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A tartalomból:
Ajánlók,
jánlók, csináld magad,
Beszámolók az iskolánkban

rejtvények, viccek, recept

történt eseményekről
Európai fővárosok: Párizs
Az európai
ai sünről kicsiknek és
nagyoknak

A Halloween története

Ezt az újságot nem nyomtattuk ki.
Védjük a természetet!
természetet

Kedves Olvasók!
Útjára indul az új suliújság. Az iskola pár lelkes tanulója szerkeszti
NEKTEK! Reméljük, hogy gyakran fogjátok majd olvasgatni. Az
iskolánk
ánk honlapján fog mindig megjelenni.
Várjuk a ti ötleteiteket is, hogy miről szeretnétek olvasni, milyen
tartalommal töltsük meg az újságot.
A suliújság első számát fog
fogadjátok sok-sok
sok szeretettel!
Szerkesztők

ERDÉSZETI NYÍLT NAP
Erdészet a Mátrában

A Gyöngyösi Felsővárosi Általános
Iskolaidén is részt vett a
Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és
Vadgazdálkodási Szakképző Iskola
és Kollégium minden évben
megrendezett nyílt napján, ahol
erdészettel és vadgazdálkodással
kapcsolatos
vehettek
érdekességeket veh
ettek szemügyre,
az ez iránt érdeklődők.
Meghatározó szakmai feladatunk a sarjeredetű
tölgyesek természetes felújítása.
Elődeinktől (az 1945 előtti időszakból) nagy
mennyiségben örököltünk olyan tuskóról és
gyökfőről nőtt erdőket, melyek jelenleg
70-100 évesek és - eredetüknél fogva - egészségileg
megrendült állapotúak. Túlnyomó részük
ugyanis tőkorhadt, szinte csak tűzifának alkalmas
faanyagot ad. Az elmúlt másfél évtized bőséges
magtermései alapot adtak ahhoz, hogy ezeket
ökológiai szempontból sokkal stabilabb
mageredetű erdőkké alakítsuk. Így – bármilyen
furcsa is - a fakitermelés egy jobb
minőségű erdő érdekeit szolgálja.

A Mátrafüredi erdészet a Dél-Mátra
állami erdeinek kezelését végzi a
Kékes gerinctől egészen a Zagyva
folyó völgyéig, mintegy 11 ezer
hektáron.
Természeti adottságainál fogva a
kocsánytalan tölgyes erdők
a meghatározóak, melyeket a cser és a
gyertyán
egészíti ki. E négy meghatározó őshonos
fajt számosmás természetes előfordulású
fa- és cserjefaj egészíti ki,
a betelepített kultúrfajok (fenyőfélék)
alig érik el az 5 %-os területarányt.

A rendezvényre 9 óra felé; kisvonattal utaztunk.
Láthattunk erdészeti gépeket, agancsból és fából készült
használati tárgyakat, vadászkutyákat, kipróbálhattuk, milyen
kézi erővel fát mozgatni, és a Mátraparkett bútormintáit is
szemügyre vehettük.

Mégis a legérdekesebbnek,
a sportfavágás bizonyult.
Egy nagy
kamion
állt a sportpálya mellet.
Egy világbajnoksági szintű
sportfavágó, egy színvonalas
bemutatót tartott nekünk,
arról hogyan is néz ki egy
ilyen verseny. Egy már kivágott
fába baltával „zsebeket” vágott,
és deszkákat rakott bele,
majd arra állva, levágta a fa tetejét.

Kiss Norisz

Gólyabál☺
Iskolánkban rendszerint megrendezik a kicsik bálját, a GÓLYABÁLT, ahol
hivatalosan is iskolánk tanulói lesznek az elsısök. Minden gyereknek fontos
esemény ez, hiszen így ık már igazi nagy diákokká válnak.
Az elsısök elmondanak egy esküt és mősorral készülnek a szülıknek,
akik nagyon büszkék új iskolásukra. Idén október 18-án rendezték meg, ahol
Gucsiné Urbán Gabi néni, Horváth Magdi néni és Sulyokné Prokai Edina néni
elsısei kapták meg iskolánk nyakkendıjét.

