
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium sok 

szeretettel várja az érdeklődőket, a leendő 

kilencedikeseket. Iskolánk sokféle programot szervez 

annak érdekében, hogy felkeltse az érdeklődést. Ilyen 

rendezvények többek között a nyílt napok, az 

iskolanépszerűsítés általános iskolákban, a 

pályaválasztási börzék, és a nagyobbak számára a 

felnőttképzési tájékoztatók. 

Az ESZI népszerűsítésében idén összesen 58 ESZI-s 

diák vett részt. Főleg tízedikesek látogattak el régi 

iskoláikba, hiszen ők még jelen vannak általános 

iskolás diáktársaik emlékezetében. 23 település 30 

általános iskolájának 53 osztályába látogattak el lelkes 

diákjaink. Előfordult olyan is, hogy két, illetve több 

diák egy nap több helyen is megfordult. A tízedikesek 

egy rövid ppt illetve pps bemutatóval is készültek, 

amellyel bemutatták iskolánkat. Az általános iskolák 

osztályfőnökei nagyon segítőkészek voltak. Az 

iskolalátogatás során ESZI-seink sok érdeklődő 

nyolcadikossal találkoztak, akik utána szívesen jöttek el 

nyílt napunkra is. 

A pályaválasztási börzéken (Kalocsán és Bonyhádon, 

illetve egy nagyobb börze Szekszárdon) való szereplés 

is nagyon jól sikerült. Ezeken az eseményeken főként 

felsőbb éves diáktársaink vettek részt, hiszen ők már 

jobban ismerik a szakokat, szakmákat, tanárokat, 

iskolánk rendezvényeit, az ESZI működését.  

Mint minden évben, idén is megrendezésre került 

iskolánkban október 3-án és november 20-án a nyílt 

nap. Nagyon sok érdekességgel készültünk a 

nyolcadikos diákok számára. A tanulók szemügyre 

vehették a különböző szakmacsoportok munkáit, 

termeit valamint az iskola tanulóival és tanáraival is 

beszélgethettek, kérdezhették őket. Már az épület 

aulájában is sok érdekességet láthattak a leendő 

kilencedikesek. Megcsodálhatták az iskola gokartjait, 

belecsöppenhettek a média szakkörösök világába, 

kipróbálhatták az iskola robotjait, valamint 

belenézhettek a mikroszkópokba is. Az elektrósok 

ledekkel és fények játékával készültek, míg az ügyvitel 

és közgáz szakmacsoportok irodákat rendeztek be retró 

és modern stílusban. Nagyon érdekes volt a 

rendezvény, mindenkinek tetszett. Reméljük 

felkeltettük a nyolcadikosok érdeklődését és jövőre sok 

új diákot köszönthetünk az iskola padjaiban. 

Markos Alexandra 

Bolvári Eszter 
  



 

Mint tudjátok, az idei szalagavató az eddigiektől 

eltérően nem december közepe táján, hanem november 

végén, egészen pontosan november 28.-án lesz. 

Emiatt kíváncsiak voltunk, hogy mennyivel volt 

nehezebb feladatuk az idei végzősöknek az 

előkészületeknél, hiszen kevesebb idő állt a 

rendelkezésükre. Elsősorban a táncok érdekeltek 

minket, hiszen talán a legnehezebb része a dolognak 

azt betanulni és szépen előadni. 

Hogy erről többet megtudjunk egy végzőst 

kérdeztünk: 

Mit fogtok táncolni? 

A műsor elején palotással kezdünk, a műsor 

közepén angolkeringőzni fogunk és a végén 

lesz a gyertyafény-keringő. És én csak 

keringőzni fogok, meg természetesen a 

gyertyafény-keringőben fogok részt venni. 

Mikor kezdtétek el a próbákat? 

Már szeptember első hetében elkezdtük a 

próbákat. 

Hogy haladtatok a tanulással? Neked 

személy szerint nehezen ment vagy 

viszonylag gyorsan megtanultad a 

táncot? 

Nekem személy szerint könnyen ment, mert már 

korábban is jártam társas táncolni. Természetesen 

voltak olyanok is, akiknek nehezebben ment, de 

mindenki meg tudta tanulni, szerencsére. 

A próbáknak milyen a hangulata? 

Jó hangulatúak, jól elvagyunk, sokat nevetünk. 

Jól kijöttök a pároddal vagy vannak problémák? 

Jól kijövünk, bár vannak olyanok, hogy egymás lábára 

lépünk, de nem szokott ebből nagy balhé 

lenni közöttünk. 

Várod már a szalagtűzőt? 

Igen, természetesen. Várom már, hogy 

előadhassam a táncot és megtérüljön a 

belefektetett munka. 

Köszönjük az interjút Vajda Judit 12./D 

osztályos tanulónak! 

Tehát ebből megtudhatjuk, hogy bizony fel 

kell kötni a gatyánkat végzősként, hiszen a 

tanulás mellett a próbák sok időt és 

energiát igényelnek. 

De azért már várom, hogy táncolhassak 

jövőre.  

Ledneczki Ria 

T. L. R. 

 

 

 

 

 

 

 

Sok idő után megértük mi is azt a napot, amikor a reflektorfényben nekünk tűzik fel a szalagot. A tizenegyedikes 

iskolatársaink nagy erőkkel készültek az ünnepségre, amely november 28.-án került megrendezésre az ESZI 

sportcsarnokában.  

A palotás tánccal kezdődött a műsor, melyet az Igazgató Úr beszéde követett. Miután megnyitotta a bált, az osztályok 

megtűzésére került sor. Az általunk készített kisvideókban a négy év eseményeit összegezve tekinthették meg a 

vendégek, szüleink, tanáraink és barátaink. A szalagokat osztályfőnökeinktől kaptuk meg egy szál rózsa kíséretében. 

A diákok megtűzése után jöttek a keringők, amelyekre a tanév eleje óta készültünk. Először az angolkeringőt 

táncoltuk, majd a csarnok sötétségbe borult és a már hagyománnyá vált gyertyafény keringő következett. A fiúk ekkor 

kötötték fel a csuklónkra a bokrétát. Minden évben a műsor részét képezi egy tizenkettedikes diák produkciója. Idén ez 

a műsorszám a tangó volt. A táncospárok előadása után Barkovics és Manzinger tanár urak meglepetés produkcióját 

nézhettük meg. 

