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Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Nyolcadik alkalommal jelentetjük meg ezt a kiadványt, olyan  céllal, hogy közérdekű   

információkat közöljünk, tájékoztatást adjunk olyan témákban, amelyek a Közalkalmazotti 

Tanács feladatkörébe tartozóak, de mindegyikőnket érinthetik.  

A kapcsolattartás formája a következő e-mail: kt5.tajekoztato@gmail.com 
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Tartalom: 

I. Főigazgató Asszony és a Főigazgató - helyettesek véleményét közöljük a 

Szakszolgálat erősségei, fejlesztendő területei témakörök kapcsán 

II. Egyéb információk 

 

 

 

Kedves Kollégák! 

 

A kiadványunk májusi és júniusi számában közzétettük a tagintézmény-igazgatók és a 

telephely-vezetők véleményét a szakszolgálat erősségei és fejlesztendő területei 

témakörökhöz kapcsolódóan.  

Felkerestük a vezetőség tagjait is, s a velük történt megbeszélés információit írtuk le a jelen 

kiadványunkban. Nem szó szerinti lejegyzés, inkább összefoglaló jellegű, de törekedtünk a 

pontosságra.  

A megjelenést, a közzétételt szeptemberre időzítettük, hogy lehetőség szerint a szakszolgálati 

alkalmazottak teljes köréhez eljussanak az információk. Természetesen vegyétek figyelembe, 

hogy a közölt adatokban az eltelt időben már változások történhettek.  
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I/1,   Csibi Enikő, Főigazgató Asszonnyal történt megbeszélésünk 

összefoglalója:  

- A főigazgatói pályázatból megismerhettük a szakmai életutadat. A múlt a jelenünk része is, s 

vannak olyan munkatársaink is, akik nem ismerik az eddigi szakmai pályafutásodat.  

- Erdélyben, Gyergyószárhegyen születtem. 1980-ban fejeztem be tanulmányaimat a 

Székelyudvarhelyi Tanítóképzőben, majd ezt követően, 1980-1991. között általános iskolai 

tanítóként dolgoztam a helyi Fogarassy Mihály Általános Iskolában. 1991 márciusától élek 

családommal Magyarországon, Szolnokon. Itt a Zöld Iskolában dolgoztam egy fél évet, 

napközis nevelőként, majd 1991. szeptember 1-jétől a Liget Úti Általános Iskolában voltam 

kezdetben napközis nevelő, majd osztályfőnök – gyógypedagógus. Az 1999/2000. tanévet a 

szolnoki Rózsa Úti Óvodában töltöttem, gyógypedagógusként, majd 2000-től a Megyei 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban dolgoztam, vezető 

helyettesként, majd annak vezetőjeként. A bizottságvezetői feladataim 2011-2013. között a 

Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettesi feladataival bővültek ki, így nemcsak a 

Bizottság, de a Megyei Nevelési Tanácsadó munkájáért is feleltem. Szakmai munkásságomat 

a folyamatos tanulás és önképzés jellemezte. Erdélyben 1983-ban véglegesítő vizsgát, majd 

1985-ben Tanítói II. fokozatvizsgát tettem. Magyarországon az oklevelem honosítását és a 

különbözeti vizsgát követően 1996-2000. között az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Főiskolai Karán tanultam és szereztem gyógypedagógiai tanári oklevelet, oligofrénpedagógia-

logopédia szakon. 2003-2005. között a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai 

Főiskolai Karán szereztem első szakvizsgámat, tanügyigazgatás és minőségbiztosítás 

szakterületen. 2006-2008. között visszatértem a gyógypedagógiai „gyökerekhez”, az ELTE 

BGGYFK-ra, mely tanulmányaim mester gyógypedagógusi oklevéllel zárultak. 2011-2013. 

között a Szegedi Egyetemen megszereztem a második szakvizsgámat, közoktatás vezetői 

szakon. A folyamatos tanulás mellett foglalkoztam  IPR-rel, a Holland Belső Gondozói 

Rendszerrel, kidolgoztam egy akkreditált képzési anyagot a sajátos nevelési igényű 

gyermekek/tanulók együttnevelése témakörben, számos Pedagógiai Intézet által szervezett 

tanfolyam és pedagógus továbbképzés előadója/trénere voltam, folyamatosan foglalkoztam 

tanulási zavarral, beszéd- és értelmi fogyatékos gyermekek/tanulók rehabilitációs ellátásával 

több szolnoki és egy tószegi intézményben. Óraadó tanára voltam a Jászberényi és a 

Kecskeméti Tanítóképző Főiskolának, felnőttképzés, szakvizsgás képzés szakterületeken. 

