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Estefelé érkeztünk Beregszászra. Az idegenvezetőnk körbevezetett minket 
az estére kivilágított Beregszászon, megmutatta a templomot, meg még sok 
mást. (…) 

Nyolckor indultunk Munkácsra. Először a várat néztük meg. Az 
idegenvezető körbevezetett minket, elmondta a kút legendáját és a turul 
történetét. Megmutatta a kis Rákóczi és Zrínyi Ilona szobrát. (…) Elmentünk 
egy itteni középiskolába, ahol megismerkedtünk a diákokkal. Meséltek 
arról, hogy élnek itt, milyen itt az oktatási rendszer, és mi is meséltünk 
nekik arról, hogy honnan jöttünk, mi hogy élünk otthon. ( …) 

szolyvára mentünk egy sírkertbe, ahol régen munkatábor is volt. 
Megemlékeztünk az itt dolgozókról, holtakról, és egy kicsit csöndesebb 
hangulatban utaztunk tovább az Árpád-vonalhoz. Egy ilyen, sírkertben tett 
kirándulás szerintem mindenkit megráz egy kicsit, és még a legjókedvűbb 
ember is visszavesz magából. Mielőtt még felszálltunk volna a buszra, 
megfordultam és csöndben keresztet vetettem a kert felé. (…) Ezután 

már indultunk is a földalatti betonbunkerbe. Közben az új idegenvezetőnk 
bemutatkozott nekünk. Rövid buszozás után megérkeztünk azon hegy lábához, 
amin megtalálható az Árpád-vonal. Pontosítok: amiben megtalálható. Elindultunk 
befelé, még egyszer óvatosan hátranéztem a napsütésbe, utána a többiekkel együtt 
beléptem a félhomályba. Először egy nagy teremszerűségbe jutottunk, és onnan 
indultunk tovább az alagutakba. Ezek a járatok nem voltak szélesek, és olyan 
170 centi magasak lehettek, időnként pedig 30 fokos törések voltak benne, mint 
megtudtuk, azért, hogy ha utána lőnek az embernek, ne találják el. Megnéztük 
a bunkerkórházát is, ami egy nagy, hosszú terem volt, ahová a sérülteket vitték. 
Kicsit félve néztem körbe a falakon. Vajon hány ember halt meg itt? Hány halált, 
szenvedést, sírást láttak ezek a falak, amiket most én is láthatok?
Ezután a vereckei-hágó következett. Gyönyörű volt. De tényleg, hihetetlen. Az 
idegenvezető elmondta a történetet, elmagyarázta, hogy az emlékmű bizonyos 
elemei mit jelképeznek. (…) Gyorsan berendeződtünk félkörbe, valamennyien vi-
gyázban álltunk, szemünket az emlékműre függesztettük, és mint minden ma-
gyarból, aki itt megfordul, a szívünk mélyéről zokogott fel a Nemzeti Himnusz, 
csöndesen, sírva, magán hordozva évszázadok terhét. (...)
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Kárpátalján jártunK
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Indultunk a busszal a huszti várba. Elég sokat kellett fölfelé mászni, de 
abszolút megérte. Gyönyörű volt a kilátás, járkálhattunk a romok között, 
be lehetett látni onnan az egész várost. Jólesett megpihenni egy kicsit a föl-
felé kapaszkodás után, tudva, hogy még lefelé is kell menni. Lefelé sokkal 
gyorsabb és viccesebb is volt az út. Sokan csak oldalra fordulva, araszolva 

haladtak, de voltak néhányan, akik, (hozzám hasonlóan) rohanva indultak el az 
avaros lejtőn. (…)

Először visszamentünk Magyarországra és onnan mentünk át Szlovákiába. 
Állítólag így gyorsabb. Így is elég későn értünk Kassára. Először megálltunk 
a kassai Dómnál, a vezetőnk közölte velünk, hogy fél 6-kor itt találkozunk, 
addig pedig szabadprogram. A negyvenvalamennyi gyerek a szélrózsa 
minden irányába szétszóródott. Mi öten csakúgy elindultunk felfelé a 
sétálóutcán, megnéztük a színház előtt lévő szökőkutat.