Sönperger Nóri

Egészségnevelési hét
Az iskola idén is megrendezte, a már hagyománnyá
vált egészségnevelési hetét, „Táplálkozz ÖKO-san”
néven. A héten ,rengeteg előadást hallgathattunk
meg. Ilyen volt az elsősegélynyújtással kapcsolatos,
védőoltás fontosságáról szóló, ültettünk árvácskát is,
és volt előadás az édességekről, külön a gyerekeknek
és a szülőknek.A rendezvény keretén belül, az iskola
szervezett egy ÖKO-napot, ahová a város óvodáiból
csaknem 500 óvodás vehetett rész különféle, az iskola
által szervezett programokon.
Természetesen a gyerekek is halhattak, társaik általkészített előadásokat.
Szintén éves program a kötélhúzás, amely minden
évfolyamban egyaránt nagy sikert arat. Ezeknek a
rendezvényeknek, az a lényege, hogy egészséges életmódra
neveljék a gyerekeket. Sokat hallhatunk iskolánkban az
energiatakarékosságról. Egy országos szintű elemgyűjtő
akcióban is részt veszünk. Nagy érdem az iskolának hogy
idén is megkaphatta az ÖKO-iskola címet.
Kiss Norisz

Egészségnevelési hét képekben

ÖKOKERT
Az iskolánkban a 2013/14-es tanévben ökokert létesült. Ezzel kapcsolatban
Faragóné Marika nénit kérdeztem meg, aki a következőket mondta el nekem.
Második évfolyamtól hatodik évfolyamig kapnak kertet az osztályok, amit
gondozniuk kell. Az ökokert az ebédlő alatt létesült. Minden osztály egy 3mx1,5
méteres területet kap. Magasított veteményeskert lesz, négyzethálósan felosztott,
minden egyes négyzetbe kerül egy növény. Jelen pillanatban 16 ágyás van. A
négyzetekbe kerülnek magról vetett növények (pl.: répa, dughagyma, retek,
borsó, bab és petrezselyem) és palántázott növények (pl.: paradicsom, uborka,
paprika) egyaránt. Keleti, déli és nyugati ágyások lesznek. Északi oldalra a
palánták kerülnek, a szélekre pedig évelő növények kerülnek.
A veteményeskert célja, hogy a gyerekek megtanulják gondozni a saját
kertjüket, megtanulják, hogy mi a vetés és a palántálás között a különbség,
valamint, hogy figyelemmel tudják követni a növények növekedését hétrőlhétre.
Dudás Eszter

Halloween Magyarországon

Magyarországon a Halloween ünnep a 2000-es évek elején kezdett elterjedni, főleg
a gyermekek és egyetemisták körében népszerű, de nem jelentek még meg
jelmezes gyerekek az utcákon édességet kunyerálva. Mára a jelmezkölcsönzők
számára kiemelkedő forgalmat jelent az esemény magyarországi változata, bár
megjelenését bőven éri kritika is. A mára már elüzletiesedett, hagyományos
angolszász protestáns ünnep, alapvetően amerikai filmekből és képregényekből vált
ismertté Magyarországon. Sokan valódi hagyományok és előzmények nélküli
divatnak és magyar közegben idegennek tartják.

A HALLOWEEN TÖRTÉNETE.
A Halloween manapság a boszorkányok, kísértetek ünnepe. Október 31-én tartjuk, este. A
druidák, tehát a kelta papok szerint ezen a napon áll a Föld a legszorosabb kapcsolatban a
szellemvilággal. Okt. 31-e egyébként a halottak napja.
A pogány kultúra szerint, a középkori boszorkányok különféle ünnepeinek egyike a feketeszombat, boszorkány-szombat, ha okt. 31-e szombatra esik éppen. Ilyenkor aztán
söprűnyélen és fekete macskával, bozontos hajjal és nagy bibircsókkal lehet kivonulni az
utcára és feketére festett fogakkal mosolyoghatunk a világra.
A katolikus tradíció szerint minden szent kapott egy napot, amikor éppen őt tisztelték,
ünnepelték, de bizony, több volt a szent, mint a naptári nap, így ki kellett jelölni egy napot,
amikor minden szentet egyszerre megünnepelhettek, ez lett hát a 8. századtól a nov. 1-je,
MINDENSZENTEK NAPJA. Az ezt megelőző napon este ünnepséget rendeztek minden
szentek estéje néven.

Szerkesztette: Dudás Eszter Mikó D. Liza Garas Viktória

FRANCIAORSZÁG FŐVÁROSA. A VILÁG EGYIK LEGISMERTEBB VÁROSA.