2000-től közoktatási szakértői, 2005-től az FSZK-nál belső szakértői feladatokat is elláttam. 

2012-től kapcsolódtam be a tanfelügyeleti rendszer kialakításába, pilot program keretében. 

2013 január 1-jétől vagyok mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógus minősítő szakértő, 

oktató-tréner és vizsgáztató. 2010 óta rendszeres publikálója vagyok a Fórum Média Kiadó 

Közoktatási Vezető folyóiratának, ahol havonta jelennek meg írásaim a pedagógiai 

szakszolgálatok, a gyógypedagógia és az együttnevelés témakörben. Itt két szakmai kiadvány 

társszerzőjeként is számon tartanak. 

A főigazgatói feladat szakmai karrierem legfontosabb, egyben legnehezebb állomása. 

Tudatosan készültem a feladatra, nagyon sokat dolgozom a szervezet, és azon belül minden 

egyes egyén érdekében. Igyekszem megteremteni a jó szakmai munka feltételeit, támogatni az 
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egyéni karriertervek megvalósulását, mert csak akkor lehetek viszonylag nyugodt, ha 

munkatársaim - végzettségtől függetlenül – elégedettek. Erre törekszem!  

 

- A beszélgetésünk része a saját „útkeresésünk” , a KT. feladatainak a közös  körvonalazása 

is. Miben látod a Közalkalmazotti Tanács szerepét a JNSZ Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálatban? 

- Elsősorban a dolgozók érdekképviseletében látom a szerepét. Ha jogsérelem ér valakit, 

akkor fordulhat a KT tagjaihoz, akik az adott ügyet kivizsgálva, akár jogász szakvéleményét 

kérve képviselik a közalkalmazottat. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy tud-e kellően 

érvényesülni az érdekképviselet? Én, főigazgatóként az együttműködésre törekszem a KT-val. 

Számomra mindenki egyformán fontos.  

Sajátos a szerepe a szakszolgálatoknak a KLIK-en belül, hiszen a többi oktatási intézménnyel 

egyformán kezelik.  Ez tiszteletre méltó dolog, de azt is látnunk kell, hogy a munkáltató az 

alapfeltételek biztosításával foglalkozik elsősorban, és nem tud jóléti intézkedéseket tenni. 

A KT munkájával kapcsolatban örömmel fogadtam, hogy kérdezitek és meghallgatjátok a 

kollégákat, és a KT elektronikus kiadványában ezt közzé is teszitek. A tagintézmény-

igazgatók és a telephely-vezetők beszámolói után úgy éreztem, hogy nekem és 

helyetteseimnek is fórumot kell adni ebben a formában is, ezért kértem ezt a beszélgetést. 

 

Tiszteletben tartom az útkeresést, ezt segítve javasolom, hogy kezdeményezzetek 

együttműködést más megyei szakszolgálatok közalkalmazotti tanácsaival. Érdemes 

körülnézni, hogy mások hol tartanak ebben a kérdésben. 

- Hogyan vélekedsz  a JNSZM Pedagógiai  Szakszolgálat  erősségeiről? 

