
V. évfolyam  10. szám  2018.  október 

Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál…. 

 

 

A te oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz, meg ne 
vesd szükségünk idején könyörgésünket, hanem szabadíts 

meg minket minden veszedelemtől, mint egyedül áldott és 
szeplőtelen! 
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Az Istenszülő Szűz legrégebbi himnusza 

 A legrégebbi liturgikus himnusz imádkozását a nagyböjti ve-
csernye végére rendelte el az Egyház, „szabadíts meg minket min-

den veszedelemtől, mint egyedül áldott és szeplőtelen”  

Ez az ima megtalálható, mind a keleti, mind a nyugati egyház-

nál több szöveges változatban. A legrégebbi formája eredetileg gö-
rög nyelven íródott. Ez a szöveg éppúgy megtalálható a kopt, szír és 
örmény valamint latin szövegekben is. Ezeket 1917 körül fedezték 

fel John Rylands könyvtár Manchesterben. A papiruszok 18cm/9,4 
cm átmérőjűek. (Egyiptom sivatagjában találták) Először 1938-ban 

tették közzé ezeket a dokumentumokat. A IV. században kelt papi-
ruszokat arra használták, hogy teljesíteni lehessen az Istenanyára 

való hivatkozást. Amikor megállapították, hogy mikori keltűek lehet-
nek ezek a papiruszok, arra a következtetésre jutottak, hogy a szö-
vegek nem lehetnek idősebbek a harmadik századnál, valószínűleg 

kb. 250 és 280 között keletkeztek. 
Mivel az ima, a Szűz Mária közbenjárását kéri és segítségére hivat-

kozik, olyan helyen jelent meg, ahol a keresztény közösség veszély-
ben volt az üldözések miatt. 
Az ima teológiai jelentősége: 

Nagy jelentőségű, mivel értékes információkat nyújt a liturgikus kul-
tusz fejlődéséről az első században. Mint a többi liturgikus himnusz 

ebből a korból, ezt is jellemzi az egyszerűség és rövidség. Szintén 
tartalmaz Bibliai utalásokat és az „áldott” szót. „Áldott vagy te az 
asszonyok között”. 

Ez a himnusz három alapvető hitigazságot tartalmaz:  

1. Áldott a Szűz, aki Istenszülő 

2. Az Istenszülő örökké szűz  
3. Az Istenszülő szeplőtelen, vagyis bűn nélküli 
A „teothokos”- Istenszülő, kifejezés összefüggésben van a 200 év-

vel előtte keletkezett eretnekségi mozgalommal (Nestorius), ezért 
szerkesztője egyiptomi hasonlószövegű imákat keresett, amivel cá-

folhatták az eretnekség hamis tanítását. A IV. században igen nép-
szerű volt Alexandriában, Arábiában, Palesztinában és Kappadókiá-
ban. Sőt, a III. században az Alexandriai iskolában is. Pozitív bizony-

ságot tesz róla Szokrátesz, az egyháztörténész, és Origenész. Di-
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onysius püspök tanúságot tesz arról, hogy ezt az Istenszülőhöz szóló 

„szöveget” egész évben imádkozták. Érdekes megjegyezni, hogy 
nem maradt csupán teológiai „fogalom”, hanem egy egyiptomi litur-

giában általánosan használták. Ily módon jobban megérthetjük Ale-
xandriai Szent Cirill küzdelmét a nesztoriánusokkal szemben (V. szá-
zad). Ekkor ugyanis az Istenszülő fogalma már hosszú ideje része a 

keresztény énekek liturgiai nyelvezetének. 
Az imádsághoz főződő rítusok mindenkihez szólnak, életkortól füg-

getlenül és fontos helyet foglalnak el a hívők szívében, mert az 
egyik legnépszerűbb liturgikus ének volt. Ma is többféle, átalakított 

változatát ismerhetjük meg népénekeinkből. Pacsai János parókus 

Legyünk figyelmesebbek a templomban! 
 Ismét rendeznek versenyjátékokat és gyűléseket, mi pedig ke-

vesbedünk. De míg ti itt vagytok, nem vagyunk kevesen. Úgy te-

szek, mint a földműves: ha látja, hogy teljesen megérett a vete-

mény, nem sokat törôdik a levelek hullásával. Itt vagytok ti, a gyü-

mölcsök, nem nagyon szomorkodom, ha látom a levelek sodródását. 

