeptemberében kez-
dődött Szabóné Vaszkó Éva (Évike néni) osz-
tályfőnök vezetésével, aki kiváló pedagógus, 
talán annál is több. Csodálatos gyermeksze-
retetről tett tanúbizonyságot. Villámgyorsan 
megtalálta az utat a kis félénk nebulók szívé-
hez, rövid idő alatt bevezette őket az álló egye-
nesek birodalmába, ahonnan már egyenes út 
vezet az első betűk és számok megírásához. A 
szorgos munkának meg is lett az eredménye. 
Fél évre a nagy létszámú osztály ellenére min-
den kisdiák megismerte az abc összes betűit és 
jól tudtak bánni a számokkal is.

Évike néni osztályfőnöknek jó segítői is 
voltak Fekécs Editke és Szujó Lajosné (Marika 
néni) napközis tanító néni, mindketten szívvel-
lélekkel tanították a kis első osztályosokat, óv-
ták védték minden lépésüket.

A kisdiákok ebben az időszakban kisfelme-
nőben tanultak, két év eltelte után váltás, új 
osztályfőnök új napközis tanár. Ez a módszer 
diáknak, szülőnek, pedagógusnak kissé szív-
fájdalommal jár. Elszakadni a megszokottól és 
ismét új arcokkal, új tanítási és nevelési mód-

szerekkel kell megismerkedni. A szülők sze-
mével nézve mégis jó módszer, mert egy törés 
ugyan a gyerekek életében a pedagógusváltás, 
de egyben edzettebbé teszi őket és nem lesz 
bennük félelem a negyedik osztály után, ami-
kor több szaktanárral kell szembenézniük. Ami 
a kisfelmenő mellett szól, hogy más nevelési 
módszer kell az óvodát hagyott kisdiáknak és 
más a már serdülő kilencéves gyereknek.

Kislányunk esetében ez a váltás nem oko-
zott megrázkódtatást, de úgy látjuk az osztály-
ban sem. Az új osztályfőnök Mészárosné Kiss 
Katalin (Katinka néni) nagy szeretettel fogadta 
diákjait, nagyon hamar összeismerkedtek és 
megszerették egymást. Szigorú, de igazságos, 
jó pedagógusnak ismertük meg, nagyon jól 
tudja a gyerekeket a jó tanulásra ösztönözni, 
szereti a gyerekeket, a szülőkkel a kapcsolata 
kiváló. Az iskolában eddig eltöltött 3,5 év ele-
gendő volt ahhoz, hogy valamennyi pedagó-
gust megismerjünk, szakkörök vagy rendezvé-
nyek által kapcsolatba kerüljünk egymással. Jól 
kiforrott, jó felkészültségű, összetartó, kiváló 
kollektíva, melyre nyugodt szívvel rá lehet bíz-
ni a jövő nemzedék nevelését.

A szülők és az iskola kapcsolata igen ve-
gyes képet mutat, pedig a gyerekek nevelése 
érdekében kölcsönösnek kellene, hogy legyen 
segítve egymás munkáját, tanulásban, rendez-
vények, ünnepségek lebonyolításában, iskolai 
fejlesztésekben. Milyen jó lenne, ha minden 
szülő saját maga is hozzá tenne egy kicsit ah-
hoz, amit az iskola jogosan elvárhatna tőle. 
Talán az iskolai ünnepségek (a karácsony, a 
farsang, a Szent Gellért napok, anyák napja) 
lebonyolítása is könnyebb lenne. Az ünnepsé-
gek csodálatosan szépek, jól megszervezettek. 
Könny szökik a szemünkbe, amikor gyermeke-
inket látjuk, hogy mennyire jól felkészültek ki-
sebb-nagyobb szereplésekre. Tanáraik milyen 
sok munkát, fáradságot fektettek bele, hogy 
emlékezetes, vidám nap legyen. De még szeb-
bé tehetők lennének, ha még többen kapcso-
lódnának ebbe a munkába. 

A társadalmi ünnepségeken: Március  15, 
Hősök napja, Október  23 a pedagógusok és a 
gyerekek részvétele lehetne nagyobb létszá-
mú, az osztályok szervezettebben vehetnének 
részt. Hasonlóan a kápolnában bemutatott 
szent misén, ahol előfordul, hogy alig van jelen 
pedagógus és alig néhány gyerek. Úgy gon-
doljuk, hogy szervezettebbé kellene valami-
lyen módszerrel tenni, 
hogy a jövő nemzedé-
ke jobban kivegye ré-
szét a lelki nevelésből.

Az évenként meg-
rendezésre kerülő 
jótékonysági vacsora 
szerény bevétele is a 
gyerekek érdekében 
kerül felhasználásra 
(nyelvi labor, játszótér 
felújítás stb…). Azt 
mondjuk jó kikapcso-
lódás volt, kitűnő volt 
a vacsora. Jól elbe-
szélgettünk, de meny-
nyivel jobb lett volna, 
ha sokkal többen részt 
vesznek ezen a jól 
megszervezett mulat-
ságon.

Amikor öt évvel 
ezelőtt az iskola mű-
ködéséről kérdeztük 
Iványi László plébános 
urat (Laci atyát), azt 
mondta „Minden gye-
reket lakóhelyre, val-
lási és etnikai hovatar-
tozásra tekintet nélkül 

szeretettel várunk”. 
A szeretet az iskola vezetése, a pedagógu-

sok és a diákok között megvan. 
Kedves Szülők! Rajtunk a sor, hogy gyerme-

kink jövője érdekében mi is tegyük meg az első 
lépéseket egymás felé. Ma egy mosoly a köszö-
nés mellé, holnap egy baráti kézfogás, hogy 
holnap után összefogva dolgozhassunk az is-
kola vezetésével és tanári karával a felnövekvő 
nemzedék még jobb iskolai körülményeiért, 
jobb tanulmányi előmenetelükért. 

