Sztárai Hírmondó

Kockarovat
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dvözöl mindenkit a Sztárai Hírmondó 2019 első félévi kiadása.
Kicsit belecsúsztunk a második félévbe, őszintén szólva a
lustaságunk miatt. De kerültek újabb rovatok (művészi percek,
ünnepek) az újságba, melyek szerintünk irtó jól sikerültek.

Ü

I

gyekszünk a tanév néhány fontos eseményéről beszámolni,
viszonylag időrendben bemutatni eddigi „működésünket”.

Ötleteket, kritikát, de főleg dicséretet bármikor szívesen fogadunk!
Jó olvasást kíván a Médiás csapat!
Szerkesztő: Csöme Krisztián
Rovatokat, cikkeket készítette: Domokos Attila, Neugebauer
Klaudia, Perzsa Barnabás, Schrempf Richárd, Somogyi Áron, Ujvári Cseh
Simon
Olvasószerkesztő, házigazda: Péter Zoltán
A Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda hivatalos lapja

Siklós 2019. március
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O

lső iskolai ünnepi rendezvényünk az október 6-i megemlékezés
volt a templomban, amit a hatodik osztály tartott Szentgyörgyi
Rita tanárnő vezetésével.

któber 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk, akik mártírhalált
haltak
Magyarország
szabadságáért.
Az
1848-1849-es
szabadságharcot sajnos elvesztettük, és ezt a Habsburg Ferenc
József császár megtorolta: kivégeztette a 13 tábornokot Aradon és gróf
Batthyány Lajos miniszterelnököt Pesten. A vértanúk egy részét golyó
általi, de a többséget kötél általi halálra ítélték.
A műsort így látta egy bennfentes:
„Jó volt, szép volt a díszítés is, szóval király volt. Az osztállyal sokat

készültünk, végül eljött a nagy nap és mindenki izgult, majd elájult. De
aztán vége lett, és az osztály megnyugodott. Mindenki ügyes volt. A
legjobb rész a kendő tánc volt. Rita néninek köszönjük a felkészítést!”
Csöme Krisztián, Ujvári Cseh Simon
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któber 9-én a természetjárósokkal biciklizni mentünk. Mindenkinek kellet
hozni biciklit. Én is már nagyon vártam a biciklitúrát, úgy mint a többiek. És
végre elindultunk. Én legelőször azt hittem, hogy Éva néninek gyerek biciklije
van :’D. Mire vissza értünk már mindenki nagyon elfáradt. De nagyon jó volt, mert
megálltunk Kisharsányban a játszótéren is. Megnéztük a kisharsányi, és a
nagyharsányi templomot is.
A túrát mindenki nagyon várta! (Biztos csak azért, mert nekünk elmaradt a matek :D)
de nagyon meleg volt az úton, egyszerűen majdnem megsültem. Libasorban mentünk
Éva néni vezetésével és Zoli bácsi kíséretével. Útközben a szemembe ment egy bogár,
ezért nagyon lemaradtunk, de végül csak beértük a többieket (persze, mert meg
kellett állniuk mielőtt átmentek volna az úton ). Meleg volt, és én nagy okosságomra
pulcsiban (érted: pulcsiban mentem túrázni). A túra jó volt, csak sok volt a lejtő, és
persze az emelkedő is ezáltal, tehát sokat kellett felfelé menni. De tulajdonképpen a

túra többi része tetszett, főleg a játszótér. Na, az mindent vitt, egyszerűen mindenki
élvezte azt a helyet, bár a templomok kicsit uncsik voltak...
Végül visszatértünk a suliba, nagyon fáradtan, és csak azt vártam, hogy otthon
ledőlhessek az ágyra és szundíthassak egyet.
Somogyi Áron, Neugebauer Klaudia

4

’Trick or

H

treat!’
alloween az ősi kelta hagyományokból alakult ki.