Természetes, hogy fáj a lelkiismeretlenségük, de enyhül a miattuk 

érzett szomorúságom, ha látom a ti buzgó szereteteket. 

 Ha az ilyenek néha napján ide is jönnek, csak a testük van itt, 

a lelkük kinn kóborol. Ha ti néha hiányoztok is, akkor is itt vagytok, 

mert testetek távol van, de a lelketek itt jár. Nagyon szerettem vol-

na róluk beszélni, de nem szeretnék árnyharcot vívni. Figyelemmel 

vagyok azokra, akik nincsenek itt és én nem hallhatnak. Figyelmez-

tetésükre szánt szavaimat máskor mondom el. Isten kegyelmével a 

Szentírás mezőjére és tengerére szeretnélek most benneteket elve-

zetni. De figyeljetek és legyen itt a lelketek. 

 A hajózásnál nincs semmi baj, ha mindnyájan alusznak is: csak 

a kormányos legyen ébren. Ha az esze helyén van, tudománya elég 

a hajózáshoz. De itt nem így van. Ha a szónok akármilyen összesze-

dett is, de a hallgatókban nincs meg ugyanaz a figyelem, a mi be-

széd-hajónk is elsüllyed, mert nem találunk megmentő lelket. Ezért 

kell összeszednünk magunkat és figyelnünk. 

 Azonkívül: nagyon értékes a hajórakományunk. Nem aranyért, 

ezüstért vagy mulandó dolgokért hajózunk, hanem az örök életért, a 
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mennyei kincsekért. Sokkal több út vezet ezekhez, mint amennyi a 

tengeren és a szárazon van. Ha valaki nem járja pontosan az uta-

kat, a legszörnyűbb hajótörést szenvedi. Ti mindnyájan hajózó tár-

saim, ne az utasok nyugodtságát, hanem a kormányos éberségét és 

lelkületét utánozzátok. Míg a többiek valamennyien alusznak, ô a 

kormányt kezeli. Nemcsak a vízben figyeli az irányt, hanem az eget 

is nagy területen kémleli. És mintha csak egy kéz vezetné őt a csil-

lagok között, nagy biztonsággal vezeti a hajót. Aki nem ért hozzá, 

még nappal sem tudná így elvezetni, mint ô a legsötétebb éjjel, mi-

kor félelmetesebbnek gondoljuk a tengert. Ébren van és nagyszerű-

en bebizonyítja művészetét. Nemcsak a vízi utakat és a csillagok já-

rását, de a szelek irányát is figyeli. Olyan nagy a kormányosok tudo-

mánya, hogy mikor a vihar erősebben támad és fel akarja fordítani 

a hajót, gyorsan változtatják a vitorlák állását és ügyesen kivédenek 

minden veszélyt. A szél vad dühöngésével szembeállítják művésze-

tüket és a hullámokból kivezetik hajójukat. 

 Ha földi ügyekért úgy hajóznak a tengeren, hogy állandóan 

éberen őrködnek, mennyivel inkább kell nekünk így cselekednünk. 

Hiszen nagyobb veszély fenyeget bennünket, ha könnyelműskö-

dünk, de nagyobb biztonságban vagyunk, ha őrködünk. Nem fából 

készült a mi hajónk, hanem a Szentírás tartja egybe; nem is a csil-

lagok irányítják felülről, de az igazság Napja kormányoz utunkban. 

Ott ülünk a kormánynál; nem a langyos szellő mellett tartunk irányt, 

hanem a Szentírás szelíd ihletével. (Aranyszájú Szent János) 

 

Szent Tamás búcsú - október 5-én 
Tavaly előtt szentelte fel Atanáz püspök atya a cigány hívek számá-

ra keresztelő kápolnának és közösségi térnek az új templom épüle-
tet. Szent Tamás apostol volt egyike, akik Indiában hirdették Jézus 

Krisztus örömhírét, az ő emléknapján iskolás gyermekekkel hozzá 
könyörgünk, közbenjárásáért kérjük. A búcsút október 5-én, pénte-

ken tartjuk 9.00 órától. Közös imádság után Atanáz püspök atya tart 
katekézist, majd miroválást. Szeretettel várunk mindenkit!   
         Pacsai János parókus 
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Szent Demeter búcsú - október 26-án 16.00 
 Abaújdevecserben van egy kis fakápolnánk, ahol évente egyszer 

Szent Demeter nagyvértanú tiszteletére szent Liturgiát mutatunk be. pén-

teken délután 16.00-kor kezdjük a búcsúi ünnepet. Szent beszédet paróku-

sunk Pacsai János protopresbiter mond. 