Idén sem maradtak el a tanár-diák táncok. A műsor befejezéseként a konferálók először a tizenkettedikes fiúkat 

szólították fel, hogy kérjék fel édesanyjukat egy táncra, majd az édesapákat, hogy táncoljanak végzős lányaikkal. A 

táncok lezárták az ünnepi eseményeket és az állófogadás következett. 

 Ekkor a zenészek belekezdtek a nótázásba és kezdetét vette a bál. 

Bata Cintia 

Somogyi Nikolett 
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Immáron a hetedik ODP vette kezdetét, ahol szíves örömmel én vehettem részt a ti megszavazásotok által. Nem is 

tudjátok elképzelni, hogy részt venni egy ilyen eseményen, mennyire fárasztó, és egyben igencsak izgalmas... Kezdem 

az elejéről! 

Szeptemberben, Szekszárdon a Garay János Gimnáziumban megyei gyűlésen vettünk részt Mayer Anita tanárnővel, 

ahol több mint 50 diák volt jelen. Ide minden diák a saját iskolai problémájával jött, amit közvetítettek az államtitkár 

felé. Hosszasan beszélgettünk és szavaztunk az adott helyzetekről, illetve ötletekről. Miután minden gyerek elmondta, 

amit szeretett volna, meg kellett szavazni 7 olyan embert, aki továbbmehet az országos gyűlésre. Így kerültem be én is.  

Novemberben, három napot töltöttünk el Székesfehérváron, ahol élőben találkozhattunk azokkal az emberekkel, akik 

az iskolai problémákkal foglalkoznak országos szinten. Első nap a megérkezésünk után, rögtön részt vettünk az első 

gyűlésen, ahol ismertették velünk a napi programokat, majd szekciókba lettünk osztva. Összesen 19 szekció volt és 

minden szekcióban 16 diák volt + a segítőtanár. Tehát közel 300 diák volt jelen az eseményen. A három napban végig 

a saját szekcióddal voltál. A következő nap, egész végig megbeszélések folytak, így született meg a 42 pontból álló 

ajánlás. Az ajánlásban azt írtuk le, mit szeretnénk változtatni az iskolai problémákat illetően és a tovább tanulási 

lehetőségeken. Az ajánlást elfogatták és a következő hónapokban tudhatjuk meg, hogy mit tudnak megvalósítani és 

mit nem.  

 A következő oldalon megtekinthetitek az ajánlást: 

 http://www.diakonkormanyzat.hu/SiteAssets/orsz%C3%A1gos-

di%C3%A1kparlament/ODP_Ajanlas_Szekesfehervar_2014_11_23.pdf 

Schönhardt Zsanett 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az őszi szünetben iskolánk futsal csapata 
meghívást kapott testvériskolájától egy 
nemzetközi tornára. A trencséni Dopravná 
Akadémia közlekedési középiskolájával már 
a ’90-es évek eleje óta jó kapcsolatot épített 
ki az ESZI akkori vezetősége. Ennek is 
köszönhető, hogy idén már másodszor 
veszünk részt a szlovák iskola valamilyen 
rendezvényén. 
Iskolánkat 6 diák képviselte: Barócsai Bence, 
Bildhéber Bence, Busa Dávid, Görög Ákos, 
Ledneczki Gergő és Varga Tamás. Kísérő 
tanáraik Lacza Csaba és Vida Károly voltak. 
A foci tornán 8 csapat vett részt: egy-egy 
lengyel és ukrán, öt szlovák és mi paksiak. 
Két csoportra osztották a csapatokat. A 
miénkbe a lengyel és 2 szlovák iskola került. 
A csoport második helyezettjeként kerültünk 
az elődöntőbe, ahol a helyi iskola csapatát 

megverve kerültünk a döntőbe. Itt 3-2-re 
kikaptunk a trencséni futballakadémia 
játékosaitól, de az ezüstéremre is büszkék 
lehetünk. A torna legjobb kapusa címét is mi 
szereztük meg "Bildinek" köszönhetően. 
A záró napon állófogadást adtak a 
csapatoknak, ahol a fiúk barátságot kötöttek 
lengyel, ukrán és szlovák diáktársaikkal 
illetve két magyar származású diák-
tolmácsunkkal. 
A 4 napos kirándulás során a vendéglátók 
különböző programokat szerveztek a 
meghívott iskolák vendégeinek. Trencsén és 
Pozsony város belvárosa a hűvös idő 
ellenére is szép látványt nyújtott. Szép 
eredménnyel és gazdag élményekkel 
térhettünk vissza az őszi szünetre. 
 

Vida Károly 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

Hol is kezdjem…? A street workout, mint sport, mint 

edzésforma, mint életstílus sokatoknak ismerős lehet. 

Sokszor (részben tévesen) azonosítják a Fegyencedzés 

nevű progresszív edzésprogrammal. Hogy miért tévesen? 

Mert a Fegyencedzés nem takarja a street workoutot. A 

street workout sokkal tágabb fogalom, mint a 

fegyencedzés. 

Na de… Mi köze van a kettőnek egymáshoz? Az alapjaik 

ugyanazok! Mind a kettő a tradicionális challisthenics-re 

épül, ami azt jelenti, hogy CSAK saját 

testsúlyos gyakorlatokat végzünk, azok 

közül is a legalapvetőbbeket, mint a 

húzódzkodás, fekvőtámasz, tolódzkodás, 

lábemelés, guggolás és a híd. Csak 

ezeknek a gyakorlatoknak a segítségével, 

és minden „csilli-villi” gép használata 

nélkül felépíthetünk magunknak, egy erős 

és egészséges testet! 

Ha kezdők vagyunk, bambán állhatunk a feladat előtt, hogy 

hogyan is kezdjünk bele megváltani a világot. Azt 

javaslom, hogy erre a legjobb módszer a Fegyencedzés c. 

könyv elolvasása, és a benne leírtak szerinti edzés 

SZIGORÚ betartása. Ez a rendszer megtanít minket 

edzeni. 

