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moDUlvázlat
Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – a 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I. a) beszélgetés különböző családi fotók kapcsán

A A tanár elhelyez a terem négy sarkában négy 
családi fotót. A tanulók kiválasztják a nekik 
leginkább tetsző fotót, beállnak abba a sarok-
ba, ahol választott fotójuk található. Az azonos 
képet választott diákok csoportja megbeszéli a 
választás indokát, és azt, milyen családot lát a 
képen. A csoportbeszélgetés tapasztalatait a vá-
lasztott szószóló ismerteti az osztállyal.

 20 perc

Fogalomértelmezés 
Együttműködés

Csoportmunka 
– sarkok

P1 (A sarkok fotói 
és kérdések a fel-
dolgozáshoz)

B A tanár elhelyez négy feliratot a sarkokban. 
Ezek egy-egy közismert TV-s családi sorozat 
címei. 

 20 perc

Fogalomértelmezés 
Együttműködés

Csoportmunka 
– sarkok

P2 (Sorozatok cí-
mei és kérdések a 
feldolgozáshoz)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – a 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

II. Új tartalom feldolgozása

II. a) A család definiálása

A A tanár kioszt a tanulóknak három-három 
darab színes, ragasztós hátú „post-it” lapot, és 
megkéri őket, írják rá, mit gondolnak, mitől 
család egy család, mi az, ami megkülönbözteti 
őket más csoportoktól?
Amíg a tanulók dolgoznak, addig a tanár rög-
zít a falon egy-két ív csomagolópapírt, amire a 
lapokat a tanulók lehetőleg csoportosítva elhe-
lyezik.
Lehetséges szempontok a csoportosításhoz: a 
család kiscsoport, családtagok alkotják, a szü-
lők vezetik, házasság, szeretetkapcsolatok szö-
vedéke, gazdasági kötelék, együtt laknak, utó-
dok gondozása stb.

 20 perc

Fogalomértelmezés
Kommunikáció
Tapasztalatok összegyűj-
tése
Fogalmak rendezése 

Egyéni munka „Post-it” lapok
Ragasztógyurma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – a 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

B A tanár kioszt a tanulóknak három-három 
darab színes, ragasztós hátú „post-it” lapot, és 
megkéri őket, írják rá, mit gondolnak, mitől 
család egy család, mi az, ami megkülönbözteti 
őket más csoportoktól?
Amíg a tanulók dolgoznak, addig a tanár rögzít 
a falon egy-két ív csomagolópapírt, majd erre 
a tanulók által kitöltött lapokat csoportosítva 
elhelyezi.
Lehetséges szempontok a csoportosításhoz: a 
család kiscsoport, családtagok alkotják, a szü-
lők vezetik, házasság, szeretetkapcsolatok szö-
vedéke, gazdasági kötelék, együtt laknak, utó-
dok gondozása stb.

 20 perc

Fogalomértelmezés
Kommunikáció
Tapasztalatok összegyűj-
tése
Fogalmak rendezése

Egyéni munka Ragasztógyurma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – a 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

II. b) A család szerepe

A A tanár számolással három csoportra osztja a 
tanulókat.
Minden csoport egy-egy ív csomagolópapírt és 
filctollakat kap, és annyi idézetet, ahány tagú a 
csoport. 
A csoportok feladata, hogy szövegeiket elolvas-
va, ahhoz címet választva, plakátot készítsenek 
a kapott témából. Saját gondolataikat, vélemé-
nyüket, tapasztalataikat is beleépíthetik mun-
kájukba. Megjegyzéseiket más színnel rögzí-
tik.
Munkájukat egy választott jegyző dokumen-
tálja, és plakátjukat egy választott szószóló be-
mutatja a csoportnak.