PÁRIZS

MINDENKI VÁGYIK ODA. AZT MONDJÁK, HOGY A DIVAT FŐVÁROSA.
PÁRIZS

A SZAJNA FOLYÓ SZELI KETTÉ. A SZERELMESEK KEDVENC VÁROSA.

TÖBB SZÁZ LÁTNIVALÓ VAN:
EIFFEL-TORONY

NOTRE- DAME

LOUVRE

DISNEY-LAND

ARC DE TRIOMPHE (DIADALÍV

VERSAILLES

EIFEL-TORONY:PÁRIZS EGYIK JELKÉPE, AMELY TERVEZŐJÉRŐL, GUSTAVE
EIFFEL MÉRNÖKRŐL KAPTA A NEVÉT. AZ 1889. ÉVI VILÁGKIÁLLÍTÁSRA
KÉSZÜLT, AZ EREDETI TERVEK SZERINT A KIÁLLÍTÁS UTÁN LEBONTOTTÁK
VOLNA. A TORONY ÖSSZMAGASSÁGA 324 M.HÁROM SZINTRE LEHET
FÖLMENNI. NAGYON SZÉP A KILÁTÁS.

NOTRE-DAME ALAPKÖVÉT 1163-BAN, PÁRIZSBAN FEKTETTE LE
III. SÁNDOR PÁPA, EZUTÁN 157 ÉVIG, 1320-IG ÉPÍTETTÉK. A
FRANCIA FORRADALOM ALATT MAJDNEM TELJESEN
ELPUSZTULT, 1845 ÉS 1878 KÖZÖTT AZUTÁN AZ EREDETI TERVEKNEK MEGFELELŐEN
ÚJJÁÉPÍTETTÉK. ÍGY MA MÁR SZINTE TELJES POMPÁJÁBAN LÁTHATÓ EZ A NAGY KATEDRÁLIS,
AMELY MELLETT ELTÖRPÜLNEK AZ EMBEREK.

LOUVRE: : A LOUVRE PÁRIZS KÖZPONTI RÉSZÉN, A SZAJNA JOBB
PARTJÁN TALÁLHATÓ NEMZETI MÚZEUM, A VILÁG EGYIK
LEGISMERTEBB, ÉS 1793 ÓTA PÁRIZS LEGNAGYOBB MÚZEUMA.

AZ EURÓPAI KÉPZŐMŰVÉSZETEK
SZETEK GYŰJTEMÉNYE M
MELLETT EGYIPTOMI, ISZLÁM,
ZLÁM, KELETI, GÖRÖG,
RÓMAI ÉS ETRUSZK EMLÉKEK IS MEGTEKINT
MEGTEKINTHETŐK. ITT LÁTHATÓA
A HÍRES MONA LISA.

VERSAILLES: VERSAILLES 17,1 KILO
KILOMÉTERREL DÉLNYUGATRA FEKSZIK PÁRIZS KÖZPONTJÁTÓL.
KÖZPO
A VÁROS EGY
FENNSÍKON FEKSZIK, 130-140
140 MÉTER TENGERSZIN
TENGERSZINT
T FELETTI MAGASSÁGBAN.
MAGASSÁGBA
1682 MÁJUSÁTÓL XIV. LAJOS VÉG
VÉGLEGESEN ÁTHELYEZTE A KIRÁLYI UDVART ÉS A KORMÁNYT VERSAILLES-BA.
MAJD 1722 JÚNIUSÁTÓL 1789 OKTÓBERÉIG VERS
VERSAILLES
ES VOLT A FRANCIA KIRÁLYSÁG
KI
HIVATALOS FŐVÁROSA.

DISNEYLAND: DISNEYLAND A THE WALTT DISNEY COMPANY
ÁLTAL 1992-BEN LÉTREHOZOTT SZÓRAKOZTATÓ
PARK.PÁRIZSTÓL PÁR KILOMÉTERRE
TERRE TALÁLHATÓ.

