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KATOLIKUS KARITÁSZ –  
CARITAS HUNGARICA 

A Katolikus Karitász a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete. Egy-
házi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezetként korra, nemre, feleke-
zeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális intézmények 
fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján.

A Karitász annak a nemzetközi hálózatnak a tagja, amely a világ 165 országá-
ban van jelen és ugyanazon küldetéstudatból fakadóan valósítja meg a felebaráti 
szeretet és rászorulók segítésének krisztusi parancsát.  A segélyszervezet hazai 
hálózatának részei: az országos központ (Katolikus Karitász – Caritas Hungarica), 
a 16 egyházmegyei központ, az általuk fenntartott intézmények és a több mint 800 
plébániai csoport, melyekben közel 10.000 önkéntes tevékenykedik rendszeresen.
A szervezet munkáját 8 fő tevékenységi terület mentén végzi: családok segíté-
se, idősgondozás, szenvedélybetegek segítése, fogyatékkal élők és megváltozott 
munkaképességűek támogatása, hajléktalanoknak ellátása, hátrányos helyzetű 
kisebbségek segítése, menekültek és üldözött keresztények támogatása és ka-
tasztrófahelyzeti segítségnyújtás.

A Katolikus Karitász hazánk egyik legnagyobb karitatív szervezeteként hosszú 
évek óta vesz részt országszerte felzárkóztató célú és öngondoskodást segítő 
programok kidolgozásában és megvalósításában. A Sellyei járás 38 településén 
2018. eleje óta van jelen a segélyszervezet a Végtelen lehetőség – Komplex fel-
zárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 
azonosító számú projekt keretében szociális-, oktatási- és közösségfejlesztést 
célzó szolgáltatásaival. A Karitász 2018 nyarán Kisszentmártonban, a hozzá tar-
tozó Majláthpuszta szegregátumban és Tésenyben hozott létre Jelenlét Pontokat, 
melyek a települési problémákra és hiányokra reagálva komplex közösségi térként 
funkcionálnak. 2020. nyarától további öt ormánsági kistelepülésen, Drávaiványi, 
Sósvertike, Lúzsok, Piskó és Vejti falvaiban kezdték meg feladatukat a szervezet 
munkatársai mindennapi szociális segítői jelenléttel.

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓJA: 
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei  
járásban EFOP-1.5.1-17-2017-00005 azonosító számú projekt
 
PROJEKT IDŐTARTAMA: 
2018.03.01.-2022.05.29.

PROJEKT CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE: 
A projekt célterülete a sellyei járás, amely egyike annak az 5 járásnak, amelyek-
ben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok a leg-
nagyobb mértékű halmozódást mutatják, s ahol a szegénységben élő népesség 
aránya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál. A fejlesztés célja az érin-
tett járás településeinek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson 
belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a 
lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobi-
lizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozásokkal; a 
kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és szükség szerinti 
pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázásával.

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK: 
Járási diagnózis készítése során a feltárt problémákra modell programok, szolgál-
tatások kipróbálása, működtetése a komplex felzárkóztatás eszközeivel a jelenlét 
alapú szociális munka keretében.
A sellyei járásban összesen 38 település található. A Végtelen Lehetőség projekt 
során kiemelten 12 településen (Téseny, Kisszentmárton+Mailáthpuszta, Csá-
nyoszró, Baksa, Baranyahídvég, Besence, Drávasztára, Kisasszonyfa, Magyar-
mecske, Markóc, Okorág, Ózdfalu) nyújtjuk szolgáltatásainkat. Melyek közül 2 
településen (Kisszentmárton, Téseny) Jelenlét Pont (napi rendszerességgel), 2 
településen (Csányoszró, Mailáthpuszta) Mobil Jelenlét Pont (heti rendszeresség-
gel). Utazó Jelenlét Szolgáltatással kiemelten 10 településen (Baksa, Baranya-
hídvég, Besence, Drávasztára, Kisasszonyfa, Magyarmecske, Markóc, Okorág, 
Ózdfalu) (heti, havi rendszerességgel) vagyunk jelen a közösségek életében. A 
további 26 településen pedig a felmerülő igények, szükségletekre reagálva, az 
együttműködő partnerek által jelzett nehézségekre reflektálva nyújtjuk a szolgálta-
tásainkat a célcsoport számára.

EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK:
Jelenlét Pontok: Tésenyben és Kisszentmártonban működtettünk jelenlét ponto-
kat, közösségi tereket, ahol különböző szolgáltatásokat nyújtunk a helyi lakosok 
számára. 

Mobil Jelenlét Pontok: Csányoszrón az IKSZT-vel együttműködve heti rendsze-
rességgel tartunk fejlesztő és tanulás segítő foglalkozásokat, foglalkozunk szo-
ciális ügyintézéssel. Igény és szükséglet jelzése esetén keressük a családokat. 
Mailáthpusztán heti rendszerességgel nyújtunk szolgáltatásokat, a közösségépí-
tést helyeztük fókuszba, ez a település alapvetően egy szegreált településrész, 
ahol a szociális problémák halmozódnak a családokban. A gyerekek és a felnőttek 
számára különböző szabadidős programokat szerveztünk, a tanulás segítő mód-
szerek fókuszban vannak, továbbá az egyéni szociális ügyintézés is folyamatos.



4 5

TÉSENYI JELENLÉT PONT EFOP-1.5.1-17-2017-00005 

Utazó Jelenlét Szolgáltatás: A járás összes településén nyújtanak szolgáltatást, 
de kiemelten 10(+2) települést látogatnak heti-havi rendszerességgel. A szolgál-
tatások elsősorban a településen élők igényeitől függ, de vannak szolgáltatások, 
amit mindenhol biztosítunk. Pl. játszóbusz, kézműves foglalkozás, szociális ügyin-
tézés, kríziskezelés, családi rendezvények. A problémák jelzése direkt és indirekt 
módon történik a célcsoport részéről ezen programokon való részvételük során. A 
szolgáltatással kapcsolatban pozitívak a tapasztalatok.

TEVÉKENYSÉGEK A PROJEKTBEN: 
Járási szinten: Helyzetfelmérés, diagnózis, Együttműködések erősítése, Járási 
Szolgáltatói Kerekasztal, Járási Fejlesztési Fórum, Szakmai Konferencia, Sellye 
Járási Információs és szolgáltatási honlap aloldal és online tudástár

Jelenlét Pontokon: Szakmai műhely, lakossági fórum, Tanoda jellegű tevékeny-
ség, tanulást segítő felzárkóztatás, felkészítés, gyermekjátszó klub (vezetett fe-
jelsztő célú és szabad játék, bábozás, stb.), szülő klub (mesélés, gyermekápolás, 
nevelés, stb.), „Mese délután”, „Kézművesek órája” - tematikus gyermekfoglalko-
zás. Családi nap - zenés, közösségi programok a gyermekek és szülők bevonásá-
val, műsoraival, „Tudatos háztartás” - ismeretterjesztő klub a családoknak (olcsó 
háztartásvezetés, takarékoskodás, praktikus vásárlási, főzési tanácsok, pénzbe-
osztás, közösségi segítés, stb.).
Kölcsönző: gyermekápoláshoz szükséges eszközök (babaápolási eszközök, gyó-
gyászati segédeszközök) továbbá kályha. 
Közösségi mosási lehetőség, tetvességet megelőző és megszüntető program mű-
ködtetése.
Felnőtt klubok, prevenciós csoportok, klubok (fiataloknak és felnőtteknek), nyári 
napközis és bentlakásos táborok, rendezvények.

Utazó Jelenlét Szolgáltatás: Játszóház programok,játszóbuszos szolgáltatás, 
Mobil Jelenlét Pont működtetés (kézműves fogl; ifi klub, játékok, filmklub, stb), csa-
ládi-,gyermek rendezvények, ügyintézés, kríziskezelés.

