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Szerkesztõi elõszó és néminemû magyarázat a különszámhoz
Kedves olvasóink! Mint a címoldalból kiderült, ez a szám némiképpen eltér az eddigiektõl.
Újszerû próbálkozásunk legfõbb motiválói a Tamás balesetérõl szóló cikkek voltak. Olvasva
az újságok híreit és megnézve egy-két filmanyagot, vetõdött fel bennünk, hogy ezt érdemes
megosztani veletek. Nagyon szórakoztató, de egyben tanulságos és elgondolkodtató is az,
amire a média képes. Szerkesztés közben vérszemet kaptunk és úgy gondoltuk, hogy ilyen és
hasonló hülyeségeket mi is tudunk írni, így születtek meg új rovataink. Kértük a ti
segítségeteket is, de passzívak maradtatok, pedig többötöknek (ezt már az elõzõ számokból
egy-két kiváló bizonyítékkal alátámaszthatjuk) messze jobb írói, netán rajzolói képességei
vannak, mint nekünk. Remélhetõleg a májusi számban sok tõletek kapott túrabeszámolót,
véleményt, esszét tehetünk közzé, mert e nélkül a Hírmondó lényegét vesztené el.
Tájékoztatásul: pillanatnyilag még üres a Hírmondó 10-es könyvtár a számítógépben. Tehát
hajrá!
Kis szösszeneteinkkel senkit sem akartunk megbántani, ha netán valaki mégis úgy érzi, attól
elnézést kérünk, és lehetõséget kap a következõ számban a visszavágásra. Külön elnézést
kérünk Tamástól a címlap miatt, de nem tudtuk kihagyni, és végül is a Hírmondó jelentõs
része most róla szól, ha akarja ha nem.
Itt a tavasz, bár tél nem volt, virágoznak a fák, csivitelnek a madarak, jönnek a Zh-k, mi meg
csak élvezzük a napfényt, jó idõt, a megújuló természetet, és esetleg egymást!
Mindenkinek bolondos áprilist kívánnak:
a szerkesztõk
Rövid hírek
Az SZKBE betonkeverõ gépet vásárolt a Trió új, 18 km hosszúságú szakaszának biztosítási
munkálataihoz. A 32 mázsa cement és sóder szállításánál mindenki segítségére számítunk.
Egyesületünk elérte az 500 fõs tagságot. Az ötszázadiknak belépõ Kis Pista Józsi három
darab, egyenként két szelet zsíroskenyérre beváltható kupont kapott ajándékba.
Lapunk értesülése szerint E. Miklós kaposvári lakos a jövõben indulni szándékozik a Mister
Adonisz elnevezésû szépségversenyen, és a frizuraújítás is ennek köszönhetõ.
Információinkat az érintett még nem erõsítette meg.
Az SZKBE új épületet avatott múlt szerdán. A régi épületkomplexumot kiegészítõ, egyelõre
még csak 5 emeletes kis egység az Ellenõrzõ Bizottság Háza nevet viseli. A megnyitón 3 és