ARC DE TRIOMPHE (DIA
(DIADALÍV): AZ ARC DE TRIOMPHE
(KÖZISMERT MAGYAR NE
NEVÉN A DIADALÍV)
HÍRES PÁRIZSI EMLÉKM
EMLÉKMŰ, FRANCIAORSZÁG FŐVÁROSÁNAK
ÁROSÁNAK EGYIK LEGISMERTEBB
LEGIS
LÁTNIVALÓJA, AMELY II. NAPÓLEON CSÁSZÁR ÉSS A MINDENKORI FRANCIA
FRANC HADSEREG
CSONT SÁRA
DICSŐSÉGÉT HIRDETI A CHAMPS-ÉLYSÉES
ÉLYSÉES VÉGPONTJÁN,
A CHARLES DE GAULLE (KORÁBBAN ÉTOILE) TÉREN

Európai sün
Régebbi besorolások szerint a rovarevők rendjébe tartozott.
Az európai sün az
emlısök osztályába,
a sünalakúak rendjébe,
ezen belül a sünfélék
családjába tartozó faj

Az európai sün hossza 20 - 30 centiméter, testtömege
átlagosan 700 gramm,, de az 1900 grammot is elérheti.
Kültakaróján a szırszálak között sőrőn elhelyezkedı hegyes
tüskék vannak. A sün hátán 5000-7000,
5000
2-3 centiméter
hosszúságú tüske található. Minden egyes tüske nagyjából
egy évig tart, majd kiesik, hogy újabb tüskének adjon
helyet. A süntüske üreges és ruganyos. A bırbıl kilépı,
hajlékony nyaki alapjából újul meg. A süntüske vége puha
gömbben végzıdik, ez fogja fel a hirtelen
hirtel ütéseket vagy
zuhanáskor az esés erejét. A tüske rugalmas nyaka ilyenkor

Tudtad
hogy…
Az európai sün hossza 20 - 30 centiméte
centiméter,

elhajlik, és az állat nem sérül meg. Bırizomzata fejlett,
ezért veszély esetén
n tüskés labdává tud gömbölyödni.
Minden egyes tüske nagyjából egy évig tart, majd kiesik,
hogy újabb tüskének adjon helyet. A süntüske üreges és
ruganyos. A bırbıl kilépı, hajlékony nyaki alapjából újul
új
meg. A süntüske vége puha gömbben végzıdik, ez fogja fel
a hirtelen ütéseket vagy zuhanáskor az esés erejét. A

testtömege átlagosan 700
gramm,, de az 1900 grammot is elérheti
elérheti.
Kültakaróján a szőrszálak között

tüske rugalmas nyaka ilyenkor elhajlik, és az állat nem sérül
meg. Bırizomzata fejlett, ezért veszély esetén tüskés
labdává tud gömbölyödni

sűrűn elhelyezkedő hegyes tüskék
vannak. A sün hátán 5000-7000,
7000, 22-3

Éjszakai életmódot folytat, és magányos.
Tápláléka hernyók, bogarak, földigiliszták és csigák.

centiméter hosszúságú
Tűhegyes rovarevő fogazata van. A sünök
s
éjjelente 2 - 4 kilométert
tüske található. Ezek arra szolgálnak hogy

gyalogolnak táplálékkeresés közben.

Szaporodása[szerkesztés
szerkesztés]
felfogják az ütés erejét egy esés Ősszel beássa magát és téli álomba
lomba merül.
mer
vagy egy támadás esetén.

kitömött európai sün

Testének hőmérséklete
klete felveszi a környezet
k
hőmérsékletét.
Ha a külső hőmérséklet tartósan
san 6 C°
C alá süllyed, bekapcsolódik
egy"hőmérséklet-szabályozó".
". Az izmokban levő cukor elég,
el

•

így növekszik a testhőmérséklet,
klet, s az élet lángja újból kigyullad.
Az európai sün 5 - 6 évig él.
Garas Viktória

Ajánlók Neked :)
☺ Könyvajánló:
ajánló:
A Szent Johanna Gimi :
A Szent Johanna gimi (röviden SzJG vagy SZJG) egy nyolc részből felépülő
ifjúságiregény-sorozat,
sorozat, melynek alkotója Leiner Laura magyar írónő.
A naplóregény-sorozat
sorozat főszereplője Rentai Renáta, aki a Szent Johanna Francia
Tagozatos Alapítványi Gimnázium tanulója.
Vajon mi a Titok? Mitől röppen ennek a regénynek minden új kötete azonnal a
sikerlistákra? Miért imádják, hoznak létre rajongói oldalakat, lájkolnak 23 ezernél
is többen, és tülekednek
lekednek a dedikálásokon a fiatalok? Azért, mert a SzJG sorozat a
mai magyar valóságról, a mai gimnazisták életéről, örömeiről, fájdalmairól szól,
méghozzá tökéletes (a tinik által lájkolt) hitelességgel, pergő nyelven,
fordulatosan,
ulatosan, eleven humorral és…és bizony erősen idealizálva ezt a valóságot.