Fejlesztő szolgáltatások:
·  gyógypedagógus, 
·  fejlesztőpedagógus a Jelenlét Pontokon (heti 20 óra)
·  fejlesztőpedagógus az óvodákba (heti 20 óra) 
·  logopédus a Jelenlét Pontokon 
·  meseterapeuta
·  szupervízor
·  addiktológiai konzultáció
·  mediáció

Képzések szakembereknek és célcsoportnak:
·  Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett közösségi és szociális munka 
·  Közösségi munka 
·  ECDL tanfolyam
·  Értsük egymást jól! 
·  Egészségesebb munkahelyi közösségek program (munkahelyi egészségfej-

lesztés, stressz-addiktológiai témakör)
·  Egészségesebb, biztonságosabb iskolaközösségek program (kortárs erőszak, 

zaklatás prevenciója)
·  Elsősegély előadások édesanyáknak a sellyei Egészségfejlesztési Irodával 

együttműködve

Szakmai tapasztalatcsere, tanulmányút: Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 
megvalósított Végtelen lehetőség munkatársaival a kunhegyesi járásban (Tisza-
bő, Tiszagyenda, Tiszabura) találkoztak a sellyei járás Végtelen lehetőség Projekt 
munkatársai

Szakmai rendezvények járási szinten:
·  Járási Szolgáltatói Kerekasztal (9 alkalommal)
·  Járási Fejlesztési Fórum (16 alkalommal)
·  Szakmai konferenciák (6 alkalommal)

Célcsoport támogatása, aktivizálása innovatív programokkal a Katolikus 
Karitász Végtelen projektjében:
·  Akarom Program (öngondoskodást elősegítő program családoknak)
·  Szép Otthon Program (lakhatási életkörülményeket segítő program)
·  Zöldellő Kertek Program (háztáji gazdálkodást és kiskert program az öngon-

doskodás támogatása)
·  Példakép Program (mintaadók szerepe a járásban, iskolai sikerességet, pálya-

választást támogató program köznevelési intézményben és a jelenlét pontokon)
·  Családi napok (közösségszervezést, közösség erősítését célzó program)

A projektről további tájékoztatást nyújt:
dr. Boros Julianna szakmai vezető
Katolikus Karitász - Caritas Hungarica
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban 
címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 sz. projekt
Mobil: 06/70/601-5329, E-mail: boros.julianna@caritas.org.hu 

További információk elérhetők a projekt honlapján: 
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban 
címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 sz. projekt online elérhetősége: 
www.karitasz.hu, Végtelen lehetőség - Katolikus Karitász (karitasz.hu)
Tésenyi Jelenlét Pont címe: 7834 Téseny, Rákóczi utca 98.
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VÉGTELEN 
LEHETŐSÉG 

PROJEKT
Sellyei Járás
Katolikus  
Karitász

Jelenlét Pontok
Kisszentmárton,  

Téseny  
(heti 6 napon át)

Utazó 
Jelenlét 

Szolgáltatás
sellyei járás,  

DE kiemelten 10  
településen
(hétköznap 

+igény szerint)

Mobil Jelenlét 
Pontok

Csányoszró, 
Majláthpuszta  

(heti 1 alk.)

Együttműködések 
erősítése

(szakmai műhely, 
kerekasztal, honlap,  

stb.)  
sellyei járás

Diagnózis 
alapú fejlesztő 
szolgáltatások  

(igény, szükséglet 
alapján) 

sellyei járás

FEJLESZTŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK

Véletlen Lehetőség Projekt

Fejlesztő pedagógus Célcsoport:
óvodáskorú gyermekek

Helyszín: óvodák: Baksa, 
Bogádmindszent, Magyarmecske

Fejlesztő pedagógus Célcsoport:
iskoláskorú gyermekek

Helyszín: Kisszentmárton JP, 
Téseny JP

További szolgáltatások:
logopédiai, addiktológiai, 

meseterapeuta, szupervízor, 
mediátor

TÉSENY JELENLÉT PONT
A Jelenlét Pontok feladata és célja, hogy település lakóira irányuló meglévő fej-
lesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető 
módon biztosítsa. Célja, hogy a szolgáltatáshiányos településeken a szükségle-
teknek megfelelő mennyiségben és minőségben biztosításra kerüljenek a hiányzó 
szolgáltatások, programok, illetve elősegítse az azokhoz való hozzáférés. Min-
denki számára nyitott, folyamatosan a hét 6 napján nyitva tartó komplex közösségi 
szolgáltató tér.