fél órás, rögtönzött beszédet mondott Gila Csaba, a róla elnevezett konferenciateremben.
Az élõ közvetítés jogát az RTL Klub vásárolta meg.
Egyesületünk a közeljövõben gyümölcsözõ kapcsolatot fog kiépíteni a Magyar Honvédséggel.
A múlt szerdán aláírt szerzõdés értelmében az Egyesület vállalja a Csongrád megyei polgári
szolgálatosok foglalkoztatását.
O. Jánost, az Egyesület felszerelés-felelõsét sokkos állapotban szállították kórházba
csütörtökön. Állapota azóta stabilizálódott. A szemtanú B. Anna vallomása alapján, a
lefolytatott nyomozás szerint az O. János által talált 3 különbözõ méretû gumicsizmát L.
Tamás elõre megfontolt szándékkal helyezte el a kötelek közé. Az elkövetõ kihallgatása a
lapzártakor még tartott.
Egyesületünk jeles tagja, Kopasz Imre a jövõ héten ünnepli! 50. születésnapját.
A "Jani és az UAZ" Kft. minden tag hazaszállítását vállalja a partiról.
H. Zita lépcsõ-jumping versenyre készül. Kedvelt gyakorlóhelye a Kígyó utcán a csigalépcsõ
utolsó 5-6 foka, de tervei között szerepel a 15. lépcsõfok meghódítása.
Várjuk olyan szurkolók jelentkezését, akik buzdítják, és esés után összekaparják.
A VEMAFA alapítvány elnöke fogadta Hajnal Ágnes TKNP programvezetõt irodájában, ahol
gratulált az utolsó túra során elvesztett jubileumi 10. gyerekhez.
Neperga Jánosné orfûi vegyesbolt-tulajdonos levélben köszönte meg Egyesületünk eddigi
önzetlen támogatását, amelybõl 1998 óta sikerült új házának tetõterét beépítenie. Bízva
további nagy tételû vásárlásainkban 2001-ben feszített tükrû, vízforgatós kerti medence
építését tervezi.
Vandálok pusztítottak a Bükkben. Ismeretlen tettesek törték fel a létrástetõi vándortábor
kisházát februárban. Az elkövetõk a tetõablakot feszítették fel és azon át jutottak be az
épületbe. A bent található szivacsokat szétterítették, majd több kilogrammnyi sárral kenték
össze. Ezután zoknit, gatyát hagyva a helyszínen távoztak. A brutális elkövetõk megtalálása
érdekében a miskolci speciális mentõk csodakutyáját, Mancsot is bevonták a nyomozásba. A
kutya szagot fogott, és már egészen Kiskunfélegyházáig követni tudta az egyik zokni
szagjeleit.
Új kihívója akadt Kovács István (KOKO) profi világbajnok ökölvívónak. KOKO-nak ezúttal
egy magyar ellenféllel szemben kell megvédenie címét. A kihívó Márton Gábor, alias
Micimackó, a pécsi Pro Natura SE jeles sportolója. Trénere szerint Micimackónak reális
esélye van a gyõzelemre. -Soha nem láttam még ilyen kirobbanó formában.- nyilatkozta
edzõje, Szeredi Anna -Aztán sokáig semmit sem láttam…MTI információ: A PTK alapján az MNB ezután a DDNP-tõl és a BMP-tõl elvont keretbõl az
SZTE-n, MKBT-n és a CSmTSZ-en keresztül jelentõs HUF-al támogatja az SZKBE
ETBBNP, TKNP HHGYSZ és KÁISZ, illetve HFTKP VIP költségeit.

Aranyköpéseink

Kiss Viktor (másfél éves tagság után)
"Majd legközelebb talán megnézem a Szuadót…"
Tarnai Tamás (a Közgyûlés elõtti nap, este 8 óra)
"Akkor most döntsétek el, hogy legyen-e közgyûlés vagy sem."
Barta Károly (a Délmagyarnak nyilatkozott)
"Nagyon reményteljes, amit találtunk."
Szabó Barbara (miközben az egész nyári tábor fel-alá rohangálva üldöz egy odatévedt kis
rókakölyköt)
"Én nem hiszek a rókában…"
Barta Károly (Dobó Barna kommentárjával)
(az üzemanyag átszívásánál a szájába került egy kis benzin)
"Ez most nem esett jól."
(ezt hallva Barna)
"Na, ilyet se hallottam még, hogy Károlynak nem ízlik valami, ami a szájába kerül."

Jogi rovat
Levél:
Tisztelt Jogásznõ!
Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy indítható-e népi kezdeményezés H. András a Trióba
való befalazása ügyében.
Kérem sürgõs válaszát, mert már nehezen bírom…
Köszönettel:
X.Y.
Válasz:
Kedves X.Y.!
A kérdés jogilag releváns.
Tudomásom szerint nem létezik olyan jogszabály, amely H. András befalazását
szankcionálná. Sõt, egy permisszív jogi norma szerint a cselekmény elkövetésében bárki részt
vehet, aki legalább egyszer már látott BANDI feliratot.
A kezdeményezést magam is támogatnám aláírásommal.
Megjegyzem: már ideje volt.
Tisztelettel:
majdnem doktor szabó barbi

Para rovat
A március 15-18-i kutatótábor résztvevõi különös jelenségnek lehettek tanúi.
Március 15-én este feltûnt egy kb. 160cm magas és 45 kg súlyú, fekete hajat és szemeket
viselõ humanoid lény, aki D. Virágnak nevezte magát. Ám mire a tábor gyanútlan lakói hinni
kezdtek a szemüknek, a látogató már el is tûnt.
Kérünk mindenkit, hogy aki tanúja volt e ritka jelenségnek, ossza meg tapasztalatait a
szerkesztõséggel.