 25 perc

Empátia
Vitakészség
Együttműködés

Csoportmunka
Egyéni munka

D1 (Érzelmi támo-
gatás, a szeretet 
szövedéke)
D2 (Gazdasági kö-
zösség)
D3 (Gyermekek, 
utódok gondozása) 

P3 (A csoportbon-
tás leírása)
P5 (A plakátok cí-
mei)
P4 (Érzelmi támo-
gatás, a Szeretet 
szövedéke)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – a 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

II. c) A család típusai

A A tanár egyszerű számozással öt csoportra 
osztja a tanulókat, és minden csoportnak borí-
tékban szövegeket ad. A csoportoknak egy-egy 
ív csomagolópapírt ad, és megkéri a csoport 
tagjait, plakátjaikon dolgozzák fel a kapott 
szövegeket. Munkájuknak adjanak címet is. 
Lehetséges címek: „Együttélés”, „Nagycsalád”, 
„Mozaik-család”, „Hagyományos család”, „Egy-
szülős család”.
A plakáton a témával kapcsolatos saját gondo-
lataikat, véleményüket is rögzíthetik.
A munka végeztével a tanár A, B, C, D, E betű-
jeleket ad a csoportok tagjainak. Az azonos be-
tűjelű tanulók összeülnek, és asztalról asztalra 
vándorolnak. Mindig az a tanuló magyaráz a 
többieknek, aki az adott plakát készítésében 
részt vett.

 30 perc

Lényegkiemelés
Kommunikáció
Együttműködés
Tolerancia
Felelősségvállalás

Csoportmunka
Fordított szakértői 
mozaik

D4 (Együttélés 
szövegrészlet)
D5 (Nagycsalád 
szövegrészlet)
D6 (Mozaik-család 
szövegrészlet)
D7 (Hagyományos 
családmodell szö-
vegrészlet)
D8 (Egyszülős csa-
lád szövegrészlet)

P6 (A, B, C, D, E 
betűkártyák)

II. d) Egy családmodell bemutatása

A A tanár (vagy ha mód van előre készülni, 9 sze-
replő) felolvassa Vámos Miklós: Cédulák c. novel-
láját. A szereplők neveit színessel is kiemeltük 
a könnyebb értelmezhetőség kedvéért. A tanár 
beszélgetést kezdeményez a mű kapcsán.

 25 perc

Beleérzőképesség
Figyelem
Szövegértés 
Empátia

Frontális osztály-
munka 
– beszélgetés

D9 (Novella) P6 (Novella)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja – a 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök – mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók önállóan elolvassák Vámos Mik-
lós: Cédulák c. novelláját. Szabadon választott 
csoportokban megpróbálják rekonstruálni az 
egyes szereplők történetét. A szereplők neveit 
a könnyebb érthetőség kedvéért színessel is ki-
emeltük. Egy választott szószóló egy-egy sze-
replő történetét, sorsának alakulását rekonst-
ruálja.
(A szereplők: anya-Irma; apa-Károly; nagyma-
ma, nagypapa, István-Pista, Pityu; Mari; a ház-
mesterné; Zsuzsa; Béla

 25 perc

Beleérzőképesség
Figyelem
Szövegértés 
Empátia

Csoportmunka D9 (Novella) P7 (Novella)

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III. a) Az én jövendő családom

A A tanár beszélgetést kezdeményez a tanulókkal 
a mai foglalkozás tapasztalatairól, és elképzelé-
seikről, jövendő családjukról.
Lehetséges szempontok: „Mit gondolsz, mi a 
család feladata a társadalomban?” „Mitől csa-
lád a család?” „Hogyan kommunikáljunk a csa-
ládban?” „Mitől, miért fontos a család?” „Mire 
ügyelnél, ha neked családod lenne?”

25 perc

Önkifejezés
Véleményalkotás 
Kritikai gondolkodás 
Felelősségvállalás 

Frontális osztály-
munka 
– beszélgetés
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TANÁRI SEgÉdLET

P1 A SARKOK FOTóI, KÉRdÉSEK A FELdOLgOZÁShOZ
Egy nagycsalád, kilenc gyerekkel
Egy négytagú, hagyományos család 
Madonna és a gyermekei, köztük az örökbefogadott afrikai kisfiúval
„Egy rém rendes család”c. sorozat főhősei