Az új kenyér ünnepe október 4-én csütörtökön 

Idősek napja Gagyvendégiben 

 A parókiai közösségünk elhatározta, hogy október hónapban 

úgy ünnepeljük az időseinket, hogy minden év ezen hónapján felele-

venítenek és átadnak valamit a tudásukból a fiatal generáció számá-

ra. Ezen az éven a hagyományos kenyérkészítés  és sütés kerül terí-

tékre. 

Időpont: 2016.október 4. csütörtök 
Helyszín: Gagyvendégi képzési központ 

Tervezett program: 
8.00  Gyülekező- Kenyér dagasztása és főzés indítása- ke-

mence megáldása 
10.00 Paraklisz 

10.30 Mindennapi kenyér  Előadó: Pacsai János 

11.30 A kenyér jelentősége az egyházi iskolákban Előadó: Bar-

ta József 
12.00 Ebéd 

13.00 Imádság a kereszt körül, evangéliumokkal 

Képzések – előadások Közösségi terem 

Meghívó képzésekre- előadásokra, melyre szeretettel várunk! 

2018. október 1. Közös munka 

2018. október 02. Az asszonynak a konyhában a helye (Váci 

Mihály Gimnázium) 

2018. október 4. Otthoni állatvágás (Gagyvendégi) 

2018. október 9. Temetés, az élők vigasztalása 

2018. október 11. Kenyérsütés 

2018. október 12. Hibák 

2018. október 14. Otthoni ápolás másként 
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2018. október 15. Czestochowa- a lengyelek lelki fővárosa 

2018. október 19. Szent Tamás apostol-hívő lettem (Encs- Fügöd) 

2018. október 21. Biblianevelési- pedagógiai elvek 

2018. október 25. Abaúji Értékek 1. receptek (Abaújra jellem-

ző receptek bemutatása, étkezési hagyományaink) és Abaúji 

értékek 2. Épített értékek (Abaúji építmények, épületek, 

amelyre az értéktár részét képezhetik) 

2018. október 26. Szent Demeter nagyvértanú 

2018. október 26. Encs- AbaújdevecserA Szent Demeter nagy-

vértanú- az ember jövője a tapasztalati tudásátadásért az él-

mények megosztásával 

2018. október 29. Iskola és a gyerek kapcsolata/ Iskola – Iste-

ni szempontból 

Projekt címe:”Vissza az alapokhoz” 

Projektazonosító száma: EFOP- 1.2.1-15-2016-01007 

 

2018. október 3. Műhelymunka 

Projekt címe: Transznacionális együttműködések megvalósítá-

sa az Encsi Görögkatolikus Egyházközség szervezésében 

Projektazonosító száma: EFOP-5.2-17-2017-00127 

 

2018. október 5. Encs (tudás kompetenciafejlesztő tréning) 

Projekt címe: „Műveljük kertjeinket! – generációk együttműkö-

dése az Encsi Görögkatolikus Parókia vezetésével” 

Projektazonosító szám: EFOP-1.3.7-17-2017-00111 
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Olvasd naponta a Szentírást! 
Útravaló a léleknek! 

2018. október 9. Aranyszájú Szent János- Szentírás 

olvasási módok 

2018. október 30. Jelenések könyve 

Abaúj Polgáraiért Alapítvány támogatásával 

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésé-

vel Encs városában” EFOP-1.3.5-16-2016-00317 

Imádkozzunk együtt! 