Október 31-én (mindenszentekkor) ünnepeljük ezt az
Angliában és Amerikában nagyon népszerű ünnepet.
Sok ember szerint a Halloween csak néhány tökről és
papírszellemről szól. Valójában sokkal mélyebb és
"sötétebb" lényege van. A kelták hite szerint október 31-én este a holtak
szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, az emberek
félelmükben beöltöztek különféle álcázó maskarákba, mert ezzel akarták
becsapni és összezavarni a holtak szellemeit.
A Halloweenhez kapcsolódó szokások lassan eljutottak Magyarországra
is. Bár a szelleműzés, és az ijesztgetés megszűnt, néhány látványos szokás
megmaradt. Ilyen például a töklámpáskészítés, az ezekkel való
felvonulás, ill. a Halloween partyk. Vagy említhetjük, hogy néhány
gyerekcsoport el szokott járni cukorkát "csalni".
Perzsa Barnabás, Schrempf Richárd
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E

bben a cikkben leírjuk és ismertetjük (ha még nem játszottatok
velük) azokat az alkalmazásokat és videójátékokat amelyikekkel a
legtöbben játszanak az iskolánkban.

Játssz
Fortnite-ot!

A Fortnite Battle Royale talán az a mód,
amivel a legtöbben játszanak, mivel ingyenes, és a játékmenete is
izgalmas.
Egy valóságszerű játék, mert a melóba itt is a buszvezető visz.
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Igazából több játékmód is van de, most csak a Save The World-öt
mutatjuk be.
-Save The World
-Battle Royale
-Creative

E

(Mentsd meg a világot!)
(100 player PVP)

bben a játékmódban meg kell menteni a világot a husks-októl
(zombiktól), amiket a vihar idéz meg. A katonáknak több
variációja is van (pl. soldier, ninja, stb…)

Ezeken kívül vannak még emberek, akikkel lehet lenni a Battle Royaleból is (pl. Raven, meg az összes skinnel, ami van a Battle Royale-ban
mert a Save the World-ből jött át az összes skin)
EASTER EGG

Vannak benne Storm shield-ek (vihar pajzsok), amik megvédenek a
vihartól és a zombiktól.
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Jó játék mindenkinek csak ajánlani tudom, csupán egy gond van, hogy a
prémium fizetős, bár néha ki lehet fogni leárazást is. De egész jó az
ingyenes verzió is.

Egy olyan játék ahol minden kocka. Sokan játszanak vele, és elég híres.
Itt szabadra engedheted a fantáziád, mert akármit megépíthetsz, amit
csak akarsz.
De lehet túlélőzni is, aki ki szeretné próbálni a tudását, az megteheti,
hogy elmehet megölni a végsárkányt. De aki meg csak simán építeni akar,
csinálhat egy világot, és azt csinálhat ott, amit csak AKAR.

Ujvári Cseh Simon
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Mindenünk a gép!
Tablet, laptop, teló...
Legyen HD kép!
Bekockultam, helló!

B

iztosan mindenkiben felmerült az a kérdés, hogy mi lenne a
legalkalmasabb film amit karácsonykor meg lehetne nézni. A film
amit, ajánlani tudunk az a Karácsonyi ének című rajzfilm.
Főszereplője Ebenezer Scrooge, aki utálja karácsonyt. De egyszer eljön
hozzá három szellem, a múlt, a jelen és a jövő szelleme, és időutazásra
viszik. A múlt szelleme Scrooge gyermekkorát idézi fel. A jelen szelleme,
unokaöccse Fred és egyik alkalmazottja Bob Cratchit otthonát mutatja
meg. Majd az utolsó, a jövő szelleme Scrooge jövőjét mutatja be. Ez a film
tökéletes, ha karácsonyi filmek közül kell választani. Hangulatos és
érdekes.
Aki teheti, mindenképpen nézze meg!
Csöme Krisztián
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Ádventbe lépve karácsonyi interjút készítettünk Gica nénivel, arról, hogy ő hogy
hogyan szokta ünnepelni ezt, a mindenki számára talán a legfontosabb ünnepet.