Mikor már úgy érezzük, hogy elbánunk az 

alapgyakorlatokkal, és tudjuk minden segítség nélkül saját 

magunkat edzeni, kétféleképpen dönthetünk: 

Dönthetünk úgy, hogy csak a fizikumunk fejlesztésével 

szeretnénk foglalkozni, de dönthetünk úgy is, hogy 

belekóstolunk a free-style világába is. Itt robban az 

adrenalin, és a stílus! A dinamika kapja a fő szerepet, a 

repkedések, a pörgések, érzés és szabadság. Itt 

megjelennek a szigorú alapgyakorlatok mellett a 

trükkök is, a gyakorlatok összekapcsolása, a zenével 

való együttélés. 

Magyarországon egyre népszerűbb a street workout 

mint sportág, egyre gyakoribbak a versenyek is. Ha 

mondhatjuk így, a magyarok sikeresek ebben a 

sportban nemzetközi szinten is vannak aranyérmeseink. Az 

országban egyre több a szabadtéri edzőpark is melyet bárki 

kipróbálhat. 

Polonkai Zoltán 
 

 

Aktív őszi időszakon vannak túl az ESZI sportolói, hiszen rengeteg diákolimpia-tornát rendeztek az elmúlt 

hetekben. Lássuk hogyan teljesítettek a versenyeken iskolánk tanulói! 

 
Október 8.-án atlétikai diákolimpia országos döntőjére került 

sor. A nívós sporteseménynek a Puskás Ferenc Stadion adott 

otthont. Az Adorján György tanár úr által vezérelt öt fős, ESZI-s 

csapat remek teljesítményt nyújtott, hiszen súlylökésben az 

ötödik helyet sikerült megszerezniük. Az eredmény értékét 

növeli, hogy atlétikában nincs amatőr és profi megkülönböztetés, 

így adódhatott, hogy igazolt atléták mellett ifjúsági olimpiai 

bronzérmes is szerepelhetett az ellenfelek között. 

Novemberben került sor a VI. korcsoportos leány röplabda 

diákolimpia megyei döntőjére. Az ESZI-s lányok veretlenek 

maradtak a csoportmérkőzések során, valamint az elődöntőben is 

magabiztos győzelmet arattak. Az aranyérem végül elmaradt: a 

fináléban a szintén paksi Balogh Antal Katolikus Általános 

Iskola és Gimnázium csapatának sikerült megállítania 

lányainkat.  

November 12.-én Dombóváron rendezték a kosárlabda 

diákolimpia megyei fordulóját, melyen iskolánk VI. 

korcsoportos együttese is érdekelt volt. A négycsapatos megyei 

döntő első mérkőzésén nagyarányú vereséget szenvedett az ESZI 

a hazai pályán szereplő Dombóvár ellen, így a vigaszágon 

folytathatta a küzdelmet Nagy Gábor tanár úr csapata. A tisztes 

helytállás nem maradt el, a bronzmeccsen ugyanis hatalmas 

fölénnyel győzött a paksi csapat a bonyhádi Petőfi ellen: a 

végeredmény 71:30 lett, mellyel iskolánk a harmadik helyet 

szerezte meg. 

A Kéttusa Diákolimpia megyei döntőjén tanulóink nagyon

 szépen szerepeltek. Egyéniben és csapatban is miénk lett az első 

és a harmadik hely. A versenyen a díjakat Martinek János 

kétszeres olimpiai-, négyszeres világ- és egyszeres Európa-

bajnok öttusázótól vehették át a versenyzők. A győztesek az 

országos döntőbe jutottak. 

A legizgalmasabb küzdelmeket a teremlabdarúgó diákolimpia 

megyei döntője hozta. Az ESZI csapata novemberben 

magabiztosan, első helyezettként kvalifikálta magát a területi 

fordulóból a Szekszárdon rendezett megyei döntőbe. A december 

2.-án rendezett tornán csapatunk 3:2-es vereséggel kezdett a 

házigazda Szekszárd csapata ellen. A gyenge kezdés után egy 

fölényes 10-0 arányú győzelmet arattak a fiúk, melyet egy újabb 

2:1-es győzelem követett a Vályi csapata ellen. Az igazi 

izgalmak azonban csak a mérkőzések után következtek. A 

négyfős mezőnyben három csapat holtversenye alakult ki, így az 

utolsó helyen végző Perczel elleni mérkőzések eredményeit 

figyelmen kívül kellett hagyni. Az így felállított rangsorban a 

három csapat gólaránya egyenlő volt, így a különbséget a rúgott 

gólok száma jelentette. A Csapónak 6, a Vályinak 5, az ESZI-

nek pedig 4 szerzett gól szerepelt a neve mellett, így végül a 

harmadik helyet szerezte meg iskolánk csapata. Az igazsághoz 

hozzátartozik, hogy a Vályi elleni mérkőzés utolsó perceiben egy 

teljesen szabályos góltól fosztották meg az ESZI-t, amely 

tornagyőzelmet jelentett volna a végelszámolás során.  

Gratulálunk minden résztvevőnek!   Dicsérdi Ádám 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. november 19.-én indult az iskolánkból két csapat a 

minden évben megrendezésre kerülő ÖKO versenyen. 

Mind a kettő csapat a 10/C osztály tanulóiból állt össze. 

Az egyik csapatban csak környezetes tagok voltak, míg a 

másikban három elektrós diák is részt vett. 

A verseny előtti napokban sok időt fordítottunk a 

felkészülésre Stróbl Teréz tanárnő és Kőrösi Gábor tanár 

úr segítségével. 

Igaz, hogy amikor megláttuk versenytársainkat, mindenki 

meglepődött, hisz a többiek pedagógusok voltak. 

Személy szerint én úgy éreztem, hogy minden felkészülés 

hiábavaló volt, hiszen mégiscsak tanárok az ellenfeleink. 

Az első kérdésem az is volt Stróbl tanárnő felé: „Mi 

mégis hogy kerültünk ide?” A tanárnő sem tudott 

igazából választ adni a kérdésre, de elmondta, hogy miért 

diákcsapatokat indított. Nagy János tanár úr szólt a 

tanárnőnek, hogy lesz egy ilyen verseny, amelynek az 

ÖKO életmód a témája, és állítson ki egy csapatot az 

iskolából. Gondoltam a tanároknak egy ilyen típusú 

felhívás esetén egyből diákcsapat jut az eszébe, így már 

mindent tisztán láttam. 

A versenyen azonban több-kevesebb sikerrel jól vettük az 

akadályokat, érdekes feladatokat. A versenyen az egyik, 

iskolánk diákjaiból kiállított csapat megnyerte a 2015. évi 

verseny lebonyolításának jogát, ami azt jelenti, hogy a 

jövő évben mi állítjuk össze a feladatokat, és vezényeljük 

le a versenyt. 