 

- A nehézségek árán is sikerül jót kihozni a rendszerből, nincs elveszített gyerek, klasszikus 

segítő szakmaként működünk. A teljes szakszolgálati rendszerben a rugalmasság a 

legnagyobb erősség a tagintézmények részéről, hiszen esetenként igen nehéz körülmények 

között produkálnak a munkatársak pontos, szakmailag kiemelkedő munkát. A csapat 

összeszorított foggal is teszi a dolgát. Ezt az is bizonyítja, hogy 2013. óta 22-25 esetben volt 

esetkivizsgálás szülői kérésre, de egyszer sem kellett szakembert elmarasztalni, mert szakmai 

hiba nem történt. Ez a tény büszkeséggel tölt el. Az országos egységesítési koncepció 

részeként kidolgozásra került az egységes protokoll, nekünk ezek alapján megközelítőleg 

azonos tartalmú, azonos külsejű dokumentumokat kell készítenünk. Például a rendkívül 

magas vizsgálati esetszám ellenére a szakértői vélemények az intézkedési terveknek is 

köszönhetően egységes megjelenésűek. A szakértői tevékenység a célkitűzések mentén 

szépen halad.  

Kiemelném még a logopédiai ellátást. Ez a tevékenység nagyon nehéz helyzetben van, hiszen 

hatalmas területet fednek le kevés szakemberrel, kiváló szakmai tudással. Sajnos, nem jönnek 
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a meghirdetett álláshelyekre logopédusok, így a megyei településeken óriási mértékben 

leterheltek a kollégák. 

Másik terület a munkaközösségek működése, amire büszke vagyok. Nem gondoltam volna, 

hogy ilyen kevés idő alatt ilyen profi munkák születnek. Nagy egyéniségek vezetnek 

hozzáértő szakmai munkatársakat.  A munkaközösség vezetők maximális munkát végeznek, 

dicséret jár mindenkinek, de ki kell emelni a Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, valamint a 

Logopédia munkaközösséget, akiknek a munkájára lehet mondani: „Ez az!”. 

A tagintézmény-igazgatók együttműködése a Főigazgatósággal is erősségünk. A vezetők 

között van ellentmondás is, de ez természetes és jó, hiszen az érvek ütköztetése vihet előbbre 

minket, de törekedni kell a közös megoldáskeresésre. Nincs olyan illúzióm, hogy 

gazdagabbak leszünk, de kölcsönösen tudunk egymásra hatni, konszenzusra jutni, hiszen az 

egységesség nagy erő. 

 

Erősségünk továbbá, hogy túléltük a tanévet. A tagintézmények dolgozói erejükön felül 

teljesítettek a nehéz körülmények ellenére. Kiemelném a Karcagi Tagintézményt, akik szinte 

csak eszmei támogatással, önerővel éledtek újjá. 

 

- Milyen feladatok várnak a Főigazgatóságra, milyen fejlesztendő területeket tudnál 

megemlíteni? 

 

- A legfontosabb, hogy a két hiányzó járási szakszolgálat jöjjön létre!  Ehhez a Fenntartó 

segítsége elengedhetetlen. A munkafeltételek javítása érdekében a folyamatos együttműködés 

elengedhetetlen a Fenntartóval. 

További feladat a személyi állomány feltöltése, hiszen jelentős a különbség a tényleges és a 

jogszabály által engedélyezett státuszok között. Pszichológus, logopédus, szomatopedagógia 

szakos gyógypedagógusokra nagy szükségünk lenne.  

A szakmai munka területén is van tennivalónk, pl. a Tehetséggondozó műhely létrehozása, a 

tehetség mentorháló kialakítása, melyekben oroszlánrészt vállal új kollégánk is, Császár 

István. 

Ide sorolnám a pályaválasztási munkaközösséget is, melynek vezetője Kondor Elek, aki a 

munkaválasztási profilból átemel elemeket, és azokat a szakszolgálati értékekkel ötvözve 

dolgoz ki egy új modellt, melynek segítségével biztosítanunk kell a megyében az ilyen irányú 

ellátást. 

Kiemelném még a továbbképzés támogatását. Fontosnak tartom az eszközpark bővítését. 

Működtethetjük a nyomdát, így lehetőségünk lesz a jó példák propagálásra. Tervezzük az 

újságunk megjelentetését, mely az információ megosztás eszköze lesz.  

Személyes fejlesztendő területem, hogy a főigazgatói kommunikációt olyan módon 

fejlesszem, hogy azok a kollégáim is megértsenek, akik nem akarnak megérteni engem. 