Kérjük az iskola tanári karát, hogy a tanul-
mányi versenyeket még jobban népszerűsítsék 
a diákok között. Segítsék őket a felkészülésben, 
hogy ne csak a részvétel legyen fontos, hanem 
az, hogy minél többen jussanak fel a dobogó-
ra, ezáltal szerezve magasabb szintű tudást, az 
iskolánknak dicsőséget, hírnevet, felkészítő ta-
nároknak, szülőknek nagy örömet.

Meg kell említenünk iskolánk parkolóját. 
Amikor az iskola felépült, jó volt, elegendő 
volt, mára azonban kinőtte önmagát, bővíté-
sét rövid időn belül meg kell oldani úgy, hogy a 
gépkocsiknak egy külön bejárata legyen, elvá-
lasztva a kerékpárosoktól és az utcára kitóduló 
gyerekektől. A jelenlegi közlekedés időnként 
nehézkes. 

A megoldásra váró rövidebb és hosszabb 
távú feladatok ellenére úgy látjuk, hogy a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola – mely kívül-
ről szemlélve is szép, impozáns épület – jól 
megállja helyét a településünkön, az iskolából 
kikerülő diákok jól felkészültek, jó alapokkal in-
dulnak magasabb szintű iskolákba is. Köszön-
hető ez az iskola vezetésének és jól felkészült 
tanári karának. 

Kívánunk az iskola vezetésének, tanárainak 
és minden dolgozójának jó együttműködést, 
nagyon sikeres éveket, jó egészséget.

Kívánjuk a jövőben, hogy sok jó képességű 
gyerek válassza a Szent Gellért Katolikus Isko-
lát, legyenek nagy létszámú osztályok.

Kívánjuk, hogy minél több diák jusson 
el főiskolára, egyetemre. Legyenek büszkék 
iskolájukra, volt tanáraikra öregbítve ezzel 
Gyomaendrőd jó hírnevét is.

Gyomaendrőd, 2008. Február 19.

Iványi Miklós és felesége
Iványiné Kovács Piroska

Ahogyan a szülők látják...

Szeretettel  meghívjuk a 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskolába 

2008. március  17-18- án (hétfőn kedden) tartandó
 NYÍLT NAPRA.

2008. március 27 - én 14 órától   

lesz, melyre a leendő első osztályosok 
mellett a szülőket is várjuk szeretettel.

Az első osztályosok beíratása
a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában:

2008. március 31-én és április 1-2-án
(hétfő, kedd, szerda) 8 – 17 óráig.

Körzethatárunk Gyomaendrőd Város egész közigazgatási területe.
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Címünk:

Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola

5502 Gyomaendrőd, 
Selyem u. 19/2.

Telefon, Fax: 66/581-170

www.szentgellert.hu
iskola@szentgellert.hu 

igazgato@szentgellert.hu 

Jótékonysági iskolai vacsora
2008. február 2-án iskolánk Szülői munkaközössége nagy sikerű ren-

dezvényt, vacsorával egybekötött jótékonysági bálat rendezett az iskola 
javára.

Zsúfolásig megtelt intézményünk tornaterme. Elsőként társas- és mo-
dern táncos tanulóink mutatták be szalon tánctudásukat, majd őket követ-
ték zeneiskolai növendékeink és a zenei klub tagjai. Tanítványaink szín-
vonalas műsorral szórakoztatták vendégeinket, amelyet az egyes számok 
közötti tapsvihar is megerősített. Ezután jó hangulatban, élő zene mellett 
táncolt mindenki. Éjféltől egy órán át tartott a tombolasorsolás, az igazgató 
úr és az iskola nevelői segítségével. Szeretnénk tisztelettel megköszönni a 
szülők áldozatkész munkáját, amellyel hozzájárultak iskolánk fejlesztésé-
hez: a bevételt udvari játékok vásárlására fordítjuk.

Szabóné Vaszkó Éva

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felajánlásaikkal tá-
mogatták rendezvényünket:
Mammut1. 
Liget Gyógyfürdő és Kemping „Gyomaendrőd”2. 
Szujó Kft.3. 
Forgó Frigyes4. 
Color Shop5. 
Pentament Kft.6. 
Ifj. Andor Károly Csempe- és Csillárszalon7. 
Cm Méteráru8. 
Farkaszinszki Zsuzsanna9. 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet10. 
Giricz László11. 
Lizák István12. 
Tímár Ernőné13. 
Feketéné Bielik Julianna14. 
Sissy esküvői ruha kölcsönző és Dóri Duri használtruha (Szabó 15. 
Tiborné)
Ruházati bolt ( Uhrin Attiláné)16. 
Fülöp Istvánné17. 
Gazdabolt Farkas Máté18. 
Kalamáris19. 
Kissné Farkas Gabriella fodrász20. 
Gyomahús Kft. 21. 
Hídknap Faipari Kft.22. 
Hegedűs Éva fodrász23. 
Pergament Kft.24. 
Telemax Távközléstechnika25. 
Gondűző Italbolt26. 
Tölgyfa söröző27. 
Donát büfé28. 
Neubort László29. 
Várfi András polgármester30. 
Petényi Szilárdné hunyai polgármester31. 
Iványi Miklós32. 
Hunyai telephelyünk iskolai és óvodai SZMK-ja33. 
Oskó Sándor34. 
Giricz Máténé35. 
Dréher Étterem és söröző36. 
Akantisz Sándor és zenekara37. 