Bár nem nyertünk, de tapasztalatokat, élményeket 

szereztünk, és képviselhettük az ESZI-t, ami véleményem 

szerint felér majdnem a nyeréssel is.:) 

 

Adorján László 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Idén tízedik alkalommal tartották meg Bonyhádon a 

Vörösmarty Mihályról elnevezett szavalóversenyt a 

városi könyvtárban. A versenyt a megye 

középiskoláinak kollégistái számára hirdette meg a 

Perczel Mór Kollégium. A megye nyolc intéz-

ményéből jöttek diákok a versenyre. 

Az ESZI is képviseltette magát ezen a magas 

színvonalú rendezvényen Beréti Menyhért Máté 

személyében. Versével Máté lenyűgözte a zsűrit és 

bár nem lett dobogós, az egyik különdíjat sikerült 

megszereznie, amiért nagyon büszkék vagyunk rá. A 

versenyzőknek két költeménnyel kellett kiállniuk, 

melyből az egyik Vörösmarty Mihály szerzeménye 

volt. Máté Vörösmarty Mihály A szerelmes című 

költeményével és Tóth Árpád Láng című versével 

szerepelt. Sajnos a Vörösmarty vershez kellett egy 

kis segítség, de a háromtagú zsűri díjazta az ESZI-s 

diák kiejtését. 

Megkértem Mátét, mondjon pár szót a versenyről: 

„Reggel 10 órakor indultunk el. Vajda Tibor tanár úr 

elvitt minket Bonyhádra. A verseny megnyitója után 

kezdődött a versek előadása. A két költemény között 

kaptunk 15 perc szünetet, mialatt finom sütiket, 

szendvicseket, teát és kávét kaptunk. A szünetben 

megnézhettünk még a könyvtárban egy nagyon szép 

kiállítást. A verseny végén következett az ered-

ményhirdetés. Én különdíjként egy könyvet kaptam, 

ami a XVII. századi festőkről szól. Tavaly is részt 

vettem szavalóversenyeken, így itt már voltak 

ismerős arcok”. 

Máténak tetszett a verseny, ezért lehet, hogy jövőre 

is képviseli iskolánkat. Az ESZI-ben karácsony előtt 

is lesz egy szavalóverseny, ahol Mátéval együtt 

minden lelkes diák bemutathatja tudását. A verseny 

eredménye megjelent a Tolnai Népújságban, amire 

Máté nem számított, meglepte őt. 

Gratulálunk Máténak! 

Markos Alexandra
  



 

 

 

 

 

Nem vagyok finnyás, elkényeztetett típus, mégis egyre 

sűrűbben alapvető problémáim vannak az iskolai 

étkeztetéssel. Vannak napok, amikor pár falat ételt tudok 

csak megenni a tányérról, amitől csak még éhesebb 

leszek. Rövid közvélemény-kutatás után megerősítést 

nyertek gondolataim. Ennek ellenére még mindig azt 

hiszem, hogy jónak mondható a menza a nagy átlaghoz 

képest, ám mégis szeretném a nyilvánosság elé tárni az 

igazságot, a diákok többségének gondolatait, 

észrevételeit, javaslatait. Én már három éve járok ebbe a 

suliba és akkor még sokkal több volt a finom, mindenki 

által kedvelt étel, és a díjazás is jócskán olcsóbb volt. 

Ami ezek közül maradt az sem ugyanolyan. Példaként a 

reggelik közül a csokis croissant-t tudnám hozni, anno 

akkora volt, hogy majdnem kilógott a tányérból, mára 

alkalomról, alkalomra zsugorodik és már marokra 

valónak sem lehet nevezni. 

Népszerűtlen reggelik közé tartoznak: 

 A tömlős májkrém, ami vizezett állagú és cseppet sem 

étvágygerjesztő szagú 

 Rántotta, gyakran nyers tojással a tányér alján és 

enyhén zöldes színezettel 

 Sajtos rúd és pogácsa, vagy elterjedt nevén „farúd és 

fatönk” ami ehetetlenül száraz, estére már szöget lehet 

vele ütni a fába, illetve a sós sokmagvas rúd. 

 Szalonna sok zsírral, kisujjpercnyi ehető darabbal és 

egy macisajttal 

 Egyenteák (értsd mind egyforma) 

 A csúcstartó pedig, amikor hét vége felé a korábbról 

megmaradt felvágottakat egymással elegyítve tálalják 

Problémás ebédek: 

 A levesek sokszor mintha csak egymásból készülnének 

sablonosan hasonló ízűek és kinézetűek pár kivétellel. 

 A gyümölcsös (lekváros, szilvás…) gombócokba, 

barátfülékbe van, hogy meglehetősen sok maghéj kerül, 

ami hát… mindenki tudja mit vált ki ösztönösen az 

emberből a nem kívánatos falat. 

 Ritkán van finom étel és ebből az adag is kevés 

 Éretlen, hibás gyümölcsök 

Javaslatok, észrevételek: 

 A rendelésnél írják ki tételesen a reggelit is és lehessen 

a fő és mellékétkeztetést külön is rendelni. 

 Változatosság nem csak névlegesen, hanem ízvilágban 

is kellene 

 Kevésbé silány ételek 

 A konyhás nénik mogorvák, morcosak embertelenül 

förmednek vissza, ha illedelmesen szólok. Sokáig 

vacakolnak a dobozos kiadással (van, aki az ebédjét 

nem a menzán fogyasztja el, hanem éthordóban elviszi), 

pedig nekünk időre kell visszaérnünk. Lassú a 

kiszolgálás. 

Számomra érthetetlen tény, hogy ezeket eddig még 

miért nem vették észre. Látható jelek utalnak rá. Üres 

étkező, teli tányérok a mosogatónál, eljátszott étel a 

földön. Sokan megrendelik az ebédet, mert máshogy nem 

tudják megoldani, utána pedig futnak a büfébe, boltokba 

szüleik pénztárcáját nem kímélve. Kétszer fizetnek, de 

csak egyszer esznek, arról nem is beszélve, hogy sokkal 

egészségtelenebb dolgokat. 