Összegzésként néhány gondolat: Szeretnék ezen az úton tovább haladni. Jó szakembernek 

tartom magam, szerettem volna képességeimet jó cél érdekében kamatoztatni. Nyitva van az 

ajtóm mindenki előtt, mert segíteni csak úgy tudok, ha nem pletyka szinten szembesülök a 
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problémával, hanem nyílt kommunikáció révén jutok azok birtokába. A vezető 

elmagányosodástól nem tartok, szociálisan biztosan nem, érzelmileg már inkább.  

 

- Köszönjük. 

(A 2015. június 9-i beszélgetésen jelen volt a KT képviseletében Baloghné Bencsik Izabella, 

Imréné Cselóczki Andrea, Matuszkáné Barta Mária) 

 

 

I/2, Barnáné Pintér Gizella, általános főigazgató helyettes asszonnyal 

történt megbeszélésünk összefoglalója: 

- Megköszönve a lehetőséget, kérjük, hogy mesélj a szakmai múltad fontosabb állomásairól! 

- 2007. 11.01-től dolgozom a Szakértői Bizottságban, kezdetben gyógypedagógusként, majd 

pedig vezetőként. Ezt megelőzően- illetve párhuzamosan- 7 évig vezettem Tápiógyörgyén az 

Idősek Otthonát egészségügyi szakoktatói végzettségemnek köszönhetően. Korábban egy 

gyermekotthonban dolgoztam tíz évig nevelőtanárként, majd 11 évet töltöttem Abonyban, a 

Montágh Imre Általános Iskola alsó tagozatában, ahonnan egy nevezetes szakmai rendezvényt 

(50 éves volt a gyógypedagógia oktatás) követően jöttem át a Bizottsághoz. A nevelés-oktatás 

mellett több komoly pályázatban is részt vettem, pl. Phare, HEFOP. 

Folyamatosan törekedtem a szakmai megújulásra, az egészségügyi szakoktatói végzettséget 

követően egészségfejlesztő, mentálhigiénés posztgraduális képzésen vettem részt, majd 

megszereztem az ELTE PP Karán a fejlesztő pedagógusi, illetve az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Főiskolai Karán a gyógypedagógusi végzettséget. Pedagógus szakvizsgát 

tettem, tanfolyamokat végeztem. Több évig vettem részt Szegeden, a Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskolán az egészségtan tanár szakos hallgatók képzésében. 

2007-től amellett, hogy a Szakértői Bizottságban kezdtem dolgozni, bekapcsolódtam a 

felnőttképzésbe, pedagógus továbbképzésbe, az SNI, tanulási zavarok témakörében. Oktattam 

Jászberényben a Főiskolán, illetve részt vettem a Károli Gáspár Református Egyetem 

szociális gondozói képzésében is. 

Továbbképzések programjának megalkotásában, pályázatok megvalósításában is részt vettem 

a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézetben. 

További foglalkoztatás keretében pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozásokat vezettem 

óvodában, általános iskolában, középiskolában gyógypedagógusként, ez utóbbi feladatot 

manapság is ellátom. A középiskolában, pályázat keretében gyógypedagógiai támogatást 

nyújtottam a fiatalok kommunikációjának és szociális készségeinek fejlesztéséhez, tanulási 

stratégiák, technikák elsajátításához a sikeres munkakezdés érdekében. 

 

- Jelenlegi munkád kapcsán milyen erősségeket és nehézségeket lehet kiemelni? 

- Az irányításban három terület tartozik hozzám, területenként a következőket tudom 

elmondani: 
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A Szakértői Bizottsággal kapcsolatosan elmondható, hogy a szakmai team nagyon jól képzett, 

a kollégák között jó emberi és szakmai kapcsolatok alakultak ki.  A környezet támogató, a 

csapatot őszinteség, nyílt kommunikáció, jó szervezeti klíma jellemzi. Jó ide reggel bejönni, 

majd fáradtan hazamenni. 

Nehézség, hogy sok olyan probléma itt csapódik le, amelyben nem tudunk hatékonyan 

segíteni, pl. szülők panaszai. Az együttműködés a KLIK intézményeivel, az egyházi és 

alapítványi iskolákkal jó, a jegyzőségek esetében azonban sokszor nehézkes a kommunikáció, 

ezért az intézményjegyzék összeállítása nehéz feladat. 