Megnéztük a Kassai Dómot, ez alkalommal belülről is. Jó lenne, ha minden 
vasárnap itt hallgathatnám a szentmisét. Megnéztük a templomon belül 
Rákóczi sírját és itt is elénekeltük közösen a Nemzeti Himnuszt. (...) Úgy 
döntöttünk, hogy felmegyünk a Dóm kilátótornyába. Csigalépcső vezetett 
felfelé. Innen be lehetett látni Kassa egész belvárosát.

Elmentünk a Dómba, szlovák misét hallgatni. (...) Hazafelé először a Füzéri 
várnál álltunk meg. Ez a vár gyönyörű. De tényleg. Elképesztő kilátás nyí-
lik a völgyre, másrészt pedig nagyon szépen van felújítva. Körbejártuk az 
egészet, megmutatott az idegenvezetőnő mindent, és miután lemásztunk a 
hegyről, továbbindultunk Vizsolyra.
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A verkás diákok a KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGKUTATÓ ALAPÍTVÁNY Határtalanul 
programjának keretében utazhattak Kárpátaljára. Laura teljes beszámolója megtalálható az 
alapítvány honlapján.

Rompos Laura
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„Elnök úrral” – ahogy (állítólag) ti hívjátok –, a VERKA Dök-elnökével, 
Vadas Áronnal beszélgettünk a diákönkormányzat-választásról, a DÖK 
feladatairól és úgy általában az iskoláról.

Mesélj, hogy lettél DÖK-elnök!
Hogy őszinte legyek, annyira nem vonzott a diákönkor-
mányzat, a korábbi iskoláimban sem kerestem ezt a le-
hetőség. Nem is nagyon volt elképzelésem arról, hogy mit 
csinálnak a DÖK-ösök, csak annyi, hogy foglalkoznak 
az iskola életével, meg meghallgatják, hogy mi mit 
szeretnénk. Amikor megszavaztak DÖK-tagnak, nem 
voltak nagy elvárásaim az elnökségjelöltséggel kap-
csolatban sem. De megszavaztak, és most már örülök 
neki.

Milyen élmény volt először kiállni, és elmondani a 
beszéded, amikor az elnökválasztás volt?
Hááát… kicsit izgultam… Az jó érzés volt, hogy én csak néhány szót írtam le a 
papírra, és az alapján szabadon tudtam beszélni, a többiek viszont megírtak egy 
egész oldalt, és azt olvasták fel.

Mi volt az a néhány szó?
A legelső az igazságérzet, mert abból jó sok van nekem. Aztán, hogy jól megtalálom 
a tanárokkal a közös hangot. Meg szeretném tartani a már akkora kialakult 
pozitív tanár-diák kapcsolatot, mert egész közel állunk egymáshoz, meghallgatnak 
minket a tanárok, és ez nagyon jó. Volt még valami, amire már nem emlékszem, 
de nagyjából ez volt a lényege.

Volt már példa rá, hogy valóban közvetítened kellett a tanárok és a 
diákok között?

Igen, például a gólyabuli megszervezésekor, ahol Károly bá’ és Irina tanárnő 
voltak ott.

Várj, ott együttműködni kellett velük, vagy volt valami konkrét 
közvetítőszereped is?
Együttműködni. Olyanra nem volt még példa, hogy problémát kellett volna 
megoldani. Más feladatban még nem tudott részt venni a DÖK ezen kívül, 
leginkább ötleteltünk, hogy mi mindent lenne jó csinálni.

Például mit lenne jó megvalósítani?
Van egy olyan felvetés, hogy jó lenne olyan suli bulit csinálni, amikor bent alszunk 
az iskolában. Ezt nem csak én gondolom, hogy jó lenne, többekkel beszéltünk 
már róla. Valaki földöbta az ötletet, mi pedig jónak találtuk. A következő DÖK-
gyűléseken beszélünk még erről részletesen.

Fotó: Osonó Színműhely
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Hogy zajlik egy ilyen DÖK-gyűlés?
Havonta találkozunk. Először visszatekintünk arra, hogy mik történtek az előző 
alkalom óta, átbeszéljük, hogy mindenki teljesítette-e a vállalásait. Nagyon örülök 
annak, hogy például a Sulibörzén is mindenki ott volt, aki beírta magát, fontos, 
hogy tartsuk a szavunkat. Utána megbeszéljük, hogy milyen feladatok várnak 
ránk, most például a 20-ai karácsonyi bulit szervezzük.