Köszönöm mindenkinek, aki megértően elolvasta a 

cikket. Bízom abban, hogy hatására előtérbe helyeződik a 

kérdés és foglalkozni fognak vele, orvosolják a nagyobb 

problémákat. 

Egy diák, a többi nevében is! 

 

 

  



Egy szék gondolatai 
(Mándy István: Az utcán c. története alapján) 

 

Ősz van. A megsárgult faleveleken keresztül süt ránk a napsugár. Simogatóan 

meleg. Itt állok az asztal mellett magányosan, kidobva. 

 

Volt idő, amikor bankárok, ügyvédek, titkárok ültek rajtam és írtak az 

asztalon. Most a lágy szellő az egyetlen, ami megérint. Na, meg a járókelők. 

Meglátnak minket, és mint valami cirkuszi látványosságot, vagy egy új 

állatkát az állatkertben, megbámulnak. 

 

Van, aki odajön, közelről megvizsgál, de amint meglátja, milyen öregek 

vagyunk, elmegy. Van, aki elveszi az asztal fiókját, körülnéz, hogy nem látta-

e valaki, majd elmegy. A férjem dühös. Próbálom nyugtatni. Miért is kéne 

foglalkoznunk velük? Velük, akik nem törődnek azzal, hogy mit érez a másik. 

Megbámulják, kinevetik és mindenét elveszik a gyengébbnek. De vigyék! Vigyék, ha lelkiismeret-furdalás 

nélkül el tudják venni azt a keveset is, ami van attól, akinek így sincs semmije. 

 

Van, aki leül rám, van, aki kopog az asztalon. Van olyan is, aki felemel minket, majd visszatesz. Volt egy 

öregúr is, aki rosszul lett és köhögő rohamot kapott. Segítséget kért, hát segítettem neki. Hála helyett, csak egy 

szemrehányó pillantást kapok. Mintha az én hibám lenne.  

 

De tűröm, tűri az asztal is. Elviseljük az emberek gonosz, kihasználó, fölényeskedő természetét. Eltűrjük a 

bántalmakat. Mindezt azért, mert tudjuk, ez soha nem fog változni. 

 

Benedek Kata 

NNyyeellvvttaannuullóókk  áállmmaa::  aa  nnyyeellvvii  llaabboorr  
  

AAzz  iiddeeii  ttaannéévvbbeenn  vvaallóórraa  vváálltt  aazz  EESSZZII--ss  

nnyyeellvvttaannáárrookk  ééss  nnyyeellvvttaannuullóókk  áállmmaa..  IIsskkoolláánnkkbbaann  

mmeeggnnyyiittoottttaa  aajjttaajjáátt  aa  nnyyeellvvii  llaabboorr..  AA  ddiiáákkookknnaakk  

rreemmeekk  lleehheettőősséégg  aarrrraa,,  hhooggyy  eellssaajjááttííttssáákk  aa  ttaannuulltt  

iiddeeggeenn  nnyyeellvveett..  NNeemm  mmoonnddhhaattóó  mmeeggsszzookkootttt  

ttaanntteerreemmnneekk,,  mmiivveell  aa  sszzáámmííttóóggéépp  mmoonniittoorrookk  aazz  

aasszzttaallbbaa  vvaannnnaakk  ééppííttvvee,,  ííggyy  lleehheettőősséégg  vvaann  aarrrraa,,  hhooggyy  

eeggyysszzeerrrree  hhaasszznnáálljjuukk  aa  ggééppeett  ééss  aa  ttaannkköönnyyvveett  

eeggyyaarráánntt..  AAzz  iinntteerrnneetteess  oollddaallaakknnaakk  ééss  aa  kküüllöönnbböözzőő  

pprrooggrraammookknnaakk  hháállaa,,  lleehheett  ccssiinnáállnnii  hhaallllááss  uuttáánnii  

tteesszztteekkeett,,  nnyyeellvvttaannii  ggyyaakkoorrllaattookkaatt  vvaallaammiinntt  

sszzöövveeggéérrttééssii  ffeellaaddaattookkaatt..  EEmmiiaatttt,,  mmiinnddeennkkii  aa  ssaajjáátt  

tteemmppóójjáábbaann  ttuudd  hhaallaaddnnii..  AA  llaabboorr  eeggyyeettlleenn  

hhááttrráánnyyaa,,  hhooggyy  aa  ttaannáárrookk  nneemm  iiggaazzáánn  ttuuddjjáákk  

nnyyoommoonn  kköövveettnnii,,  hhooggyy  aa  ddiiáákkookk  vvaallóóbbaann  aa  

ffeellaaddaattookkaatt  ccssiinnáálljjáákk,,  vvaaggyy  mmááss  oollddaallaakkoonn  jjáárrnnaakk  ee..  

VViisszzoonntt,,  aakkii  nneemm  hhaasszznnáálljjaa  kkii  eezztt,,  aazz  iisskkoollaa  aaddttaa  

lleehheettőőssééggeett,,  kkééssőőbbbb  bbiizzttoossaann  bbáánnnnii  ffooggjjaa..  BBeeccssüülljjüükk  

mmeegg  aa  nnyyeellvvii  llaabboorrtt,,  ééss  vviiggyyáázzzzuunnkk  rráá,,  mmeerrtt  nneemm  

mmiinnddeenn  iisskkoolláábbaann  aaddaattiikk  mmeegg  eekkkkoorraa  lleehheettőősséégg  

aarrrraa,,  hhooggyy  iillyyeenn  mmóóddoonn  lleehheesssseenn  nnyyeellvveett  ttaannuullnnii..  

SSiimmoonn  AAlleexxaannddrraa  
  

  



 
Mert olvasni fontos és jó! 

 

Újságunk ezen rovata feléledni látszik, így ebben a 

számban is megpróbáljuk felkelteni az 

érdeklődéseteket. 

A mostani cikkben egy méltán sikeresnek nevezhető 

quattrológia első része kerül górcső alá. A címe 

Eragon. 

Ismertető: 

Christohper Paolini a könyvek írója, sosem járt 

iskolába, és körülbelül olyan idős volt, mint mi, 

mikor a New York Times Bestseller listájára felkerült 

ez a műve. A sorozat egy végletekig, csúnya szóval 

élve, realista pontossággal kidolgozott 

fantáziavilágban játszódik. Lehet, hogy ezzel 

megsértek másokat, de szerintem a regényekben 

megjelenő tájak legalább olyan szépek, ha nem 

szebbek, mint A Gyűrűk Ura tájai. Méltán 

nevezhetők a kötetek sikeresnek, hiszen már nem is 

egy rajongó, vagy más író készített ehhez a 

fantáziavilághoz lexikont, vagy gyűjteményt, sőt még 

film is készült az első kötetből Eragon címmel. 