Tésenyi Jelenlét Pont épülete

Szolgáltatások a Jelenlét pontokon:
•  Tanoda jellegű tevékenység
•  Gyermekjátszó klub 
•  „Gyermeknevelés szépségei” - szülő klub
•  „Mese délután”
•  „Kézművesek” órája - tematikus gyermek foglakozás
•  Családi nap, - zenés közösségi programok
•  „Tudatos háztartás” - ismeretterjesztő klub a családoknak
•  Kölcsönző: gyermek és babaápolási eszközök, felszerelések, gyógyászati se-

gédeszközök térítésmentes kölcsönzése
•  Felnőtt klubok
•  Prevenciós csoportok, klubok (fiataloknak és felnőtteknek is)
•  Nyári napközis és bentlakásos táborok, rendezvények programjainak biztosítá-

sa hátrányos helyzetű gyermekek számára
•  Információs pont: számítógép használat, tájékozódási lehetőség a járás szolgál-

tatásiról, szociális és életvezetési egyéni tanácsadás, mentálhigiénés beszélge-
tés, valamint szociális és hivatali ügyintézésben való segítségnyújtás



8 9

TÉSENYI JELENLÉT PONT EFOP-1.5.1-17-2017-00005 

•  Higiénés pont: mosási lehetőség
•  Tetű program: irtás és prevenció
•  Nyitott közösségi tér
•  Lakossági fórumok helyszíne
•  Szakmai műhelyek helyszíne
•  A Jelenlét Ponton fellelhető egy fejlesztő sarok és mobil fejlesztő eszközpark is, 

amely hátrányos helyzetű csoportok (értelmi sérültek, megváltozott munkaké-
pességűek, sajátos nevelési igényű gyermekek, fejlesztésre szoruló gyermekek, 
nehéz szociális körülmények között élő családok) fejlesztését, oktatási célú támo-
gatását segíti a helyszínen tartott foglalkozások során. A foglalkozásokat fejlesztő 
pedagógus és speciális szakember tartja: korai fejlesztés, mozgásfejlesztés hát-
rányos helyzetű kisgyermekek részére, képesség és tanulás fejlesztés, korrepe-
tálás tanulási nehézségekkel küzdő és hátrányos helyzetű gyermekek számára.1

 

ÉLETKÉPEK A TÉSENYI JELENLÉT PONTRÓL

Lovas tábor
A 2021 júliusában rendezett tésenyi lovas tábor, nagy népszerűségnek örvendett a 
falu apraja-nagyja számára. A tematikus hét során, a gyerekek készség-és képes-
ségfejlesztésén volt a hangsúly. A foglalkozásokon korhű íjakkal, dobócsillaggal, 
dárdával tanulták a célba lövést. A hét fénypontja az állatok ápolása és megisme-
rése, majd a lovaglás volt. A tábor arra is jó alkalmat teremtet, hogy a gyerekek 
megismerkedhessenek a település múltjával, régi történetekkel.

„Én már ültem lovon és ma fel is álltam rá.” (Erik)

„Jó volt a lovaglás, még azt is megmutatták, hogy kell körmölni.” (Veronika)

Úszó tábor
2021 augusztusában a sellyei uszodában zajlott az úszó-tábor a tésenyi és kisz-
szentmártoni gyerekek számára. Bár az idő nem volt hozzánk kegyes, a gyerekek 
nagyon élvezték a programokat. A tábor során mindenki úszó tudással gyarapo-
dott (víz-biztossá váltak a gyerekek), többen elsajátították a gyorsúszás techniká-
ját. A foglalkozások után a gyerekek még hosszú ideig játszottak a medencében.