☺ Filmajánló:
Tengerparti Tini Mozi
Brady és Mac, a tini szörfös szerelmesek meglovagolják a nyár utolsó hullámát,
ami rejtélyes módon a klasszikus strandolós filmbe, a We
West Side Storyba repíti
őket. Ebben a szörfösök a motorosokkal küzdenek meg a strand birtoklásáért...
ráadásul mindenki spontán dalra fakad és táncra perdül.

Sönperger Nóri

JÁTÉK AJÁNLÓ
Empire Earth
Sziasztok!! Én elhoztam nektek most a Empire Earth-öt remélem tetszeni fog!

Véleményem a játékról: A játék nagyon élvezetes, ha valaki szereti a kihívásokat,
kihívásokat annak ajánlom ezt a
játékot!
ékot! A játéban van 10 korszak őskor, ókor, középkor, újkor, modernkor, stb.

A játékról: - Történelmi harcokat éés csatákat lehet átélni vele, amikben te irányítod a saját hadseregedet.
– Az egyik legérdekesebb része a játéknak, hogy lehet seregeket, városokat, falukat építeni, és ha valamit
elrontottál, annak meglesznek a következményei
következményei. Lényeges hogy nagy, erős, harcra kész csapataid
legyenek, hogyha megtámadnak, ne érjen nagy meglepetés
meglepetés.
Ne feledd akár az ég felől, akár a víz felől is érhet támadás! Na lássunk egy képet!
Suha Tibor

Rometotalwar

A Rometotalwar egy igen régi, de izgalmas játék tele történelmi érdekességekkel.
A játék lényege, hogy van pár falud amit fejlesztened kell, ezenkívül létre kell hoznod egy sereget arra az
esetre, ha megtámadnának.
A játék az ókorban és a középkorban játszódik. A játékban lehet szövetséget, kereskedelmi egyezményeket
kötni, valamint falvakat és városokat elfoglalni. Adókat lehet kivetni, melyek a bevételeidet növelik. A
bevételek növelésének másik módja, hogy tele
településeket foglalsz el.

 A játékban érdekes csaták, érdekes oltárok és különböző helyszínek
vannak ilyen pld:A Dionnüsszosz oltára.
 A játékban te kezeled seregeid, és izgalmas csatáid is lehetnek.
 A váradat mindig védd, mert könnyen elfoglalhatják!
Schmidt Máté

Csináld MAGAD!

Csillámporos lampion
1.

Vegyél egy lampiont, egy ragasztó spray-t, és
csillámport!

2.

Fújd be a ragasztó spray-vel az egész
lampiont!

3.

Önts rá óvatosan csillámport az egész
lampion felûletére!

4.

Hagyd, hogy rászáradjon, majd mikor kész,
díszítsd vele a szobádat kedved szerint!
Kovács Gréta

Csináld MAGAD!

Divatos karkötő
1.

Vegyél egy vastag fonalat/cérnát, és kb 30-35
db anyacsavart!

2.

Válaszd ketté a fonalat, fond be az elejét, és
mind a két szálra rakj egyenlő számú
anyacsavart!

3.

A végét is fond be, kösd el, és készen is van a
Kovács Gréta
karkötő. Bármilyen ruhadarabhoz passzol.

Csináld MAGAD!
Őszi szobadísz
1.

Szedj szép,
megsárgult
leveleket, és
csavard össze
őket, mint egy
rózsát!

2.

Kösd el a
végét, és rakd
csokorba, a
csokrot pedig
vázába!

3.

Kész is a
szobadísz.

Halloweeni köröm
1.

Fesd ki fekete körömlakkal a körmeid!

2.

Miután megszáradtak, ezûst/fehér színű díszítő
körömlakkal rajzolj rá pókhálószerű mintát!

3.

Miután megszáradtak, fesd le átlátszó fedőlakkal!

4.

Miután ez is megszáradt, kész az ötletes köröm. Bármelyik
lány megirigyelheti!

Kovács Gréta

Csináld MAGAD!