Őszintén szólva, a filmet nem ajánlom senkinek. 

Miattatok nemrég újra megnéztem, és újra nagyot 

csalódtam. Összességében Mr. Paolini olyat alkotott, 

amit érdemes elolvasni. 

 

Történet: 

A történet egy köteteken átívelő és számos 

félreértéshez vezető balladai homállyal kezdődik. A 

kusza kezdés után egy fiatal fiút ismerhetünk meg. Ő 

Eragon, a szegény falusi parasztfiú. Még csupán 16-

17 éves, de az élet máris komoly terheket rótt a 

nyakába. Nagybátyja neveli unokatestvérével együtt. 

Carvahall-tól, szülőfalujától, nem messze vadászik, 

mikor egy különös „jelenség” zavarja meg. Nem 

sokkal ezután rátalál egy drágakőre, amely egy nagy 

tojásra hasonlít. Visszatérve a faluba összetűzésbe 

keveredik a falu mészárosával, de barátja Horts, a 

kovács, segít neki. Hazatérve nagybátyja tanyájára 

megpihen, majd másnap folytatják a megszokott 

munkákat, nyolc nappal később Vándor árusok 

érkeznek Carvahall-ba, a szokásos tél előtti vásár 

miatt. Eragon, Garrow, a nagybátyja és Roran, az 

unokatestvére bemennek a faluba eladni fölösleges 

terményeiket. Másnap hajnalban a drágakő felveri 

Eragont az álmából, ezután pedig varázslatos dolog 

történik, mellyel megkezdődik Eragon nagy utazása 

Alagaësia-n keresztül, valamint egy új reménysugár 

születik és egy évszázados legenda éled újra. 

Kritika: 

A sorozat mély benyomást tett rám, ezért nem tudok 

róla rosszat írni. Úgy érzem, miközben olvastam 

együtt fejlődött a jellemem Eragonéval. Ez ifjúságom 

meghatározó regénysorozata, és mikor befejeztem 

úgy éreztem megszakad a szívem. Egy darab a 

lelkemből ott maradt valahol a sorok között, és arra 

vár, hogy folytatódjon a kaland. Mr. Paolini ígéretet 

tett arra, hogy folytatni fogja, és így visszanyerhetjük 

lelkünk azon darabját, melyet ott hagytunk, valamint 

még több élménnyel gazdagodhatunk. Mindenkinek 

csak ajánlani tudom ezt a sorozatot és remélem, 

egyikőtök sem csalódik, majd benne. 

A sorozat következő része: Christohper Paolini: 

Elsőszülött 

 

Ui.: 

Bocsássátok meg túláradó véleményhalmazom, de 

emlékek tömkelege közt írtam ezeket a sorokat és a 

végén könnyek és mosolyok közt fejeztem be. 

 

Farkas Dávid 



GPS nélkül 
 

 

 

 

 

 

 

Tegyük fel, hogy elindultál egy túrára, de 

elkeveredtél. Mit tennél ilyenkor? 

Ha van turistatérképed, akkor meg tudod nézni rajta, 

hol lehetsz, ehhez viszont szükséges lehet 

némi ismeret. Tudni kell, hogy milyen 

alapszín, motívum mit jelent, szőlőst, 

mezőt, fenyvest, vagy éppen a 

legnagyobb nehézségeket okozó kerítést. 

Ezeket a sarokban fel is szokták tűntetni. 

Jelentősen megkönnyebbíthetik a 

jellegfák is a dolgot, hiszen ezeket is 

jelölik. Ezek olyan fák melyek egy nagy 

mező közepén magányosan állnak, de 

lehet a többi közül jócskán magasabb, 

vagy egy bükkösben álló fenyőfa is. 

A turistajelzések alakjának és színének is 

van jelentése ám ezeket már nem sokan 

ismerik. A legegyszerűbb a téglatest 

alakú, ezeknek az utaknak nincsen 

különösebb céljuk. A kereszt alakúak 

kereszteződéseket (esetleg rövidítő utakat), a kör 

alakban magába vezetett nyíl pedig saját magába 

vezető ösvényt jelöl. A zárt kör és a háromszög 

alakúak természeti jellegre utalnak, az előbbi 

forráshoz az utóbbi hegytetőre vezet. Az utolsó 

jelentős jelzés a négyzet alakú, ami lakott települést, 

házakat szimbolizál. Ha térkép sem áll a 

rendelkezésünkre, akkor ezek sokat segíthetnek 

 

A tájoláshoz sem feltétlenül szükséges iránytű, sok 

„alternatív” módszer van, amihez még csak plusz 

felszerelés sem kell. Elég, ha a kezeden ott van egy 

számlapos karóra. Vízszintesen tartva a nagymutatót 

a Nap irányába forgatva, a mutató és a 12 órát 

mutató vonal szögét gondolatban megfelezve 

megkapjuk a Dél- Északi irányt. Persze nyári 

időszámításnál a 12-es helyett az 1 órás osztást kell 

használni. Megfigyelhető az is, hogy a szabadon álló 

növények merre felé hajlanak, a domb melyik 

oldalán van kiégve a fű illetve, hogy a vakondtúrás 

melyik oldala szárazabb a másiknál. Ezek is a déli 

irányra utalnak. Érdekes megoldás lehet a levél a tű 

és a pocsolya párosításából rögtönzött eszköz is.  

A legveszélyesebb és legizgalmasabb, az 

éjszakai túra. Általában fényforrás nélkül 

a legkönnyebb látni miután megszoktuk 

a sötétet. Tévhit, hogy világítok és jól 

látok, ezzel csak becsapja magát az 

ember, mivel így senki nem lát a lámpa 

pár méteres sugarán kívülre. Így jobban 

látjuk a csillagokat is és meglepő lehet a 

mértéke, de akár a közeli város fényét is 

az égen. Ilyenkor aktívak a vadállatok és 

a vadászok is. A vadászati területeken 

zseblámpával és énekelve haladjunk, így 

a lehető legkisebbre csökkentve annak az 

esélyét, hogy prédának nézzenek 

bennünket. 

