
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kékpáfrány  

 

Böjti beszámoló 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böjtelő 
 

A Páfrányok nagyon szeretnek együtt lenni. Nemhiába barátok. 

Ez világosan kiderült első közös kirándulós 

programunkon, amikor Veresegyházára 

látogattunk el a szombati nagypiacra, majd a 

Medveotthonba. Anitáék megmutatták a 

tuti helyeket a piacon, mert ők már régóta 

ott vásárolnak. Gazdagabbak lettünk néhány 

őstermelői finomsággal (sajtok, zöldségek, 

kolbász), de vettünk almát a mackóknak is. A 

legjobb vásár az a félkilós csomag apró 

makói fokhagyma volt, aminek igazi 

fokhagyma íze van, és nem puhul, nem 

csírázik, egyszerűen csak finom. Voltunk 

együtt egy kávézóban is 

melegedni, ott a bevásárlástól 

tömött szatyrokat lehet látni, de 

nem fotóztuk le a 

szerzeményeket. 

 

A Medveparkban elkészült az 

első csoportkép. Nem teljes a 



létszám, de a hangulat szuper volt, a végére a nap is kisütött, úgyhogy a lemaradó Páfrányok szívből 

sajnálták, hogy nem lehetettek ott, és mindent megtettek, hogy a következő kirándulásra eljussanak. 

Ez a program azért is volt jó, mert több Páfránytag most találkozott először egymással,  így meg 

tudtak ismerkedni, és praktikáikkal segítették a megtakarítást. 

Minden találkozásunkkor megbeszéljük, hogy áll a csapat, a koordinátor rögtönzött elemzést végez, 

megállapítjuk, hol kell még belehúznunk, és meghallgatjuk egymás jó tanácsát. Ezután került 

kihirdetésre a böjt. 

 

 

 

 

 

Böjtkezdet 
 

Először is tisztáztuk, hogy minden vasárnap le kell olvasni a mérőórát, és rögzítjük is a rendszerbe, 

mert akkor kapunk visszajelzést az oldaltól is, hogy merre tartunk, és a szemfüles koordinátornak is 

lehet egy-két jó meglátása, hogy mit lehet még tenni. Meg látványos is, ha ott van a rendszerben a 

minden heti böjti adat. 

Közös vállalásnak azt gondoltuk, hogy a húsmentes ételeket a kezdetektől megosztjuk egymással 

online csoportunkon, és a végén készítünk egy böjti szakácskönyvet. Másik vállalás a közös takarítás, 

ami az elején tett vállalások között is szerepelt. 



Bogiéknál így ábrázolta Milán a böjti kihívások egy részét:

 

 

1. kihívás: Stand-by 
 

Ez az a terület, ahol az emberek többsége azt hiszi, hogy ő elég jó, de ha tényleg utána megy, akkor 

látja, hogy korántsem. Nálunk a legtöbben már a böjt előtt is látták, hogy itt még van mit tenni, mert 

a mérőóra -ugyan picit lassan, és döcögősen-, de körbejárt. 

Ugyanis ennél a területnél pont a mérőóra az, ami sokat segít a 

felderítésben. Találhatunk évek óta bedugott és nem használt 

energiafalót, mint amit Kláráék fedeztek fel a konyhában, és 

inspirálhat minket jó gyakorlatok kipróbálására és megosztására is. 

Ezt a szuper időzítős megoldást is Kláráék küldték.  



 

A gyerekeket is megihlette a 

téma: Milán egy fontos tennivalónak ítélte az árammal való takarékoskodást a Páfrányok életében. 

És milyen igaza van! A résztvevő családok többségének az egyik legnehezebb böjti feladat a nappali 

áramfelhasználás csökkentése volt. Küzdöttek vele, és sokan nagy előrelépést tapasztaltak! De ez már 

a vége… 

 

És a kütyümentes. Ez a legtöbb helyen komoly fejtörést okozott. Persze nem az az egy nap, hanem az, 

hogy próbáljuk a böjti időszakban ezt végig tartani. Erre azért még gyúrni kell. Persze, van, ahol 

könnyebben ment. Szandiék azt mondták, hogy náluk társasjátékozással, legózással, kártyázással és 

hajókészítéssel számára meglepő módon is könnyen ment.  

Ebben a témában annyi jó kép érkezett, hogy egy teljes oldalnyi kollázst állítottam össze, hogy kis 

ízelítőt adjak. Azt gondolom, hogy nagyon sikeres egyszeri kütyümentes napot tartottunk, de mi 

tovább gondoltuk, és ezért látszik nehéznek. Az biztos, hogy erre a területre külön oda kell figyelnie 

szinte mindannyiunknak, de vannak jó gyakorlataink is! 



 



2. kihívás: Fűtés 
 

Megosztó egy kihívás. Itt lehet a legtöbb energiát 

megtakarítani, mert a felhasznált energia közel 

háromnegyede a fűtésre fordítódik. De a Páfrányok egy 

része utál fázni. Igazából az összes Páfrány utál fázni, de 

van, aki mégis bevállalja.  