K: Mi Gica néni számára a legfontosabb, legszebb dolog a karácsonyban? Milyenek
voltak a régi karácsonyai?
Gica néni: A szenteste volt számunkra a legfontosabb. Igyekeztünk az egész családot
hozzánk meghívni, nálunk volt erre alkalmas hely. Nemcsak a két nagymamát, hanem
a család távolabbi magányos rokonait is. Együtt ültünk az asztalnál, de előtte
néhányan mindig elmentünk a templomba, míg a többiek előkészítették a vacsorát.
K: Mit szokott főzni karácsonykor, ill. szenteste?
Gica néni: Halászlét (bár ezt nem mindig én készítem), emellé pedig frissen sütök
halat is. Karácsonykor kacsát készítek, míg a nagyszülők pulykát. De szokott lenni
rakott sajtos hús, csirkéből, krumpli körettel, hozzá salátával és bőven gyümölcsökkel.
Kedvenc gyümölcsöm a pomelo, de mindenki kedvencét igyekszem kosárkába rakni.
Nem maradhatnak el a sütemények sem, ill. a kalács. Utóbbit a nagyszülők szokták
hozni, de én is mindig sütök valami finomságot, ami éppen a család kedvence.
K: Mit szoktak csinálni még szenteste?
Gica néni: Természetesen imádkozunk, majd beszélgetünk. Vacsora után meggyújtjuk
a csillagszórókat, éneklünk. Áldást és minden jót kívánunk egymásnak a kis Jézus
születésekor. Ezután bontjuk ki az ajándékokat. Majd olvasok egy karácsonyi
igeszakaszt, vagy egy szép történetet. Olivér fiam zenél, de gyakori a közös éneklés is.
Ma már, hogy felnőttek a gyerekek, kicsit többet kell noszogatni őket.
K: Milyen volt a karácsony a gyermekkorában?
Gica néni: Leginkább meghitt. Sok simogatás, szeretgetés. Szinte érzem a korai
karácsonyok illatát a fenyőfára csíptetett valódi gyertyákkal, vagy a templom illatát.
Persze már akkor is sokat imádkoztunk és énekeltünk. Együtt voltunk, ez volt talán
legfontosabb.
K: Köszönjük szépen.
Gica néni: Áldott karácsonyt mindenkinek!
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A

túra délután 2-kor kezdődött, és amint vége lett a mikulásos műsorunknak
rögtön öltöztünk is át, mert indulni kellett. Nagyon hideg volt, de kibírtuk,
hiszen mindenki izgatott volt, hogy mi lesz a túrán. Eredetileg az erdőbe
indultunk, de vadászok voltak ott, ezért egy kis tanyára az Aprópatákhoz. Jó volt,
mert meg lehetett simogatni a lovakat és egy mondókát tanultunk (igaz kicsit
unalmas volt, de sebaj, jó volt). Amikor a szaloncukor kereső játékra került sor, akkor
mindenki rohant fel és alá, hogy minél több szaloncukrot találjon, én hatot találtam,
de egyet oda kellett adnom, mert valakinek nem jutott. Viszont amikor mentünk haza,
folyton elejtettem a vadnarancsom, pedig nem kéne, hogy megsérüljön, mert ha a
vadnarancs héja megsérül, akkor ragadni fog, mint a gyanta a fenyőfákon. Amikor
visszaértünk egyből mentem pakolni, és rohantam is haza, hogy a történteket
elmesélhessem. Emellett megtanultunk egy új mondókát is a tanyán, ami mögött a
patak folyik:

Neugebauer Klaudia, Somogyi Áron
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H

ogyan készülünk karácsonyra suliban illetve otthon?

Az otthoni készülődés nálunk abban merül ki, hogy mindenki rohangál ideoda, hogy oda ne égjen a hús, hogy az ajándékokat be kell még csomagolni, és még
egy csomó minden. De a végére egy tök jó és aranyos kis este lesz belőle, a kutyus
szinte örül, hogy bent lehet a házban és olyan cukin mászkál (mi csak úgy hívjuk,
hogy Kopogi) - egyszerűen csodálatos nézni!
Na, a suliban már nem ilyen jó, mert mindenki elmondja kit húzott angyalkázáson, és
már elrontjuk a meglepit, ez pedig így szörnyű egy karácsonyi hangulatot hoz. De
ennek ellenére nagyon jó az ajándékozás, mert mindenki olyant kap, amire vágyik, és
mindenki happy :D

K

arácsony – pozitív/negatív

Ami rossz: sokáig kell várni az ajándékokra.
Ami jó: az ajándékok kibontása, és hogy együtt van a család.
Szeretek hógolyózni ha van, és szánkózni is.