Lehetséges szempontok: 
„Ha felismered a képen látható családot, mit tudnál elmondani róluk?
Kik a tagjai, hogyan élnek? 
Ha nem ismered őket fel, milyen családra gondolsz a kép alapján? 
Hogyan élhetnek?”
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P2 SOROZATOK CíMEI ÉS KÉRdÉSEK A FELdOLgOZÁShOZ
A tanár a modul megvalósításának idejében játszott sorozatokat válasszon pl: a „Barátok közt”, „Jóban-rosszban”, „Született feleségek”, 
„Egy rém rendes család”. A tanulók kiválasztják számukra ismert sorozatot, és beszélgetést kezdeményeznek a sorozatban látott, megis-
mert családmodellekről. 
Lehetséges szempontok: 
„Mit tudnál elmondani a sorozatban szereplő családokról? 
Kik a tagjai, hogyan élnek? 
Milyen viszonyban vannak egymással?”

P3 A CSOPORTBONTÁS LEíRÁSA
A gyerekek egytől háromig számolnak, minden „egyes”, „kettes” és „hármas” tanuló egy csoportba kerül.

P4 ÉRZELMI TÁMOgATÁS, A SZERETET SZÖVEdÉKE
A D1, D2, D3 jelölésű mellékletek a család társadalomban betöltött szerepét (Érzelmi támogatás, a szeretet szövedéke, Gazdasági közösség, 
Gyermekek, utódok gondozása) illusztrálják többféle, a napi sajtóból, szakkönyvekből vett példával, idézettekkel. Hagyományosan ötféle 
funkciót tulajdonítunk a családnak: 1. termelési, 2. fogyasztási, 3. reprodukciós, 4. gondoskodási (pszichés értelemben), 5. szocializációs 
funkció. A modul háromféle szerepet emel ki, illetve von össze ezekből: a termelési és fogyasztási funkciót a „Gazdasági közösség” címszó 
alatt, a reprodukciós funkciót a „Gyermekek, utódok” címszó alatt, a gondoskodási funkciót az „Érzelmi támogatás, a szeretet szövedéke” 
címszó alatt tárgyalja. A szocializációs szerepet, illetve ezzel együtt a családtípusokat a D4–D8 mellékletek mutatják be.

Az idézeteket egy-egy csoport számára először egyben nyomtassuk ki, és a csoportlétszám ismeretében vágjuk annyi darabra, ahányan 
a csoportban vannak.
Átadjuk a plakátok címeit, és megkérjük a tanulókat, a szövegek ismeretében válasszák ki a nekik megfelelő plakátcímet. A szövegek a 
család társadalomban betöltött szerepeire utalnak.
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P5 A PLAKÁTOK CíMEI

érzelmi támogatás, a szeretet szöveDéke

gazDasági közösség

gyermekek, UtóDok gonDozása
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P6 bETűKÁRTyÁK

A

B

c

D
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P7 vÁMoS MIKlóS: CédulÁK 
Vámos Miklós: Cédulák1

1. Pityu! Este feltétlenül legyél itthon, vendégségbe jön a Béla bácsi. Már a múltkor is szégyelltem magam, mert csak köszöntél és 
elmentél hazulról. Mondd meg Marinak is. Ezen kívül hozzál tejet! 
      Csók Anyu

2. Pityuka, az ebédet kitettem a gázra, a krumplit úgy melegítsd, hogy közbe keverjed, mert különben odaég. Csináld meg a 
leckédet.

Nagyi

Ui.: Ha egyest kapsz, most már nem fogom aláírni, mehetsz vele Apádhoz, aki majd jól elver!

3. Mari, Anyu üzeni, hogy este itthon kell lenni, mert jön a drágalátos Béla bácsi. Én edzésre megyek, úgyhogy sajnálom, mentsél ki. 
Ja, és hozzál tejet, légyszív!

István

4. Pista, itt jártam, de nem voltál itthon, pedig megbeszéltük. Tévedsz, ha azt hiszed, futni fogok utánad. Reggel hívj fel, különben 
szóba sem állok veled!!!