De ott, ahol már eddig is alacsony volt a téli 

szobahőmérséklet, ott a böjt alatt olyan alacsony lett, 

hogy még a macska is betakarózott. 

Sőt, a családfő is jól beöltözött. De pazarol. Kütyüzik.  

  Aztán olyan is volt, 

ahol pont ekkor romlott el a kazán… Szandráék mondjuk annyira nem 

örültek a pillanatnyi megtakarításnak. Szerencsére tudtak a bajon 

segíteni. 

Összességében változó lelkesedéssel és hidegtűrési képességgel a 

Páfrányok alaposan beálltak a megtakarításba. Redőnyöket is húzogattak. 

És tanultak Merciék macskájától! 

   

 



Ezen a héten volt a 2. klímakoordinátor képzés, amin a koordinátor természetesen lelkesen rész vett. 

                                     

 

3. kihívás: Fürdőszoba 
 

A mosási kihívást a családok egy része nehéznek találta. Főként a kisgyerekes családok. Nálunk a 

családi lógatós nyert létjogosultságot: a ruhát, amit még fel lehet venni, a fürdőben hagyjuk 

fellógatva egy kampóra, vagy a törülközőszárítóra. Erről mondjuk nincs kép, annyira nem esztétikus. 

 

A 3 perces zuhany viszont az 

anyukákon és lányokon túl a 

gyerekeket is tűzbe hozta.  

Merciék Marciját így ihlette 

meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szandiéknál játék a fürdés. És egyben munka is. Gyerekmunka. A kis színes -kütyümentes időben 

előállított- dörzsiszivacshajó a gyerekmancsok segítségével szépen megtisztította a nagycsalád kádját. 

A vizet persze mindhárom fiú használta! 

                              

 

4. kihívás: A konyha 
 

Na végre! A legtöbbünknek hazai terep! A legnagyobb lelkesedést kiváltó feladat. Csak úgy 

záporoztak a szebbnél szebb ebéd- és vacsoraképek. Meg persze receptek! A Kékpáfrány Böjti 

szakácskönyvben minden család egy energiatakarékos napi menüvel is készült a húsmentes mellé. 

Néhány ételfotót ideteszek. Szezonális, nyers, vagy minimális főzésigényű. Ezek a hívószavak a héten. 

      

                     

 



Azért nem lenne kihívás, ha nem lenne benne kevésbé 

szeretem feladat is. Fotóval nem túl jól dokumentált, de 

itt voltak a takarítási feladatok is. Hűtőtisztítás, 

hütőpucolás… Egyes szerencsés családokban ezt Apuka 

csinálta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. kihívás: Közösség által választott 
 

Vállaltuk még az energiaaudit alatt, hogy jó Páfrányként 

segítünk csapattársainknak a takarítási munkában. 

Szereztünk is két közös radiátorpucolót, ami az összes tag 

számára elérhető. Olyan, mint egy túlméretes üvegmosó, 

befér a radiátor lamellái közé, és a teljes felület kefés, ezért 

egyszerű a tisztítás. Mondjuk párszor be kell azért dugni a 

radiátorba… úgyhogy eltart egy darabig. 

 

 

 

 

 

 

 

Megalkottuk a Kékpáfrány Böjti Szakácskönyvet, amit külön csatolunk. 



És ennek keretében tartottuk a csapatkirándulást, melyet összekötöttünk a böjti elemzéssel is. És 

bajnokhirdetéssel. 

 Március 23-án, a szinte első tavaszi napon mentünk kirándulni a Budai-hegységbe. Jobban tettük 

volna, ha hallgatunk az időjárás előrejelzésre, és kabátok meg pulóverek helyett több vizet viszünk. 

Ugyanis kutya meleg volt. Mondjuk éppen jól 

esett, csak kevés volt a víz, és sok volt a 

fölösleges cipelnivaló. 

A Páfránykirándulás úgy zajlik, hogy aki csak 

teheti, tömegközlekedéssel közelíti meg a 

helyszínt. Jó hangulatú közös utazás, véletlen 

találkozás volt a fáradozásaink jutalma.  

 

 

 

 

  Jó sokat vártunk egymásra, de végül így vagy úgy mindenki megérkezett. Az Árpád kilátónál 

elkészítettük az első csoportképet is! 

 



A Páfránykirándulásra mindenki 

finom falatokkal jön, amivel a 

Páfránytársakat meg tudja 

kínálni. Meg kell hagyni, 

alaposan kitettünk magunkért! 

Igazi terülj-terülj asztalkámot 

varázsoltunk az erdei tisztásra! 

Merci még egy gyönyörű régi 

abroszt is hozott! 

 

 

 

 

 

 

Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere: 

zellerszár, sok-sok nyers zöldség, friss 

tavaszi retek, kétféle hummusz, 

tojáskrém, tonhalkrém, sajtkrém, 

különböző kenyérfélék, és desszertnek 

teljes kiőrlésű meggyes pite és babalapú 

csokis brownie. Mindegyik isteni volt! Még 

a romokon is csemegézünk! 