Receptklub
Új rovatunkban ismert, neves személyek kedvenc receptjeit tesszük közkincsé. Elõször Barta
Károly barlangász, hegymászó és tanársegéd újszerû káposztás tészta adaptációját
publikáljuk.
Hozzávalók: egy lábas, mindegy milyen fajta száraztészta, káposzta, víz, fûszerek
Elkészítés: Keressünk egy némileg tiszta lábast (legyen csak üres lábas). Vizet töltünk bele,
majd feltesszük a rezsóra forrni. Megvárhatnánk, hogy forrjon a víz, de minek - tehát rögtön
beletehetjük az otthon talált tésztát. Amíg a tészta ázik, illetve idõvel fõ, addig a káposztát
feldaraboljuk. Amikor a tészta szétmállás határára ér, a káposztát beleszórjuk a lábasba, majd
az egészet jól összekeverjük. Ha kicsit bõ lére sikerült a felesleges vizet le is önthetjük róla.
Hozzászórjuk a fûszereket, s a lábasban tálaljuk. Elõételként ajánlható hozzá a smacklevesben
feloldott plussztablettás ínyencség.
Jó étvágyat!

Üzenõfal
Ezúton szeretnék sok bolondságot kívánni Kiss Viktornak 26. születésnapja alkalmából.
Kitartás!
Barbi
Miért nem a boci csoki a végpontcsoki?
Nestlé Hungary
Házasság céljából keresem Sz. Barbi részére azt a férfigyûlölõ férfit, akivel végre megtalálná
az egyetértést.
Fényképes leveleket várok a "No, no man, no cry…" jeligére
D. Virág
I love you Barby!

Brad Pitt
Millió puszit küldök minden VC-tagnak.
Egy titkos hódoló
Puszilok mindenkit!
Gyuri

Így írnak õk
Ami most következik, annak A média hülyesége határtalan címet adhatnánk. Összegyûjtöttük
a Tamás balesetérõl szóló híreket, és most részben, vagy - ha annyira "jó" - egészben közlünk
belõlük. A lelkes publicisták kb. 200 hibát rejtettek el a cikkekben. Aki mindet megtalálja, az
nem kap semmit, viszont jól szórakozik.
"….Szombat estére kimentették az abaligeti barlangrendszer egyik, még feltáratlan üregébõl
azt a szegedi amatõr barlangászt, aki szombatra virradó éjjel zuhant egy 6 méter mély aknába,
és mozgásképtelenné vált. A 31 éves szegedi geológus eszméleténél volt, bár bokatörést,
mellkasi zúzódásokat és agyrázkódást is szenvedett…."
ZALAI HÍRLAP (február 26.)
Ráomlott a barlang fala a mentõcsapatra
Újabb részletekre derített fényt a Mai Blikk az orfûi baleset ügyében. Mint ismert, Tarnai
Tamás geológus 16 órát töltött beszorulva egy kürtõben: most kiderült, veszélyben voltak a
Magyar Barlangi Mentõszolgálat speciális alakulatának tagjai is.
-Hajnali kettõ körül jött a riasztás. - emlékszik vissza Adamkó Péter riasztásvezetõ -Taródi
Péter mentésvezetõvel három csapatra osztva indultunk utánuk. A barlang nyílása
tölcsérszerûen alakult ki, ezért szögbelövõ patronokat kellett használniuk. Ezt a robbantógépet
még eddig sohasem használtuk magyarországi mentésnél. Most 39-et robbantottunk.
Szerencsénk volt, hogy egy ilyen gépet vittünk magunkkal, mert ez annyira kis robbanuásokat
enged, hogy nem zavarta a lezuhant geológust sem.
A csapat egyik fele a barlang belsejében, a másik kívülrõl próbálta kézzel is bontani a bejárati
nyílást. Amikor egy nagyobb szikla szakadt ki, az egész bejáratot betemette a lezuhanó kõ és
sziklatörmelék. Legalább fél órát voltunk mi is elzárva a külvilágtól.
MAI BLIKK (március 03.)
A geológus visszatér, és feltárja az orfûi barlangot
Társai hátukon tartották Tarnai Tamást
16 óra rettegés