A

mit szeretek a karácsonyban
A karácsonyban a legjobban szeretem, hogy az egész család együtt ünnepel.
Mindig nagyon várom, hogy kibonthassam az ajándékokat. Az ételek is
nagyon finomak karácsonykor. Jókat eszünk, viccelődünk.

Amit nem szeretek a karácsonyban
Nem szeretem a karácsonyban azt, hogy mielőtt kibonthatnánk az ajándékokat, anyut
és aput meg kell várni, amíg kihozzák a szobából a fényképezőgépet. Persze
legtöbbször nem találják meg egyből.

Neugebauer Klaudia, Somogyi Áron, Csöme Krisztián
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Ebben a számban is bőven találhattok iskolánk kreatív tanulói által készített verseket,
meséket, kis gyöngyszemeket. Fogadjátok szeretettel ezt a kis ízelítőt!
Bütös Vivien
Refis induló

Mivel nem mertem elmondani neki élőben,
Inkább írtam neki Messengeren.

Mi vagyunk a Sztárai!
Legjobb csapat a refi!
Jézus, Mózes, Ábrahám,
S ki még köztük oly nagy szám.
Nem hallgatunk a gonoszra!
Nem hiszünk az ördögben,
Csak a jól főtt pörköltben!

Miután látta, nem fogadta jól,
Másnap a suliban odajön és így szól:
„Mit képzelsz magadról?”
Én teljesen összetörtem,
És így éltem tovább életem.

Papp Attila

Toldi Miklós

LOVE

Szerelem
Felhőkkel száll a végtelenben
Mámorító illata Te vagy
Szívemnek legszentebb érzése!
Örökkön örökké, míg a halál el nem
választ.
Örülj az életnek, mosolyogj sokat,
Találd meg a boldogsághoz vezető utat!
Olyanná válj, amilyen szeretnél lenni,
S tudd, hogy én örökké foglak szeretni!
Szeretlek édes, szeretlek téged,
Szeretni foglak, amíg csak élek!
Kezem reszket, szívem nehéz,
Szeretlek téged, ennyi az egész.
Neidert Ádám

Csöme Krisztián

Egy nyári napon történt mindez,
Hogy a mezőn dolgoztak a szolgalegények.
Köztük egy derék legény is ott volt,
Kinek neve Toldi Miklós volt.
A nap a talajt erősen égette,
A bögöly az ökröt idegesítette.
Az emberek a munkát igen-igen unták,
Hogy mikor lesz vége, azt még nem tudták.
Lassan teljesen elfáradtak,
A pihenésnek hamar nekiláttak.
De Toldi keze alatt égett még a munka,
Tisztán látszott rajta, hogy ő még nem
unja.
A távolból katonák árnyai feltűnnek,
És Toldi színe elé lassan odaérnek.
-Édesöcsém, miért állsz ott a nap tüzében?
-Hát és maguk mi járatban itt a
mezőszélen?

Bús szerelem
Az én kiszemeltemnek más kellett,
Tele volt írva nevével a képkeret.
Amikor kiöntöttem neki szívemet
Azon gondolkodtam, hogy most mit tehet?
Talán kinevet?
De nem! Tudjátok, mit tett?
Éppen műkörmöt festett...
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-Budára mennénk, paraszt merre van az
útja?
-Én paraszt? Ilyen volt Toldi gondolatja.
Dühében a vendégoldalt fél kézzel felkapta,
És a katonáknak az irányt azzal mutatja.

Oda Buda!

Poems for Santa and other English pieces

Grow a hair,

1

too/beard/moustache/moustache on one side.

Santa comes
tomorrow night.
But I can’t
wait for the bright.

Circle the world in a paper

Reindeers fly
to my house.
And I want
to get a blouse.

boat/scrip/ghost/kite.
Send a picture/Speak/Please write/Hurry

Be

to The Saturday Evening Post.
Chew on the left/right/teeth/left side of

creative!

your mouth only.
Marry a woman with one leg/eye/of the

(Nádasi Lilla)

million/eyebrow

2

and shave with a straight razor.

If I was Santa
I’d go with my reindeer to Kata.
In the night when she sleeps
I keep my voice down but still my feet
beeps.
(Neidert Ádám)
3 Story Cubes

And carve your name in her
table/heart/wrist/freezer.
Brush your teeth with a knife/toilet
brush/cheese/the true white knight.
Run/Lie/Sing/Eat/all day and climb a
mountain/trees/a mountain/the bed at
night.