KEMENCE MEGÁLDÁSA. (Családi tűzhely)  

 A pap vizet szentel. Vízszentelés után következő imádságot 

mondja. Könyörögjünk az Úrhoz! Örök Isten, aki Babilonban a 

hétszeresen befűtött kemencében a lángot harmattá változtattad s a 

három szent ifjút, akit Nabukodonozor király beléje vettetett: Anani-

ást, Azariást és Mizaelt épségben megőrizted,- Te áldd meg nagy 

irgalmaddal ezt a kemencét s áldd meg szolgáid keze művét, segítsd 

jótéteményeddel a helyes útra, irányítsd nagy volta szerint könyörü-

letednek, legszentebb Nagyasszonyunknak, az Istenszülő és min-

denkor szűz Máriának könyörgésére,- az elevenítő szent kereszt ere-

jével,  az égi seregek nagyszerű vezéreinek, Mihálynak és Gábornak 

s az összes test- nélkül-való mennyei erőknek oltalma alatt, a tiszte-

letreméltó és dicsőséges előhírnök prófétának, keresztelő Jánosnak, 

a szent, dicsőséges, és hírneves apostoloknak,  Szent Ciprián fel-

szentelt vértanúnak,  a szentek között élő Miklós atyánknak, a lice-

iabeli Mira csodatevő érsekének és az összes 

szenteknek közbenjárására. Mert te vagy az, 

Krisztus Istenünk, aki megáldod és megszen-

teled a mindenséget – és téged dicsőítünk, 

kezdet nélkül való Atyáddal s legszentebb, jó-

ságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és… 
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Másik imádság: 

Uralkodó Istenünk, ki a magasságban lakozol és a mindenséget te-

kintetedre méltatod,- aki megáldottad Lábán házát Jákob mennybe-

menetelével és Putifár házát József bemenetelével s Aminadab há-

zát a frigyláda bevitelével, aki üdvösségére lettél Zakeus házának 

Krisztusod megtestesülésével,- Te áldd meg ezt a kemencét (házi 

tűzhelyet) és tartsd meg félelmedben azokat, akik készítették. – 

Őrizd meg őket épségben az ellenséges támadásoktól, küldd le rá-

juk áldásodat mennybeli lakóhelyedről, áldd meg, sokasítsd meg ke-

zünk munkáját: hogy mindenkor hálaadással dicsőítsék legszentebb 

nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és… 

Azután elmondja a könyörgést: 

Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy… Könyörögjünk még Isten szol-

gáinak irgalomra találásáért, életéért, békességéért, egészségéért, 

üdvösségéért, megvédelmezéséért, bűneik bocsánatának elnyerésé-

ért,- s azért, hogy a kemence (családi tűzhely) építésén fáradozók 

keze műve áldott és bőséges legyen. – kérünk téged, hallgass meg 

minket, Urunk és könyörülj! Meghallgatsz (mert igaz vagy s csoda-

jeleket cselekszel velünk, (mi szabadító Istenünk, reménye minden 

földhatárnak és az óceánnak! Bocsásd meg, Uralkodó, bocsásd meg 

bűneinket és irgalmazz nekünk! Mert irgalmas és emberszerető Is-

ten vagy és dicsőítünk téged, Atya és Fiú és Szentlélek,- most és 

mindenkor és mindörökkön örökké. Meghinti szentelt vízzel a ke-

mencét és az ott levőket. Elbocsátás. 

A Szentek virágoskertjéből (A hónap szentje) 
 

OKTÓBER 18. Szent Lukács apostol és evangélista emléke.  

Lukács apostol a szíriai Antiochiában született. Szülei nem vol-
tak zsidók. Valószínűleg, még mielőtt megismerkedett a ke-

resztény hittel, felvette a zsidó vallást. Fiatal korában a tanul-
mányoknak szentelte magát. Több nyelven beszélt, Szent Pál 

apostol kedves orvosnak nevezi. (Kol. 4,14.) Van olyan hagyo-
mány, hogy személyesen hallotta a tanító Jézust. Valószínű, 

hogy később csatlakozott a keresztények közösségéhez. Ezért 
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nem tartják valószínűnek, hogy az egyik emmauszi tanítvány-

ként ő ment Jézussal. Szent Pál útitársa volt hosszabb ideig. 
Akkor is vele volt, amikor Pált fogolyként Rómába vitték. 

