
BIOLOGIKA KÉRDÉSTÁR SZERKEZET Tervezte és építette: Barnai Roberto A kérdéstárat az ismétlődő szerkezetű kérdéseknél automatizálni lehet, és szükséges is. Ezzel gondoskodunk arról, hogy egyetlen említésre szánt kérdés se maradjon ki. Mindeközben a leprogramozással a kérdés-duplikátot kizárjuk. 

Az ismétlődő szerkezetű kérdéseknél javításnál, bővítésnél elegendő csak a forrásadatokat szerkeszteni, a függfényrendszer mindenütt végrehajtja a javításokat, és automatikusan létrehozza az új kérdéseket, ha arra van szükség.

A kérdéstár két évig épült és több, mint 3 ezer munkaórát igényelt az elkészítése. A Kérdéstár két okból is nagy újdonság. Az egyik, hogy színtisztán újmedicinás, biologikus feladatgyűjtemény, a másik, hogy félig automata.
A nem ismétlődő jellegű kérdések (az egyedi kérdések) kivételével, a kérdések nagy részét gondosan szelektált és megadott adatokból egy összetett excel függvényrendszer állítja össze. Mik változnak az ismétl ődő szerkezet ű kérdésekben?

Kommentek kék színnel: A kérdéstár két fő részből áll, az egyedi kérdésekből és az ismétlődő szerkezetű kérdésekből.
Ismétlődő jellegű kérdések Ismétlődő szavak (változók)

Egyedi kérdések Ismétl ődő szerkezet ű kérdések Kérdés eleje Kérdés változó Kérdés vége
Az egyedi kérdések nem ismétlődő szerkezetű kérdések. Az ismétlődő szerkezetű kérdések létrehozását lehet automatizálni, leprogramozható.

Betegségnév kérdéstár      Ez a kérdéstár a betegségnevekkel készíti el a kérdéseket. A függvények összefűzik a mondatrészeket, úgy hogy nincsen ugyanaz a kérdés kétszer..

A konfliktus bekövetkeztének pillanatában hol és milyen elváltozás történik? Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a leukémia tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó? Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a leukémia  tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
Fejtse ki röviden az első biológiai természettörvényt! Mi lehet a fültőmirigy gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció? Mi lehet a fültőmirigy gyulladás  esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
Hány szinten zajlik le egy természetes elváltozás (régi nevén megbetegedés)? Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesetuberkulózis? Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesetuberkulózis ?

Mi az öt természettörvény egymondatos konklúziója?
Mit nevezünk Értelmes Biológiai Különprogramnak? Betegségtünet kérdéstár      Ez a kérdéstár a betegségtünetekkel készíti el a kérdéseket. Azért kell neki külön kérdéstár, mert a betegségtünet-név gyakran betegségnév-is, de nem feltétlenül. 

Az élettani működésben mikor beszélünk normotóniáról? Milyen érzelmi konfliktus okozza a  pigmenthiányos bőr (vitiligo) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát! Milyen érzelmi konfliktus okozza a  pigmenthiányos bőr (vitiligo)  tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
Mit neveztek régebben agydaganatnak? Ha a diagnózis a pajzsmirigy túlműködés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt! Ha a diagnózis a pajzsmirigy túlműködés , hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
Hány alapvető módját ismeri a konfliktus megoldásának? Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fülcsengés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg? Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fülcsengés ? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?

Lehetséges-e másoknál biológiai konfliktusokat szándékosan előidézni vagy restimulálni?
Létezik-e autoimmun megbetegedés? Konfliktus kérdéstár      Ez a kérdéstár a biológiai konfliktustartalmakból készít kérdéseket.

Melyik szakaszban figyelhető meg kényszeres gondolkodás? A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem bírom a falatot megemészteni, magamévá tenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus? A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem bírom a falatot megemészteni, magamévá tenni"  érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
Mi határozza meg az agyba becsapódó Hameri-góc helyét? Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudok annyit teljesíteni, hogy kilábaljak a helyzetből" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus? Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudok annyit teljesíteni, hogy kilábaljak a helyzetből"  érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
Mi a szimpatikus idegrendszer túlműködésének biológiai értelme? Ismertesse, hogy a "megijedtem, megriadtam, megrémültem valamitől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat! Ismertesse, hogy a "megijedtem, megriadtam, megrémültem valamitől"  érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!

Miért különleges a biológiai konfliktus élettani szempontból?
Sorolja fel a nem pszichoszomatikus elváltozás lehetőségeket! Szervnév kérdéstár      Szervek nevéből is szükséges kérdéseket alkotni. 