 

Másik terület a pályaválasztási tevékenység. A pályaválasztási teamben 3 fő dolgozik. Itt a 

kezdeti időszakban a szervezés jelentett nehézséget, mert az intézmények még nem tudtak 

róluk. Jelenleg munkájuk megszervezésében az utazás az egyik nehezebb pont. Elkészült a 

folyamatleírás, ez könnyíti a feladatellátást.  

Feladatkörömbe tartozik a Székhelyintézmény vezetése is általános főigazgató-helyettesként 

(HR, gazdasági csoport), de ennek a feladatnak jelentős részét Főigazgató Asszony átveszi. 

Hozzám tartozik még a munkavédelem, melyben segítséget jelent régebbi intézményvezetői 

tapasztalatom.  

- Hogyan látod a munkaközösségek működését? 

- Véleményem szerint a munkaközösségek működése - nemcsak a hozzám tartozóké - igazi 

sikertörténet, nagyon nagy segítség az egységes és egyre hatékonyabb működés felé 

haladásban. 

- Milyen lehetőséget látsz a kollégák motiválására, illetve a kiégés elleni küzdelemre? 

- A Szakértői Bizottságban dolgozó kollégákra nem jellemző a kiégés. Minden kollégát segít 

a belső motiváció, a megfelelés vágy, az egyéni érdeklődés megléte. E mellett a csoport 

megtartó ereje, az együtt töltött idő, egymás segítése is jellemző, illetve a napi kihívások, a 

sokrétű ingerek megléte. Lehetőség van a szakmai megújulásra is a különböző- sajnos 

anyagiak híján leginkább az ingyenes- továbbképzések támogatásával is. 

- Köszönjük ! 

(A 2015. június 23-i  beszélgetésen jelen volt a KT képviseletében Pappné Szabó Gabriella, 

Ungi Marianna, Matuszkáné Barta Mária) 
 

 

I/3, Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató helyettes 

asszonnyal történt megbeszélésünk összefoglalója: 

- Kérjük, hogy  a beszélgetés elején vázlatosan sorold fel a  személyes szakmai csomópontokat 

a pályafutásodban ! 

- A Komárom megyei Ácsról származom, Tatán jártam középiskolába, majd a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Főiskolán oligofrénpedagógiai – logopédia szakon végeztem. 1988 óta 
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dolgozom Szolnokon, a férjem révén kerültem ebbe a városba. A Gyermek-ideggondozóban 

kezdtem a pályámat, majd a Liget Úti Általános Iskolában dolgoztam logopédusként, ezt 

követően a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézetben, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság vezetője voltam. Ezután Törökszentmiklóson a Bethlen Gábor 

Református Általános Iskolában kitekintést nyerhettem az általános iskolai oktatás területére 

is, általános igazgató helyettesként, valamint az Egységes Gyógypedagógia Módszertani 

Intézmény létrahozója és vezetőjeként. A Szolnok Városi Óvodáknál, az Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálatban dolgoztam, majd integráló gyógypedagógusi feladatokat láttam el.  2014. 

szeptember elsejétől látom el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál a 

szakmai és koordinációs főigazgató helyettesi feladatokat.  

- Miben látod  intézményünk erősségeit és fejlesztendő területeit? 

- A célokkal kezdem, mert a célok meghatározása elengedhetetlen az intézmény 

működéséhez, ezek szabnak irányt a szakmai munkának. A dokumentumokban is rögzített, 

meghatározott célrendszerből kettőt emelnék ki. Az egyik a szakszolgálat szakmai 

fejlődésének biztosítása, ezen belül az egységes és nyilvános standardok szerint való működés 

biztosítása, a tagintézmények sajátos arculatának megtartásával. Az egész megyében a kliens 

központú minőségi szolgáltatás nyújtása a legfontosabb és biztosítani kell a mindezekhez való 

egyenlő hozzáférést. 