 „Olyan jól úszok, hogy gyorsban már leelőztem a tesómat.” (Máté)

„János bácsi szerint  mi már vízbiztosak vagyunk.” (Szabina)

1 Végtelen lehetőség – Komplex Felzárkóztatási Modellprogram A Sellyei Járásban  
Szakmai Terv 56-57 o.
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TSMT tábor
2021 júliusában programvezető konduktorok irányításával 20 gyermek számára 
(két csoportban), TSMT tornafoglalkozás zajlott Tésenyben. Ritmikus gyakorlatok, 
kinetikus észlelést és auditív differenciálást fejlesztő feladatok segítségével, a gye-
rekek iskolai felkészítését, és képességeik fejlesztését segítettük.

„A legjobb a táborban a kézműveskedés volt.” (Johanna)

„Mondókáztunk és közben jót futkostunk körbe-körbe.” (Martin)

Szülinapi tortasütés
A Tésenyi Jelenlét Ponton immár hagyománnyá vált közösségi program, a szülina-
pi tortakészítés, melynek előzménye a Sütő – főző klub volt. Ezen alkalmak során 
a szülők a Jelenlét Pont munkatársai segítségével, tortát készítenek a szülinapját 
ünneplő gyermekük számára. A foglalkozások mindig jó hangulatban telnek. A 
szülők új ismeretekre tesznek szert, továbbá átélhetik az ajándékozás örömét, a 
gyermekek pedig a finom torta ízét élvezhetik. 

„most végre egy olyan tortát készíthettem, ami úgy néz ki, mint a cukrászdában.” 
(Mariann)

Busójárás
2019 februárjában egy jutalomutazáson vehettek részt, a Tésenyi Jelenlét Pont 
programjain legaktívabban résztvevő gyerekek. Így 9 gyereket állt módunkban el-
vinni Mohácsra a télűző Busójárásra. A busók felvonulása, és a kapcsolódó tűzra-
kás látványa, felejthetetlen élménnyel ajándékozott meg mindenkit.

„Izgalmas volt, alig vártam, hogy megszorjanak liszttel.” (Feri)
„A busók és a jankeléktől eddig féltem, de este már együtt táncoltunk a tűz körül.” 

(Cintia)
 
Budapest: Erzsébet karácsony
2018 decemberében a tésenyi és a kisszentmártoni gyerekek közösen utaztak a 
fővárosba, az Erzsébet karácsonyi programra és koncertre. Tésenyből 17 gyermek 
kapott életre szóló élményt, azzal hogy megnézhették Budapestet, és a Parlament 
előtt felállított ország karácsonyfáját. A Tropicarium - Oceanárium - A cápás ál-
latkertben eltöltött néhány óra alatt, a gyerekek szinte úsztak a boldogságban. A 
napot a Papp László Budapest Sportarénában zárták, ahol a Családok Éve alkal-
mából tartott nagyszabású koncerten, sok híres énekest, előadót láthattak.
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„ Nem láttam még ekkora karácsonyfát.” (Veronika)
 

„Ma a Tropicarium-ban voltunk és egy igazi cápát láttunk és egy csomó halat.” 
(Emese)

Farsang
2019 februárjában megrendezésre került Tésenyben a ”farsangi mulatság”. A jel-
mezes ünnepség nyitó mozzanata, az egész falun átsétáló jelmezes gyerekek fel-
vonulása volt. A parádé közben a gyerekek invitálták a felnőtteket, így közösen 
folytatódott a farsang a Jelenlét Pont épületében. A gyerekek és a Katolikus Kari-
tász helyi munkatársai tánccal, fellépéssel készültek. Az esemény nagyon vidám 
hangulatban telt, szinte az egész falu eljött az alkalomra.