"…Tizenhat órát töltött mozgásképtelenül, egy feltáratlan üregbe szorulva Orfû egyik
barlangjában Tarnai Tamás (31) geológus. Ez idõ alatt három, lent rekedt társa felváltva
feküdt alá, hogy álljon rajtuk, s hogy melegítsék õt. Tamás végig rettegett az idõ alatt, mert
nem tudta, hogy eltört-e a gerince vagy sem. Ugyanakkor azon törte a fejét: vajon mit rejthet
az alatta megnyílt üreg…"
MAI BLIKK (február 27.)
"…Az orfûi vízhõforrás víznyelõk felöli oldalán péntek este sikerült bejutnunk egy addig
feltáratlan területre…"
"…A lelkes csapat kíváncsiságtól és kutatószenvedélytõl hajtva dolgozik. Ám esetükben a
barlangászat nem csupán hobbi, vagy tudományos kutatás, hanem idegenforgalmi munka is.
A szegedi barlangászok új fölfedezése ugyanis, mint idegenforgalmi látványosság egyszer
még versenytársa lehet az abaligeti cseppkõbarlangnak..."
DÉLMAGYARORSZÁG (február 27.)
A szegedi barlangász szerencséje
"…Kimentették az abaligeti barlangrendszer egyik, még feltáratlan üregébõl azt a szegedi
amatõr barlangászt, T. Tamást, aki szombatra virradó éjjel zuhant egy hat méter mély aknába,
és mozgásképtelenné vált…"
"…A Trió-barlang bejáratának vízfolyásával kellett megküzdeniük, hogy a sérültet a felszínre
hozzák…"
DÉLMAGYARORSZÁG (február 26.)
A mélység tizennégy órára elnyelte a barlangászt
Több mint tizennégy órát töltött el a Pécstõl mintegy húsz kilométerre fekvõ abaligeti
barlangrendszer mélyében egy fiatal geológus. A férfit ugyan sikerült a Magyar Barlangi
Mentõszolgálat embereinek kiemelni, ám súlyos sérülései miatt szombaton meg kellett õt
operálni. Az orvosok szerint állapota vasárnap estére stabilizálódott.
Az Alföldrõl érkezett hivatásos barlangászokból álló kisebb csoport pénteken éjszaka
ereszkedett le a Trió névre hallgató barlangba, amikor egyik társuk derekára erõsített
biztosítókötél - a megfelelõ rögzítés hiányában - váratlanul megcsúszott egy sziklaletörésen,
és a maglódi illetõségû geológus négy métert zuhant a mélységbe. A szerencsétlenül járt
barlangász a zuhanás közben többször a sziklafalnak ütközött, ami miatt súlyos mellkasi
sérüléseket és agyrázkódást szenvedett. Az pedig csakis a vakszerencsének köszönhetõ, hogy
a kötél nem szakadt el: a férfi alatt ugyanis egy rendkívül mély aknakürtõ húzódott. Ha ebbe a
barlangász beleesik, akkor a balesetet biztosan nem éli túl.
A férfi mentését nagymértékben nehezítette a még feltáratlan üreg szûk nyílása, amelyet a
speciális mentõszolgálatnak apró robbantásokkal kellett kiszélesíteniük. A fiatalembert több
mint tizennégy óra elteltével tudták csak kiemelni, és kórházba szállítani, ahol azonnal
megoperálták. A társak elmondása szerint kollégájuk mindvégig eszméleténél volt.
Hivatásos barlangászok egyértelmûen állítják: az abaligeti barlangrendszer még feltáratlan
részei több veszéllyel is fenyegetnek. A Trió üreg esetében például bármikor betörhet a nagy
mennyiségû karsztvíz, de állandó omlásveszéllyel is számolni kell azoknak, akik feltárás