Mi a te feladatod a DÖK-ben elnökként?

Az én feladatom vezetni a gyűléseket, erre Károly tanár úr próbál felkészíteni, 
ezért többet beszélgetek vele. Ezenkívül igyekszem az ötleteket továbbítani a 
tanárok felé. Élvezem, hogy egy csomó mindenbe van beleszólásom.

Milyen a többi DÖK-össel a kapcsolatod?
Nagyon jó, egyhangú döntéseink vannak. És nem is szoktunk olyan sokat 
vitatkozni… 

Kik a „többiek”?
Bodnár Dominik, Cserey Bálint, Kovács Kristóf és Tőkés Boglárka az A osztályból, 
Gulyás Anna, Kovács Nándor és Lapu Boglárka a B osztályból. 

Ha már néhány szóban össze tudtad foglalni az elnökjelölti beszédedet, 
meg tudod tenni ugyanezt az iskolával is? Mi a három vagy négy 
legfontosabb szó, ami eszedbe jut, ha azt mondom, VERKA?
Az első egyértelműen a közösség, nagyon jó a csapat. A második – de ezt már 
sokszor mondtam – a jó tanár-diák kapcsolat, ez nagyon pozitív. Többet nem is 
tudok, ezekben úgyis minden benne van.

MDI

Fotó: Varga Irina
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Budai Rebeka, ismertebb nevén Bexi karrierje akkor indult, 
mikor a barátja oldalára posztolta a Késtél című számát. Még 
ő maga sem gondolta, hogy ezzel az egész életet felforgatja,ugyanis 
a dal a top slágerek között lyukadt ki. Bexinek országos hírnevet 

hozott, a fiatal énekesnő immáron a 
második lemezén dolgozik. 
Eközben a tetoválóművészből vált me-
nedzsere, Körte az ország leghíresebb 
tv-showjával kötött szerződést, mi-
szerint Bexi a Pop/Rock sztár leszek! 
legesélyesebb versenyzőjével fog duet-
tezni. Nagy Márk minden nő szívébe 
belopta magát énekhangjával és nem 
mellesleg lebilincselő kinézetével, 
azonban Bexi nehezebb esetnek bizo-
nyul...
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Egy herceg. Egy korona. Egy lehetőség, hogy beléphesse-
nek egy olyan világba, amiben csillogó ruhákat és ékszere-
ket hordhatnak. Egy esély a hatalomra. Harmincöt szeren-
csés kiválasztott, de a végén csak egy nyerheti el a herceg 
kegyeit és az ezzel járó szabadságot. Azonban nem vonz 
mindenkit ez a pompa. America Singer számára ez maga 

a rémálom. Kiválasztottnak 
lenni ugyanis azt jelenti, hogy 
hátat kell fordítania minden-
nek, ami fontos neki, a csa-
ládnak, a szerelemnek, hogy 
beszálljon a koronáért és egy 
olyan jövőért folyó harcba, 
amire igazából nem is vágyik.
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„– Amikor a lányok sírnak, akkor 
sokszor nem is azt akarják hogy 
rendbe hozzál valamit, inkább 
csak azt, hogy megvigasztald 
őket. – tanácsoltam.
– Tényleg?
– Bizony.
– Ennyire nem lehet egyszerű a 
dolog.”7



AJÁNLÓ 

Életem a szörf
 Filmajánló

Bethany Hamilton 5 éves kora óta szörfözik, 
ez az élete, azonban egy átlagosnak tűnő napon 
minden megváltozik. 

Elhatározta, hogy elmegy a barátaival a tenger-
partra szörfözni, ekkor még nem is sejtette, hogy mi 
vár rá. A szörfdeszkáján feküdt a következő hullámra 
várva, mikor megtámadta egy cápa, és leharapta a bal 

karját. 

Úgy tűnt, hogy soha többé nem szörfözhet, de elképesztő ki-
tartása és hite segítségével készült a visszatérésre. Tíz hét-
tel a baleset után részt vett egy versenyen, amin jelentős 
eredményt ért el. 

A film igaz történet lapján készült. 