Szent Pál hűséges társként emlékezik meg róla. Szent Pál ha-
lála után Európában több országban, majd Líbiában és Egyip-

tomban hirdette az evangéliumot. Tébában szenvedett vérta-
nú halált, egy olajfára akasztották fel. Nevéhez fűződik egy 

evangélium és az Apostolok cselekedetei könyvének megírása. 
Bár Emmauszba menet, szemeim akadályozatása miatt előbb 

meg nem ismerhettelek – mondja Lukács, most állandóan 
szemlélhetlek, Krisztus! Tizennyolcadikán érte el Lukács élete 

végét.  Az ő szent könyörgéseire irgalmazz nekünk, Istenünk! 
Ámen.  

 
Tanítás: Az emberi kapcsolatokban a hűség és kitartás mindig 

nagy érték. 

Tropár 3. hang. 
Szent Lukács apostol és evangélista, imádd a kegyelmes Is-

tent, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot a mi lelkünknek!  

Konták 4. hang. Minta: Kijelentéd... 

Az Isten-Ige tanítványaként * Pállal együtt az egész világot 

megvilágosítottad, * és a sötétséget eloszlattad * Krisztus 

szent Evangéliumának megírásával. 

Ikosz: 

 

Lukács, te szeretett tanítvány és orvos, gyógyítsd meg titok-
zatos beavatkozásoddal lelkem és testem betegségét, adj ne-
kem teljes egészséget, én pedig örvendezve zengem a te di-
csőséges magasztaló énekedet, és drága kenet helyett köny-
nyeim záporával öntözöm a te szent és tiszteletreméltó teste-
det, amely mint az Élet teleírt oszlopa az apostolok csodálatos 
szentélyében mindenkinek hirdeti, hogy ha nem is elsőként, 
de te is megírtad Krisztus szent Evangéliumát. 
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 Az Ifjúsági Iroda programjai: 
  

Taizéi ifjúsági zarándoklat Grazban, októberben – érdeklődni az 
ifjúsági irodában lehet 

Ifjúsági Irodáról röviden: Az Ifjúsági Iroda munkatársai: Salai 
Szabolcs atya, Mozga Mariann, akikhez bátran fordulhatnak az Atyák 
és a fiatalok további információkért. Az Iroda nyitvatartási rendje: 

Hétfőn 12:30 - 16:30 és Szerdán 12:30 - 17:30 Elérhetőségeink: 
3526 Miskolc, Szeles utca 35.         
 email: ifjusagi-iroda@mi.gorogkatolikus.hu     
 Facebookoldalunk: https://www.facebook.com/GIFMiskolciEgyhazmegye/ 

Október 1. Idősek világnapja 
 Az ENSZ Közgyűlés 1991-ben nyilvánította október1-jét az 

IDŐSEK VILÁGNAPJÁVÁ Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti 

személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, 

éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek 

–önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. 

Esemény naptár 
 Rózsafüzér- a hónap minden napján 16.30 órától a vecser-

nyés napok kivételével 

Október 1. Istenszülő oltalma 17.00 Liturgia utána rózsafüzér 

Október 4. Új kenyér- idősek napja Gagyvendégiben 

Október 5. - a betegeket a szokott módon látogatom meg 

Október 6. péntek Szent Tamás kápolna búcsúja  

Október 7. Templombúcsú Garadnán 11.00 

Október 23. szerda nemzeti ünnep, In memoriam- emlékezzünk 

imádkozva egy Miatyánkot az áldozatokért!  

Október 26. csütörtök Szent Demeter kápolna búcsúja  

Október 26. 10.00 Tegyük rendbe a templom kertet! 

Október 31. este 17.00 órakor a temetőben a kereszt előtt közös 

imádság és elmélkedés. 