Sorolja fel az elváltozást beindító biológiai konfliktus ismertetőjegyeit! Csíralemez származását tekintve hogyan épül fel, milyen részekből áll a pajzsmirigy? Csíralemez származását tekintve hogyan épül fel, milyen részekből áll a pajzsmirigy ?
Elváltozástani, orvostudományi szempontból miért érdekesek és fontosak a csíralemezek? Mi a nyelőcső biológiai funkciója? Mi a nyelőcső  biológiai funkciója?
Mit jelent az, hogy ontogenetikus rendszer? Ismertesse a vese felépítését csíralemez származás szempontjából és röviden, hogy milyen konfliktusok okoznak ott elváltozást! Ismertesse a vese  felépítését csíralemez származás szempontjából és röviden, hogy milyen konfliktusok okoznak ott elváltozást! 

Változhat-e a biológiai oldalúság életünk során?
Ismertesse a vírusok biológiai funkcióját! Szervrésznév érzékenység lefutás      Szervrészek érzékenység lefutásával kapcsolatban készít kérdéseket. (A táblázat csak olyan szervekre kérdez rá amiknek van érzékenység lefutása, másra nem.)

Hol található az agytörzs, és az értelmes biológiai különprogramoknál mi a funkciója? Ismertesse a méhszáj (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során! Ismertesse a méhszáj (laphám)  érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
Mi az ún. elsajtosodás? Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a májvezeték (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban? Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a májvezeték (laphám)  a megoldás utáni A-utószakaszban?
Melyik agyi rész reagál a sérelmi, sérülés-félelmi konfliktusokra? A húgyhólyag (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység? A húgyhólyag (laphám)  elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?

Mi az ún. szociális vonatkozás, és mely agyi részeknél van jelentősége?
Laphám szöveteknél mikor jelentkezik túlérzékenység? Szervrésznév kérdéstár      Ez egy olyan kérdéstár, ahol a táblázaton belül külön feltételes mondat alkotás (!!!) van, mert nem minden kifejezésnél fordul elő minden toldalék.

Mikor billenhet ki egy férfi a normál hormonális állapotából? Milyen érzelmi konfliktus okozza az epevezeték (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát! Milyen érzelmi konfliktus okozza az epevezeték (laphám) epevezeték (laphám) daganat  tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
Mit határoz meg a nemi/birtok zónákban a biológiai oldalúság? Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a epevezeték (laphám) sorvadás? Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a epevezeték (laphám) sorvadás ?
Ismertesse a biológiai oldalúság jelentőségét a mezodermális szerveknél! Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a epevezeték (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó? Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a epevezeték (laphám) gyulladás  tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
Mi az ún. pánikroham? Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a epevezeték (laphám) fekélyesedés? Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a epevezeték (laphám) fekélyesedés ?
Mi értelme van a daganatnövekedés beindításának? Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívizom (simaizom rész) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát! Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívizom (simaizom rész) szívizom (simaizom rész) daganat  tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
Ha folyadék, váladék van a légutakban, az honnan származhat? Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívizom (simaizom rész) sorvadás ? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
Mellrák diagnózisnál milyen elváltozások jöhetnek szóba? Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívizom (simaizom rész) gyulladás  tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
Mi a különbség a természetes és a nem természetes elváltozások között? Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívizom (simaizom rész) fekélyesedés ?
Jellemezze a tartós szimpatikotónia agyi tüneteit! Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor (hengerhám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát! Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor (hengerhám) gyomor (hengerhám) daganat  tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
Jellemezze a tartós vagotónia szervi tüneteit! Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor (hengerhám) sorvadás ? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
Jellemezze az epileptokrízis lelki tüneteit! Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor (hengerhám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó? Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor (hengerhám) gyulladás  tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
Mi a fejfájás oka? Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor (hengerhám) fekélyesedés ?
Mi okozhat rossz közérzetet? Milyen érzelmi konfliktus okozza a vesekéreg (módosult kötőszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát! Milyen érzelmi konfliktus okozza a vesekéreg (módosult kötőszövet)vesekéreg (módosult kötőszövet) daganat  tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
Mi történik a biológiai konfliktus megoldásával szervi szinten? Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vesekéreg (módosult kötőszövet) sorvadás? Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vesekéreg (módosult kötőszövet) sorvadás ?
Hogyan lehet kizárni, hogy műterméket vagy Hameri gócot látunk egy CT felvételen? Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vesekéreg (módosult kötőszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó? Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vesekéreg (módosult kötőszövet) gyulladás  tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?

Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesekéreg (módosult kötőszövet) fekélyesedés ?

Ezeknél a kérdéseknél a kérdéstár végül csak azokat a kérdéseket jeleníti meg,      Természetesen minden egyes szervrésznél külön én adtam meg, hogy milyen változókhoz milyen toldalékokat használhat a rendszer. 

amelyek értelmes mondatot alkotnak. Hibás mondat, hibás kérdés nem kerül bele.      A beviteli adatok, amiből a függvényrenszer dolgozik, egy lapon elfér, és így pillanatok alatt áttekinthető, hogy a kérdéstár milyen kérdéseket fog létrehozni. 

4.800 kérdés + 20.611 kérdés összesen = 25.411 kérdés

Hogy a teljes szerkezeti rajz egy lapra ráférjen, a szöveget le kellett kicsinyíteni. Nagyítsa fel, és nézze meg széltében, hosszában.

Hogyan készült a kérdéstár?

A hosszú hónapok aprólékos adatgyűjtő, válogató, begépelős munkája során rájöttem, hogy 
a kérdéseknek melyek előfordulhatnak és említésre érdemesek , azoknak van két fő csoportja. 

Az egyedi kérdések (melyek száma viszonylag kevés, "pár ezer"), és az ismétlődő szerkezetű 
kérdések (melyek száma már jóval több, az egyedi kérdések sokszorosa). Az ismétlődő szerkezetű 
értelmes kérdések száma, a változók számától függő módon hatványozódhat, lehet akár több tízezer is. 

Az ismétl ődő szerkezet ű kérdéseknek a nagy számokkal szemben megvan az az előnyük, hogy 
a mondatok eleje és vége azonos, és bennük csak adott mondatrészek, kifejezések változnak. 
Ezért a kérdésalkotásnak ez a része (a nagyobbik része) leprogramozható, javítás, bővítés, 
fejlesztés automatizálható. A kérdéstár kisebbik részére (az egyedi kérdésekre) pedig mindenképpen 
rá kellett áldoznom azt a fél évnyi manuális kézimunkát amibe került az elkészítése. Így volt ésszerű.
 
Miközben javítgattam, írogattam az egyedi kérdéseket, külön gyűjtöttem, jelöltem, szelektáltam 
az ismétlődő szerkezetű kérdéseket, és közben töltögettem lelkiismeretesen a "változók listáját" 
(amiből a táblázatom az ismétlődő szerkezetű kérdéseket összerakja). Megfigyeltem, hogy a változó listában 
előforduló szavak különböző kategóriába sorolható változók, és az adott kategóriába sorolt szavak beilleszthetők 
ugyanazon ismétlődő jellegű/szerkezetű kérdésekbe. 

Ekkor döbbentem rá, hogy mekkora fába vágtam a fejszémet. 

Ide nem csak az exceles képleteket (függvényeket) kell több millió cellába pontosan helyére rakni és azokat 
összehangolni, hanem a több tízezer orvosi szóból, szakkifejezésből, használatos szókincsből is 
ki kellett választani azokat, amelyek jellemzően előfordulnak, amit megértenek az emberek. 

Ez a végül csak pár ezer szót tartalmazó, kategorizáló „kis” lista a kérdéstár legértékesebb része 
ebből dolgozik a kérdéstár rendszer, ebből a listából válogatja ki, amit a mondatokba behelyettesít. 

A Szerv Atlasz és a Kérdéstár szervesen összefonódik. A Szerv Atlasz evolúciója, fejlődése, fejlesztése 
(az oktatáshoz felhasználása) során eléggé lekristályosodott, hogy mi az, ami első körben az átlagember számára
említésre méltó. Úgy témában, mint terminológiában (szakszókincsben). A Szerv Atlasz szókincse hozzájárult 
a Kérdéstár elkészítéséhez. Viszont a Kérdéstár is hozzájárult a 2012-es Szerv Atlasz elkészítéséhez, ugyanis 
felmerült jó pár gyakori, érdekes kérdés mint pl. az áttétek, krízistünetek, "malignus, rosszindulatú 
mitotikus sejtosztódás" stb. Az új Szerv Atlasz már ezeket is tartalmazza.

Az újmedicinás irodalomban eddig nem létezett olyan feladatgyűjtemény, ahol megfejtés- vagy 
válasz-hivatkozások lettek volna megadva a kérdésekhez. Igazából kérdésgyűjtemény se létezett. 