 ,,Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az 
ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és remény-
teljes jövőt adok nektek.” (Jer. 29,11)

 

a ti toplistátoK
Megkértünk néhány diákot, hogy mondjanak olyan zenéket, amiket bárkinek 

ajánlanának. Ez a toplista ezekből a dalokból született:

1. Selena Gomez, Marshmello – Wolves

2. Ed Sheeran – Perfect

3. Dua Lipa – New Rules

4. Halsey – Gasoline

5. Foo Fighters – The Sky Is A 
Neighborhood

M. B.

T. B.
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„Ha nem jön a csoda, 
magad válj azzá!” 

Nick Vujicic gondolatait Mádi Bernadett tolmácsolja

„A nevem Nick Vujicic, huszonhét éves vagyok. Végtagok nélkül születtem, 
de ez az állapotom nem korlátoz semmiben. Miközben körbeutazom a 
világot, emberek millióit próbálom arra bátorítani, hogy hittel, reménnyel, 
szeretettel és bátorsággal legyőzzék szerencsétlenségüket, és váltsák valóra 
álmaikat.”

,,Mindent egybevetve, ezek meglehetősen átlagos tevékenységek, amit bárki 
meg tud csinálni, nem igaz? De akkor mit gondolsz, miért nézték meg a 
videóimat több milliószor?”

,,Akkor találtam rá a boldogságra, amikor rájöttem, hogy bármennyire is 
tökéletlen vagyok, én vagyok a tökéletes Nick Vujicic. Isten teremtménye 
vagyok, akit a nekem szánt terve szerint alkotott meg. […] Hivatalosan 
cselekvésképtelen vagyok, de valójában a végtagjaim hiánya tesz cselekvésre 
képessé.”

,,Te meg én tökéletesen alkalmasak vagyunk arra, hogy azzá váljunk, ami-
nek lennünk kell! Ennek ellenére a célunk mégis az legyen, hogy még jobb 
emberek legyünk, és kitoljuk a határainkat azzal, hogy nagyot álmodunk.” 

Nicknek fizikai korlátozottságai vannak, ennek ellenére mégis úgy él, 
mintha nem lennének korlátai. A YouTube-on a videóiban láthatjuk, 
hogy tud gördeszkázni, szörfözni, zenélni, elesik és feláll, hallhatjuk ta-
nításait is.

Az emberek sokszor azt gondolják, hogy egy fogyatékkal élő ember 
leginkább tehetetlen, dühös, bezárkózott. Azonban Nick teljesen máshogy 
áll a dolgokhoz: pozitív életszemlélete sok ember életét megváltoztatja és 
ő maga is boldog, teljes életet tud élni.

Neki volt döntése, nekünk is van. Úgy is dönthetünk, hogy kitartunk a csa-
lódásaink és a hibáink mellett, dühösek leszünk és szomorúak maradunk, 
vagy dönthetünk amellett, hogy  ha nehézségekkel kerülünk is szembe, 
tanulunk a tapasztalatainkból és továbblépünk a boldogságot választva.  

HITÉLET 
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ÉLETMÓD

Mikor létrejött iskolánk suliújságja, már tudtam, hogy egy olyan személlyel 
kell majd riportot készítenem, aki sok szempontból érdekes lehet. Választásom 
Plasek Lillára esett, aki éppen akkor csatlakozott hozzánk, a gimnáziumhoz. Ő 
nem egy átlagos tanuló, hiszen tanulmányai mellett versenyszerűen teniszezik. 
Lilla 5 éves kora óta játszik, és 9 évesen kezdett el versenyekre járni. 12 éves 
k o r a óta válogatott kerettag. Az látszik rajta, hogy nagyon szereti a sportot, 

mondhatni ez a mindene. Arra a kérdésemre, hogy a jövőben a 
munkája kapcsolatos lesz-e a tenisszel, egy igazán őszinte és 
mély érzésű választ kaptam. Egészen biztos benne, hogy va-

lamilyen formában benne lesz az életében, de hogy hogyan azt 
még nem tudja. Úgy gondolja, hogy majd az élete kialakítja, hogy mi 