Zsuzsa

5. Lementem a közértbe, de már nem volt tej.
Mari

6. Bendáék! Szíveskedjenek a lakbért leküldeni. Elmúlt tizedike! És a liftpénzt.
A házmesterné

7. A presszóba mentem.
Apa

1 A novella cédulái eredetileg nincsenek megszámozva, a feldolgozás megkönnyítése érdekében láttuk el számokkal ezeket.
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8. Pityu! Ha tízig hazaérsz, ébressz fel, mert beszélni akarok veled. Disznóság, amit csinálsz. Nem vagy tekintettel senkire. (Ráadásul 
Apád is késett másfél órát.)

Kivonod magad minden közös családi ügyből. Nem értem, miért utálod úgy Béla bácsit, ártott neked bármit is?
Hozott ajándékot mindenkinek, mint mindig, odatettem az éjjeliszekrényre.
Csók Anyu

9. Anya, tizenegy után jöttem meg. Kérlek, holnap reggel kelts fel legalább negyed hétkor, mert még át kell néznem a fizikát. A csoki 
finom volt.

István

10. Mari, vegyél
2 kg krumplit,
1 vajat,
3 citromot, ne túl nagyot,
2 kockasajtot,
1 liter tejet. De feltétlenül! Tegnap beszéltem a Vernyáknéval a harmadikon, ő azt mondta, hogy már nyolckor is lehetett 
kapni tejet, te pedig azt állítottad, hogy nem volt. A kredencen a pénz.
Csók Anyu
Egyébként felháborító, hogy sose mosogatsz el. Estére csinálj rendet a konyhában.

11. Nagyi, kivettem a perselyedből tíz forintot, be kell fizetni az iskolában, és a Nagypapa nem akart adni.
István

12. Pityu, Nagymama elment Nagypapával sétálni, menjél te is, mert feljön délután egy fiú. Köszi!
Mari

13. Anyu, tíz forintot be kell fizetni az iskolában, tedd ki légy szíves. 

Kaptam egy intőt földrajzból, de nem én tehetek róla, a Lisznyai kezdte. Kérlek írd alá!
István
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14. Pityu! Ez nem eljárás, hogy kikészíted nekem az ellenőrzőkönyvedet, aztán késő estig tekeregsz valahol. Arról nem beszélve, 
hogy az intőn kívül van benne két új egyes. Már megmondtam, ha így elhanyagolod az iskolát, akkor majd mehetsz zsákot hordani. 
Nem énnekem tanulsz, hanem magadnak!

Megállj, legközelebb meg fogom mutatni Apádnak, lássa milyen fia van, írja alá ő! Már most is megmutattam volna neki, ha 
tudnám hol van, csak egy cédulát hagyott a kredencen, hogy ne várjam vacsorára. Na persze volt kitől örökölnöd a csavargást. 
Egyszer már komolyan beszélnünk kell! Vagy nem akarod, hogy ember legyen belőled?
Csók Anyu

15. Kártyázni mentem. Vacsorára ne várj. 
Károly

16. Mari, a Nagypapa ordítozott a Nagymamával, mert nem volt hajlandó lekapcsolni a rádiót vagy lehalkítani, a Nagymama 
rosszul lett, elvitték a mentők. A Rókusba. Mondd meg Anyáéknak. Itt van ez a csomag, vidd be feltétlenül, hálóing, papucs, 
szappan van benne. Én randira mentem, de Anyáék úgy tudják, hogy bélyegszakkörön vagyok. Szia!

István

17. Anyu, a Nagymamát elvitték a mentők. A Nagypapa viszont összetörte a vizeskancsót, és megivott 2 üveg bort, és tökrészeg. Ezt 
a csomagot vidd be a Nagyihoz a Rókusba, hálóing, papucs, szappan van benne. Rajzszakkörre mentem.

Mari

18. Este későn jövök, ne várjatok.
Apa

19. Károly! Ez így nem mehet tovább! Úgy viselkedsz, mint egy idegen. Mégis csak a férjem vagy, a gyermekeim apja. Akármilyen 
későn is érsz haza, kelts fel. Eddig nyeltem, nyeltem, de most már elég.

Irma

20. Anyu, tegyél ki húsz forintot, kérlek szépen, nagyon kell!
István
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21. Károly! Egy hete képtelen vagyok veled összefutni. Anyámat kórházba vitték, Pityu bukásra áll, Marit többen is látták csókolózni 
egy fiúval a kapualjban, te pedig nem törődsz semmivel! Ne csodálkozz, ha egyszer majd nem engedlek be a lakásba!