A Kérdéstár motorja, egy gigantikus excel függvényrendszer, ami igény szerint rak össze mondatokat (kérdéseket) végül egyetlen egy
táblába összesíti a különböző kérdéstárak többféle jellegű kérdéseit. (Az egyedi kérdéseket - amit nem a táblázat függvényrendszere 
állít össze - továbbra is manuálisan kell egyenként frissíteni, módosítani, javítani.) Azért csináltam excelben mert nem kell túldramatizálni,
ehhez nem kell komolyabb adatbázis rendszer. Hónapokat vett igénybe a precíz felépítése, mert így az ismétlődő szerkezetű mondatoknál
egyetlen változót csak egyetlen egyszer kell beírni, az ismétlődő előtag- és utótagmondatokat csak egyetlen egy helyre kell beírni, 
illetve az esetleges javítás láncreakciószerűen kijavítja mindenhol ahol az a végeredményekben előfordult. 

        Egy kérdéstár modul (változó-kategória-kérdéstár) úgy van felépítve, hogy max. 30 kérdést tud összefűzni max. 360 változóval. 
Ez maximálisan 10800 kérdés kérdéstáranként. (!) Ezen felül van olyan kérdéstár (a szervrésznév kérdéstár), amin belül a változókat 
is további táblázatok állítják elő (feltételes! mondatszerkesztés, ragozás!, stb). A különböző kérdéstárak végül óriási 40-60 MB-os 
excel munkafüzetek lettek, melyek mind egy közös forrás adatállományból, a változók listájából válogatják ki, miből rakják össze 
a mondatokat, kérdéseket.
 
Jelenleg hat különböző kategória kérdéstár adja az ismétlődő szerkezetű kérdések végeredményét: 
        1. betegségnév, 2. betegségtünet (mert a kettő nem ugyanaz), 3. szervnév, 4. szervrésznévvel, 5. érzékenység lefutással, és 
6. konfliktusokkal kapcsolatos változók. Ahány kategória van a változó listán (ahány változó-típus van), annyi különálló kérdéstárból 
áll össze a végeredmény. (Azért kell az egy adott kategóriába tartozó változóknál külön kérdéstárat csinálni, mert ugyanazon előtag- 
és utótagmondatok csak ugyanazon kategóriába tartozó változónál használhatók, csak azokkal alkotnak értelmes mondatokat/kérdéseket.) 

A kérdések és változók összegyűjtésénél, szelektálásánál, fogalmazásánál, helyesírásánál, szerkesztésénél csak és kizárólag 
a legfontosabb, gyakran előforduló, közérthető, és ismert kifejezéseket választottam. Csak olyanokat, amelyek tényleg fontosak 
és említésre méltók, mindeközben a szinonímák számát is bekorlátoztam. A mondatok úgy vannak megfogalmazva, 
hogy a lehető legtöbb ember megértse, és a mondat/kérdés kevésbé legyen félreérthető. 
Nyilván csak olyat kérdeztem, amire tudom a választ, amire tudom hogy van értelmes válasz.

A táblázatrendszer építésénél néha úgy éreztem, 
bizony egyszerűbb volna a kérdéseket inkább kézzel megírni, és utólag manuálisan javítgatni. 

Mégis inspirált, hogy nagy előny az automatizált táblázatrendszer a könnyű kezelése, hatékonysága, könnyű hibaszűrhetősége, 
és egyszerű, láncreakciószerű hibajavítása, bővíthetősége miatt. (Ami a hibaellenőrzést illeti, mielőtt a kérdéstárak nyomtatásra
legyártották a kérdéseket, minden kérdéstárat keresztül-kasul teszteltem képlet elírásra. Ezután kerültek bele a kérdéstárakba az
előszelektált forrásadatok, és hacsak én manuálisan el nem gépeltem valamit, a kérdésekben nincsen hiba, se szóköz, se vessző, 
se kifejezési, se értelmi, se NYELVTANI hiba, se duplikát kérdés. Lehet, hogy van benne elírás vagy hiba (én se vagyok tökéletes)
megköszönöm a hibabejelentést (e-mail: info [kukac] kerdestar.net) .