„Én királylánynak öltöztem, én minden évben királylány vagyok.” (Klaudia)
„Olyan büszke voltam, amikor végig vonultunk a falun,  

mindenki megtapsolt minket.” (Szimonetta)

Tanoda jellegű foglalkozások
A Jelenlét Ponton napi rendszerességgel tartunk foglalkozást tanoda jelleggel a 
gyerekek számára. A foglalkozás iskola után kezdődik. Megérkezéskor a nap ese-
ményeiről beszélgetünk, uzsonnázunk, majd mindenki előveszi a házi feladatát és 
a Jelenlét Ponton dolgozó munkatársak segítségével tantárgyi felkészítés. Leg-
több esetben az értő olvasás és matematikai jellegű feladatokban van szükség a 
támogatásunkra. A tanulás mellett fontosnak tartjuk a hasznos szabadidő eltölté-
sét, ezért társasjátékok, különböző tematikus foglalkozásokat szervezünk. Minden 
héten legalább 3 alkalommal fejlesztő pedagógusok egészítik ki a munkatársak 
segítő tevékenységét. Gyógypedagógus, logopédus és meseterapeuta foglalkozik 
egyéni vagy kiscsoportos formában a fejlesztésre szoruló gyerekkel. 
A gyerekek fejlesztő foglalkozása során szoros együttműködésben vagyunk a 
Baksai Általános iskola tanítóival, tanáraival, valamint a családsegítő szolgálat 
munkatársával.
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Családi napok
A Jelenlét Ponton folyó jelenlét alapú szociális munka mellett nagy hangsúlyt fek-
tetünk a közösségfejlesztésre, a helyi társadalom kialakítására. A családi napok 
ebben nagy segítséget jelentenek, ahol a napi szinten velünk kapcsolatban álló 
gyerekek, felnőttek hozzák el ezekre a programokra a szüleiket, barátaikat. Eze-
ken az eseményeken mi biztosítjuk a közösségi helyszint, programokat szerve-
zünk (bűvész program, hagyományőrző néptánc, ugrókötél bemutató, hangszersi-
mogató, anyák napja), közösen főzünk, beszélgetünk.  Ezzel jó alkalmat teremtünk 
a közös időeltöltésre, a konfliktusok feloldására, a szabadidő hasznos eltöltésére.
 

Szülői Klub, Ezermester Klub és tudatos háztartás vezetése
A jelenlét Ponton havonta több alkalommal szülőklubot szervezünk a helyi asszo-
nyoknak és férfiaknak, Női klub és Ezermester klub formájában. Ahol alkalmuk 
nyílik az őket érintő problémákról, kérdésekről beszélgetni, amelyet a Jelenlét pont 
vezetője vagy külső szakember vezet. Ezek a programok 5-6 fővel működnek és a 
résztvevőkre nagy aktivitás jellemző. A férfiak számára a településen ez az egye-
düli alkalom és helyszín az összejövetelre az Ezermester klub, ahol indirekt for-
mában lehetőség teremtődik a közös tevékenységek mellett az élet meghatározó 
kérdéseiről is kötetlen formában beszélgetni. A klub keretében a férfiak a közös-
ség számára hasznos tárgyakat készítenek. A nők számára kedvelt szabadidős 
tevékenység a szülői klub illetve a tudatos háztartás foglalkozás, melyek idejére 
gyerekfelügyeletet biztosítunk. Számos témát beszültünk már át: elsősegélynyúj-
tás, egészség, anyai, apai, szülői szerepek, munkavállalás, gyereknevelés, a gye-
rekek jövője.
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Hit-és élmény tábor
2020-ban Miskolctapolcán hit-és élmény tábort tartottunk. Mintegy 20 gyermek 
számára tudtunk életre szóló élményt biztosítani. A tábor tematikájából kiindulva 
fontos szempont volt a hitéleti gyökerek megismertetése, így a szentek életének 
bemutatásával, és a helyi templomok látogatásával gazdagítottuk a táborozókat. 
Jártunk az állatkertben, a barlangfürdőben, a gyerekek megnézték a dinókról szóló 
kiállítást a miskolci Herman Ottó Múzeumban, és a Kohászati Múzeum kiállításán 
megismerhették a bányászati szakma rejtelmeit. 

„Nekem a dínók tetszettem a legjobban, meg az hogy csónakáztunk.” (Bálint)
 

„A legjobb az volt, hogy villamoson utaztunk, még sosem láttam villamost.”  
(Mónika)
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