céljából a mélybe ereszkednek.
nem tudjuk melyik újságból
Fél napot töltött a mélyben a balesetet szenvedett barlangász
Balesetet szenvedett egy geológus barlangász szombatra virradóra éjszaka az abaligeti
barlangrendszerben. A hivatásos barlangászokból álló csoport a közismert “fõbejárattól”
távol, a fõúttól háromnegyed óra járásra, az erdõn át cserkészte be a trió nevû barlang egy
kevéssé ismert nyúlványát, amikor a Magyar Barlangi Mentõszolgálat speciális, helikopteres
alakulatát is riasztani kellett.
Majdnem a mélység áldozata lett a barlangász
A kötél megcsúszott egy sziklaletörésen, és egy fiatal geológus az üreg föltáratlan
nyúlványának idõleges fogja lett. Ahogy megereszkedett a kötél, négy métert zuhant és ha a
kötél nem tartja meg, mély aknakürtõ nyeli el. Így is olyan szerencsétlenül csapódott a
sziklafalhoz, hogy mellkasi sérülést és agyrázkódást szenvedett. Helyben elsõsegélyben és
lehetséges orvosi ellátásban részesült. Állapotára és a szûk kimeneti nyílásra tekintettel nagy
körültekintéssel kellett kiszabadítani fogságából, ahol 14 órát töltött. Hordágyon hozták a
felszínre, amihez szükség volt a mentõszolgálat speciális tudására és eszközeire: a nyiladék
szûk száját apró, célzott robbantásokkal kellett kiszélesíteni a hordágy számára. A sérült
maglódi geológus 16 óra után került be a mentõbe, amely õt a pécsi 400 ágyas kórházba
szállította. A híradások szerint nincs közvetlen életveszélyben, lapzártánk idején még
mûtötték.
Amatõr barlangászoknak, vállalkozó kedvû kirándulóknak nem árt tudni, hogy a Trió a
vízbetöréssel, omlásveszéllyel fenyegetõ barlangjaink közé tartozik, míg az ország más
üregeiben különbözõ gázok okozhatnak nem várt baleseteket.
VASÁRNAPI DUNÁNTÚLI-NAPLÓ (február 25.)
Csak egy telefon február 24-én hajnalban:
újságíró: -Jó napot kívánok! XY újságíró vagyok a Z újságtól. Igaz hogy a sérült 60 métert
zuhant és haldoklik?
Attila: -Nem. 1,5 métert esett és jól van.
újságíró: -katt

Trió lejutás 2001. 02. 23.
Mint tudjátok, két lelkes tagunknak olyan adatott meg február egyik délutánján, ami eddig
nem sokunknak közülünk. Azt hiszem, irigyeljük is tõlük rendesen, bár megérdemelték.
Kopasz Imre és Tóth István (Sityu) végre “barlangot talált a Trió nevû szûk lyukban”. Hogy
mit érezhettek, jól visszaadja Imi itt következõ beszámolója, amit a Szuadó vendégkönyvbe
vésett a felfedezés hétvégéjén. A szöveget egy az egyben vettük át. Bár Imre szerette volna
sajtó alá rendezni, mi ezt nem vártuk meg. Ezért tõle elnézést kérünk. Az írás úgy jó, ahogy