lesz az ő útja.
Mielőtt Lilla verkás diák lett, én már ismertem, mert általános 

iskolában két évig osztálytársam volt nekem és még néhány tanulónak a 
suliból. Hogy tudjon a sporttal és a tanulmányaival egyszerre foglalkozni, egy má-
sik iskolában folytatta a 7. osztályt. Mikor ismét egy iskolába kerültünk, igazán 
meglepődtem. Kiderült hogy a VERKÁ-ban könnyebb megoldani a problémáit a 
sporttal kapcsolatban. Lilla elmondta, hogy a versenyekre és az edzéseire is el-
engedi őt az iskola, és a tanárok igazán toleránsak vele, azokat a dolgozatokat, 
amikről lemaradt, utólag bepótolhatja.
A beszélgetésünk végére már csak egy kérdés volt a fejemben. Számomra néha 
nehéz egyensúlyt teremteni a tanulás és az egyéb elfoglaltságaim között. Kíván-
csi voltam, Lilla hogyan bírkózok meg ezzel. Ő azt mondta, hogy ez neki is nagyon 
nehéz feladat. Délelőtt iskolában van, onnan pedig edzésre megy. Este, mikor ha-
zaér, még nekiáll tanulni. Minden perce be van osztva! Szinte semmi szabadideje 
nincs. Sok dologról kell lemondania, de nagyon szereti azt, amit csinál, és semmi 
pénzért nem hagyná abba.
Véleményem szerint Lilla egy igazán barátságos, szenvedélyes és határozott sze-
mélyiség. Remélem sokáig iskolánk tagja lesz és egyre sikeresebb lesz a sportban 
is!

sport és isKola

Gulyás Anna

Karácsonyi trendeK 

Hallottál már Christmasworldről?
Frakfurtban található az úgynevezett Christmasworld, ami arról 
híres, hogy egy kiállítás keretében megtekinthetjük a következő 
évi Karácsonyi „divatot”, és akár vásárolhatunk is fadíszeket vagy 

egyéb dekorációt, esetleg inspirációt gyűjthetünk a dekoráláshoz 
otthonra is. Ezen a kiállításon különféle szobrokat is megcsodálhatunk, 

amik természetesen kötődnek a karácsonyhoz. Biztos, hogy fantasztikus 
élmény lehet meglátogatni ezt a helyet! G. A.



„A történelem foglalkozott a családommal”

Iskolánk történelem tanárát, azaz Károly tanár urat kérdeztük ki azzal kapcso-
latban, ami szerintünk érdekel titeket.

Van-e bármilyen más „szerelme” a történelmen 
kívül?
Ami mindig is érdekelt, az a zene, a versek, a foci, az 
orosz irodalom, az idegen nyelvű szövegek olvasása és 
a csocsó. Emellett gimnazista éveimben érdekelt a föld-
rajz.

Miért érdeklődik ennyire a történelem iránt?
Gyerekkorom óta érdekelt az éppen aktuális  politika, 
valamint a társadalom kialakulásának története, illet-
ve háttere.

Foglalkozott-e már valaki a családjában a törté-
nelemmel?
Nem, a családomból még senki sem foglalkozott 
történelemmel. Inkább a történelem foglalkozott a 

családommal. Ezt úgy kell érteni, hogy a dédapám eltűnt a II. világháborúban, és 
ez még jobban felkeltette bennem az érdeklődést a történelem iránt.

Gyerekkorában hogyan viszonyult a történelemtanárjához?
Nekem nem számított, hogy egy történelemtanár esetleg rosszul tanított vagy 
egyszerűen szigorú volt, egy dolog viszont mindig fontos számomra: Csak törté-
nelmet tanítson!

Miért jött ebbe az iskolába?
Kíváncsi voltam, milyen lehet egy teljesen új iskolában tanítani, ahol részese le-
hetek a hagyományok kialakításában.

Vannak-e még nagyobb céljai?
Persze, szeretnék például könyveket írni! Már egy éve készül a kereszténység 
történetéről szóló könyvem, de a teljes kiadásra még öt évet kell várni. Szeretnék 
még egy könyvet írni a magyar történelemről humorosan, de ez még csak terv. 
Emellett szeretném felfedezni a röhögve tanulás titkát.

Mi az eddigi legnagyobb eredménye az életben?
Én azt tekintem nagy eredménynek, hogy sikerült nem belefásulnom a munkámba, 
és még mindig ugyanolyan érdekesnek találom a történelmet, mint  fiatalkoromban. 
Emellett még nagyon büszke vagyok arra is, hogy sikerült megalapítani az itteni 
diáktanácsot.

ÉLETMÓD

Fotó: Hollai Gábor
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Hova járt középiskolába és egyetemre?
Én a Balaton mellett, Siófokon voltam gimnazista. Az egyetemet pedig az ELTE 
ógörög–történelem szakán végeztem.