Hazánkban nincsenek hatalmas 

összefüggő erdők így nem lehet túlságosan 

eltévedni, mégis jó, ha tudsz pár praktikát a 

megoldásra. Ha tudsz miből válogatni, biztos akad, 

amivel célba jutsz. 

 

Kiss Nándor 11/A



Falusi levelek    –  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sajnálattal tapasztalom, hogy a mai fiatalságot nem 

érdekli a mezőgazdaság, a földművelés, a gazdálkodás, 

ezért úgy gondoltam leírom, mi történik egy olyan 

településen, gazdaságban, ahol még a régi 

módszerekkel dolgoznak. Azért emelem ki a régi 

módszereket, mert egy traktort bárki felismer vagy egy 

kombájnt, de mikor meghallottam, hogy a 

kollégiumban vannak olyan diákok, akik nem tudják mi 

az a kasza, kapa vagy gereblye felháborodtam.  

Ősz van, november, ilyenkor már a termények nagy 

részét betakarították, leszüreteltek, learattak mindent, 

egy-két helyen látni még a lábon álló kukoricát. A 

paraszt vagy gazda, ki hogy nevezi, ősszel sem pihen, 

mert egy körforgásban él. Novemberben trágyázza a 

földet, beszántja, és nem műveli el, majd csak tavasszal 

a téli csapadék beszívása után. De mit csinál még a 

paraszt? Jön a hideg, fát vág, és disznót. Disznót, amit 

jobb esetben háznál nevelt moslékon és kukoricán, akár 

1 évet várt a 200 kilós disznóra, de az legalább nem egy 

A sertés bontása után a béltisztítás következik.. 

Összegyűjtjük a hurkának valót, majd megkezdjük a 

hurkafőzést. Megformázzuk a sonkásnak valót és a 

többi, füstre kerülő húst. A leeső, ún. nyesedékhúsokat 

félretesszük a kolbászhoz. Felszeleteljük a szalonnának 

valót. Az időközben megfőtt hurkamasszát elkészítjük 

és betöltjük. A zsírnak való szalonnát összevágjuk, és 

félreteszünk belőle a kolbászhúshoz. Elkészítjük a 

kolbászt, a szalámit, elkészítjük a füstölni való húsok 

páclevét, a szalonna sózását. Megfőzzük a 

disznósajthoz valókat. Közben kiválogatjuk és 

félretesszük a húst a toros ebédhez (vacsorához). A 

disznósajtot betöltjük. Elkészítjük a többi hentesárut. A 

zsírolvasztás következik. A disznóvágás menete 

tájegységenként eltérő lehet, de ez a lényege. 

 

 

Röviden ennyit szerettem volna írni a disznóölésről, 

nem az a célom, hogy mindenkiből földművest 

csináljak, nem is lenne jó az, csak kihalófélben van ez 

az „állatfaj” és ismertetni szeretném az életvitelüket. 

 

Kovács Flórián 

táppal felfújt fel-vizezett 

hústömeg. Mi is kell egy 

disznóvágáshoz? Először 

egy disznó, sok pálinka, 

és pár „képzett ” ember.  

A disznóvágás me-

nete: A kitűzött napon 

kora reggel leszúrjuk a 

disznót, ezután lepör-

zsöljük, felbontjuk, és 

amíg a húsok hűlnek, 

alaposan összetakarítunk 

az ölés helyén.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍGY ÍRTOK TI…?! 
 
 

Öngyilkossági szándékot éreztet az olvasóval. 

Azt sugallja az emberek számára, hogy közel a vég és még egy 
emberélet kimúlik. 

Ennek a műnek egy segélykérő fuvallata van, mert 
várja a megváltást istentől. 

Ő ezt a lépést megbánta, mert ha várt volna egy évtizedet, 

a szabadságig, akkor eléggé megerősödött volna a világ 

gondjainak megoldásaira. 

Én mindkét művet úgy értelmezem, hogy ezt már szinte a 

végelgyengülése miatt írta. 

A halált lehet a víz motívumával is jellemezni, mert 

például vegyünk egy patakot. A patak hol megárad, hol 

leapad, de csak folyik, folyik, majd amikor megszűnik 

minden, ami táplálná, kiszárad. 

Ekkor derül ki, hogy Valér és Marianne is Anselm úr fia. 
A Paradicsomban Lucifer a kapott fák 

által átveri Ádámot és Évát. 

Toldi egy ajkakon forgó történelmi személy. 
A vége szomorú, mert ágyban hal meg, a 

király kezét fogva. 

Az elkeseredett költőt tudjuk nyomon követni. 
A király modernizálni akarja a népet. 

Ha egy kisgyerek nem kap válaszokat a szüleitől, akkor csak 
megragadja a Bibliát, elolvassa, és választ kap a kérdéseire. 

A konfliktusok mind akkor kapnak erőre, mikor Romeo egy 

táncmulatságon szerelmes szerzeményét ültette Júlia fülébe. 

Mikor egyívású mondatok hagyták el az ajkát, érezni 

lehetett a jelenetben, hogy mindenkinek megfagyott a 

vér az ereiben. 
Szó mi szó, az apa és lánya kapcsolata az 

alkotásban ápolatlan. 

Mindazonáltal, hogy az érzelmek még nem virágoztak, 

inkább csak rügyeztek… 

Az eltérő viszonyulás, egy maradéktalanul más 

cselekvési szálat vitt végig a fiatalok fejében. 

A zsenge érzelmektől hevített pár, annak ellenére, hogy koruk sugározta 
lépéseiket, meglehetősen jó eszűek voltak. 

Júlia könnyen vezette anyját orránál 

fogva, ugyanis nem tudta, hogy szívéhez 

szorította Romeo testét. 
Összegezve, az ifjú pár fenomenálisan 

ködösített, és szerelmük csak is rendkívüli 

furmányosságuknak köszönhető. 

Mindkét házra tragikus eset sújtott le. 

A költő írása fergeteges, ahogy leírja az érzelmektől duzzadt ifjú 
gondolatait és szavait.  
Romeo találkozott Júlia dadusával, és elárulta neki, hogy feleségül szeretné 
venni. 
(A gyöngyszemekért köszönet Gyöngyösi 

Olga tanárnőnek!) 