akkor megszületett. Kívánjuk, hogy minél több ilyen témájú írás szülessen. Az sem baj, ha
nem mindig az Imre tollából!
Sityuval 9-kor keltünk, komolyabb munka nem várt ránk. Nem volt HILTINK, így nem
tudtuk folytatni a Szuadó végpontján a fõtebontást. Egy kemény, vastag réteget kaptunk el,
amit sehogy se sikerült kikezdenünk a kicsorbult vésõinkkel.
A késõi kelést késõi indulás követte. Úgy döntöttünk, hogy elõször megmutatom Sityunak a
Trió végpontot, utána pedig lemegyünk a Szuadóba depózni. Az akna alján igen sok törmelék
halmozódott fel, ami már akadályozta az embert a szabad közlekedésben.
Tartva magunkat a megbeszéltekhez elõször lementünk a Trióba. A végponton Sityu néhány
nagyobb követ félre dobva egy kisebb és egy nagyobb lyukat vett észre.
A barlang folyamatosan huzatolt befelé! Ekkor úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne
megkurkászni. Én a feltétlen biztonság híve vagyok. Mondtam is a Sityunak: a végpontra még
némi betonozás vár. Evvel õ is egyet értett, de a lyukon ledobott kövek igen messzire jutottak.
Elhatároztuk, hogy lemegyünk a Szuadóba a szerszámokért. 12:08–kor indultunk a Szuadóba
és 13:20-kor már beszálltunk a Trióba vödörrel, pajszerral és kalapáccsal, kacsacsõrrel és
némi kötéllel. Innentõl kezdve mindketten a bejutásról beszéltünk. Elõször a végpont elõtti
szûk járat jobb oldalán lévõ járattal próbálkoztunk. Túl szûknek bizonyult, ezért felhagytunk a
kísérletezéssel. Ezek után következett a végpont. Csúnya nagy omlás, szûk hely, de erõteljes
huzat a szó szoros értelmében. Elkezdtem egy helyen a bontást, közvetlen az omlás
bejáratánál jobbra lefelé. Nagyon sok anyagot kellett volna onnan kitermelni. Ezt már Sityu is
megnézte. Innentõl kezdve lényegében nem adta ki a kezébõl a bontást. De nem is kellett,
hiszen jó kezekben volt. A korábban említett két lyuk lett a célpontunk. A kisebbik kb.: 2
öklömnyi, a nagyobbik kb. a kisebbik 3x-a. Ezeken a lyukakon “lehetett” lefelé kukucskálni.
Nem sokat láttunk a lámpáink gyenge fénye miatt, de a huzat nagyon reményteljes volt.
Sityu nagyon belehúzott. Egymás után dobta hátra a nagyobbnál nagyobb köveket. Mindez
történt az omlás bal oldalán annak is az aljában. A következõ megbízható idõpont 15:51 volt,
amikor felmentem a liftaknába a kalapácsért, amit Sityu kért a bontáshoz. A liftaknában volt
az õ órája is. Kb. 20 perc telhetett el, amikor Sityu elõször át tudott kúszni az új járatba. Egy
kicsit még ott molyoltunk, aztán elindultunk elõrefelé. A járat az addigi irányra merõlegesen
indult kb. 1 m hosszan, majd egy patkó alakú kb. 3,5 m mély aknában folytatódott. Sityu
lemászott, majd biztosított, mert paráztam (nem szeretem az aknákat). Aztán jött az orgazmus.
4-5 méter magas járat és 3-4 m széles: helyenként agyaggal a fenekén, máshol – és ezek
voltak többségben - vízmosta tiszta kövek. A járat legkeskenyebb részén is kényelmesen
lehetett haladni. Az akna aljától kb. 6-7 méterre egy elágazáshoz értünk. (Elõtte elemet
cseréltem hasonlóképpen a Sityuhoz, hogy jobban lássak.) Az elágazástól lehetett balra menni
és két felé lefele. Balra fordulva egy hatalmas zászló cseppkõ ereszkedet a plafonról lefele, a
szélén farkasfogakkal. Alatta egy hatalmas gomba alakú cseppkõ mutatja a hajdani lefolyást.
A zászló mérete kb.: 170-180 cm hosszú. A kõgomba átmérõje ?? Egy biztos, nem lehetne
átérni. Ezen a járaton tovább haladva elérkeztünk ennek a járatnak a végéhez. Csodálatosan
szép magas, tágas kürtõhöz. Legalább 8 m magasra vezetett föl.
Ekkor már hihetetlenül csodálkozva nézegettünk egymásra és a barlangra. Megállapítottuk,
hogy nagy és tágas. Egyikünk se gondolta volna, hogy ilyen járat is következhet a kezdeti
szakaszok után. De ekkor még nem találtuk meg a tovább vezetõ utat. Ehhez visszamentünk a
keresztezõdéhez. Egy négykézlábas utat találtunk az akna felöl, ahonnan jöttünk, és egy utat a
háromágú elágazás 3. ága felé. Ez is négykézlábas járat. Végül kiderült, hogy a két járat
ugyanoda vezet: egy bazi nagy aknába. De míg az elõzõt ki lehetett mászni, addig erre ez nem
mondható el. Legalábbis a mi szintünkön nem. Az akna átmérõje kb.: 8-10 m lehet. Oldalfala
erõsen szabdalt, erõsen vízmosta, erodált szikla. A kõzet színe eléggé sötét tónusú volt,
szürkés, feketés. Ekkor már csak vigyorogni tudtunk az örömtõl. Sityu megpróbált elmászni,

és elmondása szerint az akna folytatódik tovább. Visszakanyarodik a felsõ szint alá. De errõl a
részrõl már, még nem tudunk semmit.
Eufórikus hangulatban jöttünk fel. A liftaknában Sityu órája ekkor 1648–at mutatott. Már
terveztük, hogy kiket hívunk fel, hogy hozzanak kötelet és slosst. Így is lett…
Jó szerencsét!
I love túróscsusza!!!
Kopasz Imre