Ki a kedvenc történésze?
Pálffy Géza és Ungváry Krisztián, akikkel évfolyam társak voltunk az egyetemen. 
Emellett még az egyik kedvencem Molnár Antal.

(Pálffy Géza [1971–2007] A magyar történészet legelismertebb, 12 díjas történésze 
volt. Molnár Antal [1890–1983] A magyar zenekultúra egyik legnagyobb 
műveltségű úttörője. A gyakorlati- és elmélet zenében egyaránt fontos építő 
munkát végzett. Zenetörténész, zeneszerző és zeneesztéta, brácsaművész volt. 
Ungváry Krisztián (1969– ) Magyar történész, egyetemi oktató, borász. Kutatási 
területe a 20. századi had- és politikatörténet, valamint a kommunista időszak 
titkosszolgálatai és az állambiztonság. – a szerk.)

Hány éve van a pályán?
Ha azt is beleszámítjuk, hogy egy évet tanítottam képesítés nélkül orosz nyelvet, 
akkor 30, amúgy meg 29.

Köszönjük Károly tanár úrnak a válaszokat, és további sok sikert kívá-
nunk a céljai eléréséhez!

Boldizsár Gergely, Holló Patrik, Kádár Máté, Regius Filemon

ÉLETMÓD
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Milyen teát és hogyan érdemes fogyasztani télen a megfázás és 
egyéb betegségek ellen?

4 gyógyhatású tea, ami még finom is!

hárs- és bodzatea, meghűlésre és 
az immunrendszer erősítésre. Ezek 
a teák fertőtlenítik a szervezetet és 
erősítik ellenálló képességet. A hársfatea 
fogyasztását különösen azoknak ajánlom, 
akik szeretik a mézet, mert a tea ízét 
leginkább ahhoz lehet hasonlítani. A két teát 
mindig olyan forrón igyuk, amilyen forrón csak 
tudjuk, hogy ezzel növeljük a hatását!
Hasonló hatással rendelkezik a Csipkebogyótea is, különbség 
azonban, hogy ezt a teát hideg vizes áztatással érdemes elkészíteni, hogy 
megőrizhessük a benne lévő magas C-vitamin tartalmat. A legjobb módszer 
az, ha egy marék csipkebogyót áztatunk fél napig vízben, és másnap (esetleg 
mézzel) ízesítve fogyasztjuk.
A borsmentateának elég sokfajta felhasználását ismerik. Ami szerintem a 
legjobb benne, hogy akár fájdalomcsillapításra is lehet használni (persze 
semmiképp ne várjunk olyan hatást, mint egy fájdalomcsillapítótól!). A téli 
megfázások egyik legrosszabb velejárójára, az orrdugulás megszüntetésére  
is hasznos fogyasztani. A borsmentatea nem csak igen praktikus, de még 
az íze is rendkívül finom!

ÉLETMÓD

EgyszErű rEcEpt az édEsszájúaknak!

A mikrós süti talán a világ egyik 
legegyszerűbb recepteje. Én is azért 
szeretem igazán, mert amellett, hogy 
igazán ízletes, tényleg percek alatt kész 
van. Elkészítéséhez nem kell más, mint 

Ha ezek megvannak, a bögrében keverjük 
össze a hozzávalókat. Ezután már csak egy 
mikró kell. A sütit 3 percig kell „sütni”, és 
ehetjük is! A kevés alapanyag miatt akár 
az iskolában is elkészíthetjük!*

Jó étvágyat hozzá!
* Csak aztán el ne felejtsetek elpakolni!

• egy bögre, 
• 4 ek. liszt, 
• 3 ek. cukor, 
• 1kk. sütőpor, 
• 2 ek. főzőkakaópor,
• 1 tojás,
• 2 ek olaj,
• 2 ek. tej. 
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– Miért jó a gél memóriája?
– Mert ami gél el nem felejti.

 ◊
◊◊◊
◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊
◊

– Mit énekelnek a kínaiak 
karácsonykor?
– Hát chan-des éjt.

Felismered?
Egy tanárt rejtettünk 
el a képen...

LAZÍTÓ

A Lazító rovat forrásai: www.instagram.com, www.pintaram.com, www.toppviccekhu, www.nflcafe.hu B. B.