Irma
Akkor aztán majd mehetsz a kis nőidhez kedvedre!

22. Pityu, Anyád panaszkodott, hogy rosszul tanulsz, meg hogy nem jársz haza. Legyél jó, különben seggbe rúglak. Mondd meg 
Marinak is!

Apád

23. Mari, menj le a patyolatba a ruháért.
Csók Anyu

24. Anyu, itt volt az orvos, Nagypapa nem kelhet fel az ágyból, teljesen mozdulatlanul kell feküdnie, mert infarktusa van. A 
receptek az asztalon, váltsd ki.

István

25. Anyu, az Apu délelőtt megint egy nőt hozott fel a lakásba, és nem akart beengedni. Lassan már haza se lehet jönni. Itt a 
visszajáró pénz.

Mari

26. Károly! A pohár betelt. Elválok tőled. Dögölj meg.
Irma

A ruháidat kivittem a kisszobába, a Mari alszik mától a te helyeden. Ne is lássalak, te utolsó!

27. Irma, mindig hülye voltál. De nekem mindegy, ahogy akarod. Jó éjt!
Károly

28. Anyu, elegem van. Kimaradok a gimnáziumból. Este majd mindent lemondok.
István
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29. Károly! Pityuról van szó. Abba akarja hagyni az iskolát. Azt mondja, minek. Légy szíves és beszélj vele. Akármi is történt 
közöttünk, te vagy az apja! Egy hülye barátja telebeszélte a fejét, ipari tanuló akar lenni. Azt mondja, unja már, hogy térden állva 
kell könyörögnie, ha szüksége van egy kis pénzre. Mi lesz így belőle?

Irma

30. Énvelem senki sem törődik. Nem élet ez így. Utálok mozdulatlanul heverni, Isten veletek. 
Nagypapa

31. Anyu! Borzasztó, a Nagypapa bevett egy egész üveg altatót. Vernyákné hívott orvost azonnal, a doktor Vargát a másodikról, de 
hiába. Fél négykor értem haza, addigra már elvitték. Apunak telefonáltam az üzembe, azt mondták nincs benn. Hétig vártam rá, 
átmegyek a barátnőmhöz. Félek egyedül.

Te is hazajöhetnél néha, most már minden este azzal az utálatos Béla bácsival leszel? Mindig csak ezek a cédulák a kredencen. 
Mari

32. Pityu, a halotti anyakönyvi kivonatot vidd le a házmesternéhez, ezen kívül vegyél 
1 kiló kenyeret,
20 deka párizsit, mondd meg, hogy vékonyra vágják,
1 liter tejet.
Csók Anyu

33. Mari, keresett telefonon valami Szakály Kálmán. Mondtam, hogy hívjon este.
István

34. Károly! Nagy pofátlanság, hogy Apám temetésére se jöttél ki! Rendben van, beadtad a válópert, de ezzel még nincs jogod 
mindent lábbal tiporni. Azzal nem törődsz, mit szólnak az emberek?

Különben is, miért ne lehetnénk jó barátok? Annyira támasz nélkül maradtam.
Irma
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35. Anyu, Apu megkért, hogy mondjam meg neked, elköltözik innen! Nekem persze csak akkor szóltok, ha üzenetet kell átadni. Az 
összes ruháit magával vitte a nagybőröndben. Én moziba mentem. Üdvözlöm a hájfejű Bélát!

István
Egyébként három napja nyomdász ipari tanuló vagyok, ha érdekel.

36. Anyu, este vártam, hogy haza gyere, mert fenn volt nálunk Attila, tudod, már meséltem róla. Nagyon jól kijövünk egymással, be 
szerettem volna mutatni neked. Na persze rád hiába vártunk.

Attila vett színházjegyet, úgy, hogy későn jövök.
Mari

37. Pityu! Ez már mégis csak sok! Először is neked nem Béla, hanem Béla bácsi. Másodszor, egyáltalán nem hájfejű. Harmadszor 
pedig nagyon jól tudod, mi a helyzet. Nem tűröm ezt a hangot.