An alien gave an apple to the sheep.
And the sheep fell asleep.
And he was lonely.
This is a good story.

Be a monk and drink buckshot and

(Bütös Vivien, Kosztics Violetta)

anthemn/guitar/piano/baby/just what’s risky.

fly/have dinner/just love/whiskey.
Hold your head under water and play the
Do a belly dance before pink

FRIENDLY ADVICE TO A LOT OF
YOUNG MEN
by Charles Bukowski and Nádasi Lilla,
Kosztics Rebeka, Kosztics Violetta, Bütös
Vivien
Go to school/the shop/the real life/die.
Ride a bus/cow/bike/bike.
Read the rule/news/glue/things what’s true.
Dye your nail//hair/dream/hair blue.
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mountain/rain/horse will be lazy/rock.
Hit/Ride/Put make-up on /Feed your dog.
Run for a frog/your life/me/your life.
Live in a bog/forest/tree/house that’s high.
Break your arm/arm/fast/hair with a
hatchet.
Plant tulips in the air, catch
it/garden/dish/market
But don’t write rhymes/songs/anymore
about this/it down ’cause it’s horrible.
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E

Osztályprodukciók

bben a tanévben az ötödik osztály két műsorral készült, egyrészt mikulásozásra, a
második osztálynak adtak elő egy rapet, utána pedig a suli-bulin az övék volt a
nyitórap. Ezt a két szöveget szeretnénk itt veletek megosztani, mert a zene olykor
elnyomta mondanivalót.
Miklós és Krampuszik

Farsangnyitó

No figyuzd csak, mennyi másodikos!
Az egyik okos, a másik meg izmos.
Odasüss Krampuszik, a szemük sem rebben!
De majd nagyot néznek e Mikulás rap-pen!

Felhangzik a zene, kigyúlnak a fények!
Mi nyitjuk a partit, épp ez itt a lényeg!
Az ötödik osztály, az iskola rossza
Eljött most közétek, hogy az igét ossza.
De nem tart sokáig, nem lesz egy szentbeszéd...
Vegye csak a farsang mielőbb kezdetét!

Történt egyszer, úgy december táján,
Mikulást láttam kint a sípályán.
Nagy bajban volt, ezt bátran mondhatom:
Nem tudott csúszni akkor-a havon.
Latyak volt már csak, és nem is kevés:
Itt a globális felmelegedés!
De ez még nem elég, itt az újabb csapás:
Rudolf lázasan fekszik, mert influenzás.
A csokit megették, a szán beragadt.
(Neked meg kiment az összes derekad!)
A manók sztrájkolnak: bezárt a csomaggyár.
Szegény gyerekeknek most akkor mondd, mi
jár?
Vágjunk ki egy erdőt, s kapjanak virgácsot?
Ilyen barbárságot ugyan már, ki látott?
Rajta Ötödik, mentsük ki a csávából
A Mikulást, s rossz hírünkre ez rácáfol!
Mi jó Krampik vagyunk, hiszitek, vagy, sem;
És nagyra hivatottak, ilyen kevesen.
Igen, kedvesem!
Úton a Krampuszik, pörög az akció,
Ajándékot gyártunk, mert hiszen adni jó!
Közben Doki, a legbetegebb Krampusz
Szurit bök Rudolfba aztán: passz-slussz!
Szarvasunk orra már nem náthától fényes –
Szerencse, hogy Doki ilyen leleményes!
Fridzsi pedig havat meg jeget varázsol,
Mikulás már állhat is ki a garázsból.
A Nagy Szánt éppen Polár polírozza.
Eltart egy ideig: limuzin a hossza.
Rudolf többi társát előcsalja Mézes.
Beszél szarvasul, csak kiejtése rénes.
S bár a csoki kissé fehér lett a hótól
Kisharsányból van, és nem kínai boltból...
Eljöttünk hozzátok, Északi szél hozott.
Fogadjátok tőlünk ezt a kis csomagot!
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Refrén:
Itt van a farsang – ez buli, nem bál!
Mindenki pörög – a szánk be nem áll!
Beindult a lábad, vár már a parkett!
Mi lesz az első szám? Egy Beethoven kvartett!