Színes karkötő
1.

Vegyél egy kör alakú fém karkötőt,
medálokat, ragasztó-stiftet, és színes
fonalat!

2.

Vond be a karkötőt ragasztóval, és a
fonallal!

3.

Rakj a karkötőre medálokat!

4.

Kész is a pompás, színes, vidám karkötő.
Kovács Gréta

Recept: Sima
Sima édes palacsinta
Hozzávalók:
20 dkg liszt
2 tojás
4 dl tej
1 evőkanál olaj
2 dkg kristálycukor
csipet só
Elkészítés:
A tojásokat feltörjük és egy mély tálba tesszük. Hozzáöntjük a hideg tejet, cukrot teszünk
bele, megsózzuk és habverővel simára keverjük. Állandó keverés közben apránként beleszórjuk a
lisztet ügyelve arra, hogy a tészta ne csomósodjon össze. A palacsintatésztához szükséges
tejmennyiség fele részben szódavízzel helyettesíthető. Ilyenkor a szódavizet az előzőleg tejjel
elkevert sűrű tésztához kell fokozatosan hozzáönteni és simára keverni. Annyi szódavizet adjunk
hozzá, hogy a tészta nyers tejszín sűrűségű legyen. A kész tésztát legalább félóráig pihentetjük.
Sütés előtt beleteszünk egy kanál olajat.
A palacsinta sütése
A tűzhelyre tegyük oda a palacsintasütőt, és készítsünk magunk mellé egy tányért, ahová a
kész palacsintákat csúsztathatjuk. Forrósítsuk fel a serpenyőt, és óvatosan csorgassunk bele egy
merőkanálnyi palacsintatésztát. Minél gyorsabban és minél egyenletesebben oszlassuk el benne (a
serpenyő körkörös mozgatásával érhetjük el ezt legkönnyebben), majd tegyük vissza a
palacsintasütőt a tűzhelyre. Az egyik oldala kb. fél perc alatt megsül, de ez függ a serpenyő
fenekének vastagságától és a sütési hőmérséklettől is. Időnként érdemes óvatosan megrázogatni,
nézegetni, és ha úgy látjuk kész, egy széles palacsintakiszedő lapáttal óvatosan nyúljunk alá
mindenhol, hogy nincs-e leragadva, majd fordítsuk meg. A másik felének elég néhány másodperc.
Ha az is megsült, csúsztassuk tányérra, kenjük meg valamilyen töltelékkel (lekvár, túró, gyümölcs,
kakaó, mogyorókrém, olvasztott csokoládé, dió, puding) és tekerjük fel.

Jó étvágyat!
Dudás Eszter

Viccek
Fáj a fejem
Móricka reggel panaszkodik anyukájának:
- Anyu, nagyon fáj a hasam.
- Nincs semmi baj, kisfiam - feleli anyukája -, csak azért fáj a hasad, mert üres.
Móricka tudomásul veszi és megnyugszik. Este aztán fontos vendégek jönnek, és a
minisztériumi államtitkár így szól a háziasszonyhoz:
- Kedves asszonyom, ugye van valami fájdalomcsillapítója, mert borzalmasan fáj a fejem.
Móricka felnéz, és megszólal:
- Semmi baj, bácsi, csak azért fáj a feje, mert üres!

Iskolai WC
- Ha az egyik iskolai vécében van vécépapír: szerencséd van.
- Ha működik a vécé: még nagyobb szerencséd van.
- Ha van illatosító spray is: Tűnés azonnal a tanári vécéből!

Gyógyszertáros
- Hogy hívják a jóllakott gyógyszertárost?
- ???
- Telepatikus.

Miért kel ki a csirke a tojásból?
Az óvónő megkérdi Mórickától:
- Tudod-e, miért kel ki a kiscsirke a tojásból?
- Mert fél, hogy őt is megfőzik!

Porsche és a betonfal
- Mi lesz a Porsche-ból ha 200-al nekimegy egy betonfalnak?
- ???
- Por se!

Válogatta: Suha Tibor

Rejtvények

Sok Sikert! ☺

Csak akkor kezdj neki, ha készen vagy az elsővel!

Ha megvan mind a kettő, akkor ügyes vagy! ☺
Van nektek még egy fejtörő ajánlatom, aki ezzel is megbirkózik, annak GRATULÁLOK!!!

Összeállította: Suha Tibor