Csók Anyu

38. Anya, reggel fél hétkor kelts fel.
Mari

39. Pityu, ma feltétlenül menj be a Nagymamához a kórházba. Egy hete nem volt nála senki! Vigyél neki kompótot, majd megadom.
Csók Anyu

40. Mari, kérlek menj be a Nagymamához, én egyáltalán nem érek rá. Vigyél kompótot.
István

41. Anyu, ma látogasd meg a Nagymamát te, én táncolni megyek Attilával
Mari

42. Pityu, Mari, este mindenképpen legyetek otthon, nagyon fontos problémát szeretnék megbeszélni veletek. Már felnőttek 
vagytok, meg fogjátok érteni. Lehetséges, hogy Béla bácsi hozzánk költözik.

Csók Anyu

43. Pista, keresett valami Zsuzsa.
Mari
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44. Anya, már harmadszor jöttek a villanyszámláért, hagyjál itthon pénzt rá!
István

45. Béla, Varrónőhöz mentem, mindjárt jövök. A vacsora a gázon, ha nagyon éhes vagy, melegítsd fel, de jobban szeretném, ha 
megvárnál vele, és együtt ehetnénk.

A te Irmád

46. Leeresztik a vizet, csőrepedés van a negyediken. Tessék elegendő vizet venni!
A házmesterné

47. Anya, hozzámegyek Attilához. Három hét múlva lesz az esküvő. Remélem, beleegyezel és örülsz neki. Ha nem, az se érdekel.
Mari

48. Anyám, ha lennél olyan szíves megkérni Bélát, hogy ne nyúljon a holmijaimhoz! Elvett egy doboz cigarettát, se szó se beszéd. És 
ez már nem az első eset.

Arról nem beszélve, hogy mossa ki maga után a kádat!
István

49. Mari, este légy otthon, mert meg szeretném beszélni veled ezt a dolgot. Okos lány vagy, nem szabad elhamarkodnod a 
házasságot. Egy egész életre szóló kötelékről van szó!

Ez az Attila helyes fiú, de egyszerű technikus. Különb férjet is kaphattál volna magadnak! Ez a véleményem, este majd bővebben. És 
a Béláé is.

Csók Anyu

50. Nem érdekel a véleményed. Pláne a Béláé. A saját életemet akarom élni.
Mari
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51. Pityu, beszélj udvariasabban a Bélával! Panaszkodott rád. Ne felejtsd el, én az Anyád vagyok, ő pedig hozzám tartozik, akármit 
is gondolsz felőle.

Csók Anyu

52. Ma későbben jövök egy kicsivel.
Béla

53. Mari, ma Attila telefonált, hívd vissza.
István

54. Pityu, menjél le a közértbe, hozzál
1 kiló kenyeret,
30 deka párizsit,
fél kiló lisztet,
húsz deka háztartási csokoládét,
egy üveg bort, kövidinkát – ma van Béla nevenapja. És legyetek itthon, főzni fogok valami nagyon finomat!
Csók Anyu

55. A haverokkal elmentünk sörözni.
Béla
Mert kaptunk egy kis célprémcsit.

56. Béla! Nagy vacsorával vártunk, ha nem tudnád, névnapod van. Főztem, sütöttem egész este, te pedig haza se tolod a képed! 
Szégyellhetnéd magadat. Mindig csak a haverok. Legalább a süteményt edd meg, ha hazajössz, az éjjeliszekrényre tettem.

Irma

57. Pityu, mondd meg Bélának, hogy sajnos túlóráznom kell, ezért csak fél hétre érek haza.
Csók Anyu

58. A Béla üzeni, hogy a kocsmában van, de ne menj utána megint, mert akkor megnézheted magad. Meg hogy hagyd őt békén.
István
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59. Pista, itt volt valami Vera, ezt a cetlit hagyta: „Pista, elfelejtetted? Mára beszéltük meg. Ez rossz vicc volt! Vera”
Mari

60. Pityu! Este feltétlenül menj el hazulról, mert feljön a Dezső bácsi. Tudod, már meséltem róla. Szólj Marinak is.
Csókanyucsókanyu