Nehogy már elhiggyed, amit süketelek,
Mert én rap-pel fekszem, és bugival kelek.
Kérhettek zenéket, keveri a DJ –
Mi? Hogy egyházének? Szó sem lehet! Í. J.
Itt van a farsang – ez buli, nem bál!
Mindenki pörög – a szánk be nem áll!
Nyomjad csak cimbora, úgy mint az ötödik!
S ha példánk ragadós, holnap te lököd itt!
Ha kifáradtatok táncban, ugrálásban,
Irány, ott a büfé! Bár sorbanállás van.
S ha valaki megtetszik, legyél nagyon bátor,
Mert ha nagy pofont kapsz, senki ki nem
pártol!
Itt van a farsang – ez buli, nem bál!
Mindenki pörög – a szánk be nem áll!
Ereszd el a hajad, egyszer megteheted!
Ne izgulj, ne parázz! Mert ez nem felelet!
Ha puncsolni akarsz, kérd fel egy tanárod!
De ne rakd fel Instára, mert akkor megjárod.
Mi most abbahagyjuk, kezdődjék a móka!
Ez volt a nyitórap, ötödikes módra.
Itt van a farsang – ez buli, nem bál!
Pörögjetek csak – a szánk most bezár!
Péter Zoltán

Várunk más
izgalmas
produkciókat is!

M

inden évben akadnak bakik, aranyköpések, viccek, melyeket érdemes
feljegyezni, mert jó móka újra olvasni őket! Itt egy csokorra való!

Hittan órán
Kérdés: Milyen betegségeket gyógyított meg Jézus?
Válasz: Vérfájás, szegény ördög, repla (gondolom lepra).
A tízparancsolatból:
Apádat és anyádat tisztítsd!
Mások becsületét ne kívánd!
Kérdés: Hogyan látogatta meg Isten Ábrahámot?
Válasz: Csóró ruhában, egy csipkebogyóban, egy csipkebokor mögött volt.
Kérdés: Kik látogatták meg a kis Jézust?
Válaszok: A papkeleti bölcsek. Sándor, József, Benedek.

Történelem órán:
Kérdés: Mit mondott Julius Caesar, amikor leszúrták?
Válasz: Te is fiam, Blutooth?
Angol órán:
Kérdés: Mi lesz a macskából, ha Angliába megy?
Válasz: Cat-té válik.
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H

ogy is kezdjem… egyszerűen imádtam a bulit és nagyon finom volt a kaja,
süti, üdcsi, minden! Aki nem volt bulizni azt sajnálom, mert egy felejthetetlen
estéről maradt le. Volt olyan szám, amire szinte mindenki táncolt, és volt ahol
csak egy-két ember. Délután 5-től este 9-ig tartott, és ezalatt nagyon elfáradtam
(mint, gondolom mindenki). Szóval, mire haza értem addigra olyan fáradt voltam,
hogy csak rádőltem az ágyra és bealudtam. A számok nagyon jók voltak, bár persze
nem mindenkinek jött be az összes. Tehát, igen, szeretünk bulizni!
Amikor sor került a tombolára, akkor nagyon vártuk, hogy a mi számunkat húzzák,
mert tortát szerettünk volna nyerni. (Mi sajnos semmit nem nyertünk.  )
Neugebauer Klaudia, Somogyi Áron
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I

dén is megünnepeltük a március 15-ét. Az ünnepséget az 5. osztály tartotta az
iskola aulájában. A kórus kezdte és zárta a műsort, ami egész jól sikerült.
Ünnepség után koszorúzni mentünk a Petőfi térre, ahol elénekeltünk néhány
Kossuth-nótát is.
Március 15-én megemlékezünk az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc
kitöréséről.
Ezen a napon a márciusi ifjak összegyűltek a Pilvax kávéházban ahol Petőfi Sándor és
társai egy új kort nyitottak meg.
Domokos Attila

Petőfi Sándor
Föltámadott a tenger
[részlet]

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.
Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.
[..]
Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!
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A képregény Somogyi Áron munkája

Köszönjük minden közreműködő, és az iskolavezetés munkáját és segítségét!
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