A kérdéstár felépítésének folyamatai: 

- Kérdések gyűjtése, összeírása
- Változók listájának gyűjtése, összeírása
- Az ismétlődő szerkezetű kérdések gyűjtése, összeírása,
- Ezzel párhuzamosan a folyamatosan felmerülő igényeknek megfelelően 
          a kérdéstár motorjának (alapvető kérdés-alkotó függvényrendszerének) építése.
- Egyedi kérdések szűrése, javítása, kérdések egyszerűsítése, érthetőbbre fogalmazása.
          Miután az egyedi kérdésekkel elkészültem, frissítettem az ismétlődő szerkezetű kérdések listáját.
- Ezután következett a változók listájának indexelése (Szerv Atlasz lapkód hivatkozásokkal ellátása).
- Az egyedi kérdések lapkóddal ellátása volt az utolsó feladat a kérdéstár elkészülte előtt, ami önmagában
           több, mint három hónapot vett igénybe: 4800 kérdést kellett egyedileg ellátni az oda/arra vonatkozó lapkódokkal.
- Mivel a kérdéstár ismétlődő szerkezetű kérdései már korábban elkészültek, már csak ez hiányzott, 
          hogy a kérdéstár motorja legyártsa a kérdéstárat a végeredmény kérdésekkel, amiben
          az összes érdekes kérdés benne van, és publikálható. (Ha nem függvényrendszer a kérdésekhez 
          nem adná hozzá automatikusan a szerv-atlasz lapkódokat, a kérdések lapkód-indexelése 
          (ha ezt manuálisan egyenként kellett volna csinálni) az TÖBB ÉVET vett volna igénybe. 
- A kész kérdéstárat publikálni. De hogyan? Papíron ésszerűtlen mert túl nagy, túl nehéz és nem kereshető.
          Valahogyan internetre kellett adaptálni. Készült weboldal formában, és pdf dokumentumokban. 
          Elérhető és ingyenesen letölthető az egész kérdéstár, és letölthetők tematikusan szűrt részletek.
          További információ: http://www.ujmedicina.hu/kerdesek/biologika-gnm-uj-medicina-kerdestar.html 

Már hónapok óta építgettem a kérdéstárat, amikor hirtelen rádöbbentem, hogy a Kérdéstár motorjával akár két hét alatt
is le lehet fordítani az egész Kérdéstárat idegen nyelvekre! Németre max. két hét, angolra talán még kevesebb. 
A két hét pedig nem a nagy számú ismétlődő kérdésekre fordított idő, hanem szinte csak az egyedi, nem automatizálható 
kérdésekre fordított idő. Az ismétlődő kérdéseknél ugyanis a kifejezések egyszeri átírásával az excel táblázat legyártja 
az összes ismétlődő jellegű kérdést idegen nyelven is! 

Ezeken a táblázatokon a lapkódolást, és annak logikáját (folyamatait) nem jelöltem. 
Az ismétlődő szerkezetű kérdéseknél a kérdéstárak a lapkódolást is automatikusan készítik el, a lapkódok 
a végeredmény-kérdéshez a behelyettesített változóval kerülnek. Az ismétlődő kérdéseknél tehát a változók 
vannak manuálisan lapkódolva (lapkód-indexszel ellátva) az egyedi kérdéseknél pedig minden kérdés egyenként. 

A kérdéstárhoz a legtöbb kérdéssel Rádiusz Tamás és Kovács Róbert járult hozzá, összesen kb. 1200 kérdéssel.
Aki tud összeírni magától százat, az tudja becsülni, mit jelent ezerkétszáz értelmes kérdés. 

A kérdéstárhoz kérdéseket beküldött, vagy kérdés-ötleteket adott: Vajai M. Vadvirág, Andocsi Valéria, Káfony Márta,
Polgár Ágnes Aneila, Jenei Teri, Kovács József, Nagy Andrea, Csere Dóra, Vitkovits Máté, Tóth Gyula, Vajai Viktor,
Heiszer Ferenc, Sexty János, Kovács Ilona, Dr. Gelléri Julianna, Dr. Herczeg Andrea, Dr. Molnár György, 
Dr. Medgyesy Gábor, Dr. Ébert Jenő, Dr. Rozbora Anna, Gúth Éva, Matéz Alex, Aulechla Anita, Balogh Gyula, Kozák Anikó, 
"Józsi bácsi" Sárecz Iván, Nagy A. Csongor, Hussein Éva, Benyovszkyné Szabó Zsuzsa, Brandisz Éva, Kékegyi Ilona, 
Farkas József, Kékesi Anna, Griffatong-Filep Ottilia, Deák Ferenc, Hadnagy Előd. Hálás köszönetem mindannyiótoknak!

Köszönetünk azoknak is, akik a www.gnmforum.hu weboldalon tették fel kérdéseiket és így járultak hozzá a kérdéstárhoz!