A másik elemet a humánerőforrás területéről említem. Célunk az egyéni és a szervezeti 

igények összehangolása, a szakszolgálati munkatársak intézmény iránti lojalitásának, 

elkötelezettségének megteremtése. A vezetésnek célja és törekvése, hogy teret adjon a belső 

karrierutaknak, az egyéni szakmai fejlődésnek. Fontos a személyesség biztosítása a vezetési 

folyamatokban. 

Az erősségek és a fejleszthető területek párhuzamossága a jellemző, többnyire 

elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. 

Az erősségeinkkel kezdve büszkék lehetünk arra, hogy magasan kvalifikált munkatársaink 

vannak, jelentős részük több diplomával rendelkezik. Egy diplomás 35 fő, két diplomája van 

48 főnek, három diplomája 30 főnek, négy diplomája pedig 7 munkatársnak van. Az eddigi 81 

fő szakvizsgával rendelkező kolléga száma 2015. júniusig 12 fővel növekedett. Örömünkre 

szolgál, hogy Szolnoki Tankerület eltérően más tankerületektől - bizonyos anyagi támogatást 

tud biztosítani a képzésben résztvevőknek.  Ez a következő tanévben útiköltség támogatást és 

a tandíj 30-35 %-át jelentheti. Tanulmányi szerződést fogunk kötni az érintettekkel a 

támogatás időtartamára. Több területen azonban szakemberhiánnyal küzdünk, főként a 

logopédia, iskolapszichológia területén, a korai fejlesztésben a mozgásterapeuták hiányoznak, 

valamint a gyógytestnevelésben is szakember hiány van a megye egyes területein, de ez nem 

csak a mi intézményünket érinti, hanem rendszerszintű probléma. Ennek érdekében a KLIK a 

felsőfokú intézményekhez fordult segítségért. Összességben 16 álláshely betöltése most a 

legfontosabb feladatunk, csökkentve ezzel a területi egyenlőtlenségeket és a szakemberek 

leterheltségét. További feladatunk a szakvizsgával nem rendelkező kollégák beiskolázása is. 
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 Intézményünk erőssége az is, hogy a kidolgozott standardok szerint és a jogszabálynak 

megfelelően dolgoznak munkatársaink minden tagintézményben. Biztosított a szakmai 

továbbfejlődés lehetősége, egyéni igények, egyéni kezdeményezések szerint is tanévenként 

két alkalommal  különböző konferenciákon, szakmai műhelyekben való részvétellel.  

Egyik fontos fejlesztendő terület a hatékonyabb együttműködés a tagintézmények és a 

főigazgatóság között. Itt gondolok pl.: a tanügy-igazgatási pontos adatszolgáltatásra, a vezető 

és az egyén felelőssége is ez, nagyobb figyelmet kell fordítani a diplomák időben való 

leadására a KIR-be való adatok feltöltése érdekében. Ez a minősítés céljából is fontos. 

Intézményünk további erősségei a munkaközösségek működése, melyek belső tanácsadói 

rendszerként is működnek. További feladatuknak kell tekinteni, hogy a szakmai fejlődés 

generátorai legyenek, a tagokat motiválják publikációk, pályázatok írására.  

Létrejött saját erőből a honlap, amely logikusan szerkesztett, átgondolt, mindenki által 

hozzáférhető. Fontosnak tartjuk a weblap folyamatos frissítését, és naprakész információk 

közlését.  

A következő tanévben kiemelt feladat a szemléletformálás folytatása, folyamatos 

kommunikáció, a stabilitás, kiszámíthatóság a folyamatokban. Intézményi ösztönző rendszer 

kidolgozását tervezzük, mely a külső és belső elismerés rendszerét alakítaná, működtetné. 

- Köszönjük. 

(A 2015. június 25-i  beszélgetésen jelen volt a KT képviseletében Baloghné Bencsik Izabella, 

Pappné Szabó Gabriella, Ungi Marianna, Matuszkáné Barta Mária) 

 

III.    Egyéb információk 

Köszönjük a 2014-15-ös tanév folyamán történt közreműködéseteket, érdeklődéseteket. 

A 2015-16-os tanévben is várjuk a közös munkát, együttműködést. 

 

 

 
 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 