November 1. 7.00 a templomban szent Liturgia és halotti 

megemlékezés gyertyagyújtással  

mailto:ifjusagi-iroda@mi.gorogkatolikus.hu
https://www.facebook.com/GIFMiskolciEgyhazmegye/
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 Varga Rita rovata: OKTÓBR- MINDSZENT HAVÓ- ŐSZ-

HÓ- MAGVETŐ HAVA 

Október 4. - Assisi Szent Ferenc napja: 
 Szent Ferenc 811-ben született Assisiben, a ferences rend meg-

alapítója, aki az evangéliumi szegénységet, alázatosságot, irgalmas-
ságot hirdette. Posztókereskedő édesapja az észak-itáliai város leg-
gazdagabb embere volt, Franciaország iránti szeretetéből becézte 

kisfiát, akit Jánosnak kereszteltek, Francescónak, vagyis kis franciá-
nak. A húszéves Ferenc egy hadjárat során megsebesült, s foglyul 

ejtették. Szabadulása után visszatért szülővárosába, és fokozatosan 
felhagyott a nagyvilági élettel. Megtérése meghatározó mozzanata 
volt találkozása egy leprással, valamint a San Damiano-templomban 

átélt misztikus élménye, amikor Krisztus háromszor így szólt hozzá a 
keresztről: „Ferenc, menj, és javítsd meg omladozó házamat!”A le-

genda szerint III. Ince pápa álmot látott: látta, hogy a lateráni bazili-
ka összedőlni készül, de egy jelentéktelen kis szerzetes a templom 
mellé áll, s miközben ő maga egyre nagyobb lesz, a vállával megtá-

masztja az épületet. Néhány nappal később megjelent Ferenc társai-
val a pápa előtt. Ekkor hangzott el a felismerés: „Valóban ez az a 

szerzetes, aki Isten egyházát megtámasztotta, és megmentette a 
pusztulástól!” Szokás volt ezen a héten kanászostorral durrogtatni a 
hegyen a gonosz szellemek elűzésére. Az e napon ültetett kotlós alá 

nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy ezzel megvédjék őket az ártó, go-
nosz hatalmaktól, míg a csirkék ki nem kelnek.  Ekkor van az Álla-

tok Világnapja is! 

 Október 15. - Szent Teréz napja: 
Dunántúl nagyobb részén e napon kezdődik meg a szüret. Egerben 
Teréz-szedés a neve. A Bánságban és Bácskában e nap asszonyi do-
logtiltó nap volt, amikor nem moshattak és kenyeret sem süthettek. 

A szüret a parasztgazdaságban nagyon fontos esemény. Általában a 
falubéli gazdák segítettek egymás szőlőjében a szüretelésnél, illetve 

bérmunkásokat is alkalmaztak. A házigazda a szüretelőket megven-
dégelte, annak befejeztével pedig szüreti bálokat is tartottak. Szo-
kásban voltak bizonyos szüreti mulatságok is, természetesen a mun-

kák utolsó napján az ún. végzéskor. Ilyen tréfás szokás volt az ura-
ság megkötözése, szüreti koszorú készítése (mint aratáskor az ara-

tókoszorú), a gazda köszöntése tréfás versekkel, a legjobb szedők 
megajándékozása. A szüreti felvonulásokon gyakori az ún. baksus 
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figura (Bacchus görög boristen nevéből), egy hordón ülő bábu, ke-

zében poharat, lopótököt tartva. 
Október 20. - Vendel napja: 

Szent Vendel a legenda szerint a 7. században élt ír királyfi volt, aki 
remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegődött, ahol annak nyáját 
ellenőrizte, ezért a jószágtartó gazdák és pásztorok védőszentjük-

ként tisztelték. 
Október 26. - Dömötör napja: 

A 4. századi nagy keresztényüldözések idején vértanúhalált halt.  Az 
ország keleti felében ő volt a juhászok pártfogója. Juhászújévnek is 
nevezik e napot, mert ezen a napon számoltatták el, vagy hosszab-

bították meg a juhászok szolgálatát, a juhászok a plébánia udvarán 
birkapaprikást főztek, a juhásznék bélest sütöttek. Az Alföldön ezen 

a napon állatvásárokat, többnapi mulatságokat tartottak. 
(Hortobágyon, Szegeden juhásztort, juhászbált rendeztek). Időjá-
rásjósló nap, az e napi hideg szelet a kemény tél előjelének tartot-

ták. 

Vers nemcsak gyerekeknek 

Vadludak 

Őszi tájon ökörnyál, 

elmúlt már a vidámnyár. 

Elrepült a vadlúd s réce, 

nem vágynak a havas télbe. 

Nem csúszkálnak a jégen, 

inkább fürödnek délen.   

 

 