 

  



Karácsony a nagyvilágban 

 

 

 

 

 

 

Karácsonykor világszerte a szeretetet 

ünnepeljük. A keresztények ilyenkor 

Jézus megszületésére emlékeznek, és 

ez előtt tisztelegnek. De a 

hagyományok és szokások, amik ehhez 

a naphoz kötődnek mégis eltérnek. 

Az ókori népek az év ezen időszakában 

még a téli napfordulót ünnepelték. 

Egyiptomban például apró ajándékokkal 

kedveskedtek bárkinek, akivel 

találkoztak. Az ókori Rómában pedig a 

Saturnalia nevű egyhetes mulatsággal 

tisztelegtek Szaturnusz istennek. Bár 

többféle módon, de szinte mindenhol a 

gonosz elűzése és a fény győzelme 

tiszteletére vigadoztak. 

A jelenleg élő hagyományok még 

változatosabbak, mint az ókorban. 

Írországban a gyerekek rétest, 

whisky-t és sört hagynak a Mikulásnak 

a máshol szokásos tej és sütemény 

helyett. Lettországban szentestétől 

kezdve 12 napon át hozza a 

meglepetéseket a jóságos Télapó. A 

spanyol gyerekek pedig duplán kapnak 

ajándékot, mivel decemberben az 

erkélyen bemászó Télapó, Január 6.-án 

pedig a három bölcs lepi meg őket, a 

belgáknál pedig az egész ünnep erre az 

előbb említett januári dátumra csúszik 

át. Angliában pedig hosszas készülődés 

előzi meg az ünnepet. A gyerekek 

levelet írnak, amit a kandallóba dobnak, 

hogy a kéményen át az Északi-sarkra 

repüljön, ahol a Mikulás lakik. Érdekes 

még Ausztrália, ahol a szánt nem 

rénszarvasok, hanem kenguruk húzzák.  

De nem mindenhol a Télapó az ajándé-

kozó. Ukrajnában a Jégapót várják, 

Svédországban Jultomtent, aki 

 egy manó, Olaszországban pedig 

Befanát. Utóbbi a monda szerint 

 egy csúf, de jóságos boszorkány, 

 aki Jézus születésekor nem ment 

 el tiszteletét tenni, de ezt 

 megbánta és máig ennek jóvá- 

tételén fáradozik. 

A Karácsony tehát egyik 

legváltozatosabb ünnepünk, 

 de a világ bármely táján 

 járunk ilyenkor mégis 

 ugyanaz a fontos: a 

 szeretet, a megbocsájtás 

 és egy kis kilépés a szürke 

hétköznapokból. 

 

Saci 

 

 

 

  



 

 

 

 

A karácsony meghitt ünnep, hiszen december 

utolsó napjaiban a Megváltó születésére 

emlékezünk. 

Utóbbit azonban egyes helyeken igen külö-

nösen teszik: érdekesség, hogy az aján-

dékokat sem mindenhol a kis Jézustól vagy a 

Mikulástól várják a gyerekek, Spanyol-

országban például a háromkirályok gondos-

kodnak a meglepetésről, Olaszországban 

pedig Szent Lúcia, esetleg Befana, a csúf, 

öreg, de jóságos boszorkány. Hasonló 

szereplő az oroszoknál Bábuska, aki a 

napkeleti bölcsekkel együtt maga is meg 

akarta látogatni a csecsemő Jézust, ám 

elkésett, és azóta karácsonykor házról házra 

jár, hogy ráleljen a Megváltóra.  

Szokások Északon 

A szenteste Svédországban és Dániában 

tréfálkozással, csipkelődéssel telik el.  

A Tomténak vagy nissének nevezett 

 szakállas koboldok ilyenkor előbúj- 

nak rejtekükből, és apró csínytevé- 

sekkel bosszantják a ház lakóit. 

 Van azonban ellenük egy kiváló 

 védekezési mód, ha ugyanis egy 

 tál rizskását helyeznek el a pad- 

láson, azzal a manók csillapítani 

 tudják az éhségüket, és máris 

barátságosabbak lesznek az embe- 

rekkel. A skandináv országok- 

ban a fenyő kivágásában általá- 

ban az egész család részt vesz, 

 majd az ünnepi vacsora után 

 vidáman körbetáncolják a kará- 

csonyfát, és egyszerre bont- 

ják ki az alá rejtett ajándékokat.  

Ilyenkor sem maradhat el a kellemes 

szaunázás, de sokan mennek 

 templomba, illetve szeretteik 

 sírját is felkeresik 

 ilyenkor az emberek. 

Szokások Délen 

Spanyolországban csupán vízkeresztkor, 

vagyis január elején kapnak ajándékot a 

gyerekek, a cipőket ugyanis a háromkirályok 

töltik meg mindenféle finomsággal. 

Olaszországban sem terjedt el még 

túlságosan a Mikulás-kultusz, itt is a 

karácsonyi ünnepkör lezárásakor, vagyis 

január 6-án számíthatnak meglepetésekre a 

legkisebbek. Egyre inkább divatba jön 

ugyanakkor Babbo Natale, vagyis Karácsony 

apó, aki lényegében a Mikulásnak felel meg, 

és nem vár az újesztendőig az ajándékok 

kiosztásával. 

Portugáliában az angolhoz hasonló szokás 

dívik, Pai Natal ugyanis a kéményen keresztül 

hozza az ajándékokat a házba, és a 

csomagokat a gyerekek csak a szentestét 

követő reggelen bonthatják ki. 

Szokások az Egyenlítő másik felén 

Bizonyára furcsa érzés lehet fürdőnadrágban 

ünnepelni a karácsonyt, de a bolygó túloldalán 

élő emberek már alighanem megszokhatták 

ezt, sőt, számukra a téli didergés és a havas 

fenyőfa látványa számít 

természetellenesnek. Ausztráliában a 

legszentebb ünnep idején javában tart a 

kánikula, ezért az ünnepi ebédet sokan a 

strandon fogyasztják el, de a vacsorát is 

szabadtéren ülik meg. A karácsonyfa 

ugyanakkor az esetek többségében műfenyő, 

a Mikulás pedig - kissé bizarr látványként - 

kengurun érkezik. 

Új-Zéland is hasonlóan emlékezik meg 

Krisztus születéséről, és az ünnepi étek itt 

általában hideg sonka, amit hűtött sörrel 

öblítenek le. 

T.L.R 
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