Forrás sajnos nem volt az utunkon, 

mindenki a saját kulacsában hozott 

innivalót magának -sajnos nem eleget! 

 

 

 

 

 



   

                       

Itt tudtak a kicsik és nagyok játszani. Előkerült a frizbi, az ördögbot, volt foci. 

Energiakoordinátorként böjti összefoglalóval készültem. Elemeztem minden csapat fogyasztásának 

alakulását. Csináltam egy nappali áram blokkot -ebben csak ez az egy energiafajta szerepel, meg egy 

fűtés blokkot, amiben az éjszakai áram, gáz, házközponti fűtés. Tudom, hogy nem teljesen pontos, 

mert a „ fűtés” csoportban van, aki a melegvizet is gázzal állítja elő, vagy azzal főz, ezért itt szerepel, 

de nagyjából jó összehasonlításnak. A vizet nem volt értelme hetente megjeleníteni, mert heti 1-2 m3 

fogyasztás történt csak. Az összehasonlítás úgy történt, hogy vettem a verseny kezdetétől történő 

fogyasztást mindenkinek a böjt kezdetéig adott energiafajtáról, és átszámoltam kWh-ba. Ezt a 

fogyasztást 7 napra vetítettem, ez a grafikonok első oszlopában szereplő érték. Tehát ez már a 

megtakarítási verseny fogyasztása, de még nem a böjti. Azt szerettem volna látni, hogy kinek 

mennyire sikerült böjtölnie, vagyis a visszafogott fogyasztáshoz képest bevezettünk-e további 

megszorításokat. Ez az áramfogyasztásnál reálisabb eredményt ad, mert a fűtésnél a külső 

hőmérséklet folyamatosan növekedett, így kevesebbet fogyasztottunk emiatt is, de hiszem, hogy a 

tudatosság miatt is.  

 

 

 



Lássuk a grafikonokat! 

 

 

Az áramfogyasztásnál is mindenkinél kisebb a fogyasztás mint azt megelőzően! Nagyon ügyesek 

vagyunk! Még azt is le lehet olvasni a görbékről, hogy ki az, aki otthon töltötte a március 15-i hosszú 

hétvégét. Neki megnőtt a fogyasztása áramból. 

És mivel ez egy verseny, megnéztük, hogy ki hogy áll magához és egymáshoz képest is. 



Összesítés 

Böjt alatt 
felhasznált 
áram kWh 

Böjt alatt 
elért áram 
felhasználás 
arány % 

Böjt alatt 
felhasznált 
fűtési 
energia kWh 

Böjt alatt elért 
fűtési energia 
felhasználás 
arány % 

SchafferA 100 81 1285 67 

SchődlA 240 87 1644 51 

HorváthB 268 89 646 52 

IllyésT 204 89 2051 65 

KerpelyK 107 96 1605 66 

Kotschy-KZs 120 67 241 30 

MajorosA 159 39 1540 74 

NagyM 187 81 1116 50 
 

Itt a teljes böjti fogyasztást nézzük, áramból és fűtésből is. Megnézzük, hogy számszerűen ki fogyaszt 

a legkevesebbet, illetve a saját előző fogyasztásához képest kinek a legnagyobb a megtakarítása. A 

legpáfrányosabb Páfrányokat sárgával kiemeltük. Fűtésbűl két-két kiemelés is van, mert a 

koordinátor munkaköri kötelessége a példamutatás… 

És nem csak beszéltünk, díjakat is kaptak a legpáfrányosabb Páfrányok (a koordinátor nem, mégis 

furán nézne ki, ha magának adna díjat). 

 



 

És nem csak együtt voltunk, ettünk-

ittunk, elemeztünk, hanem 

megbeszéltük azt is, hogy a másik 

család mi az, amit még megtesz a zöld 

életmód érdekében. Vagy a 

megtakarítás fokozása érdekében. 

Anita egy ideje törekszik a 

hulladékmentességre, szuper saját 

készítésű viaszosvászon 

uzsonnaszalvétát, és hálós 

műanyagzacskó kiváltó zsákot 

mutatott nekünk, ami mindenkinek 

nagyon tetszett! 

 

Hát így ért véget a karbonböjt a Kékpáfrány csoportban. Hatalmas megtakarításokkal és sok jó 

tapasztalással. 

 

 

 

 

 



Páfránytagok böjtértékelése 
Arra a kérdésre keressük a választ, hogy kinek mi ment könnyen, mi ment nehezet, és mit tanult a 

karbonböjtből. Mindenki a saját stílusában válaszol, a saját tapasztalatait osztja meg sokszínűen. 

Szandi (SchődlA) 

Könnyen ment a kütyümentes nap, pedig attól féltem, hogy nagy ellenállásba ütközik, de a 
társasjátékozás, kártyázás, legozás, hajóhadkészítés szuper alternatívának bizonyult. 
A legnehezebben a hideget viseltük, legalábbis én, de örömet okozott az éves leolvasásnál, hogy 
túlfizetésben vagyunk. 

A húsmentes ételek csak addig okoztak problémát, míg kitaláltam mi legyen, a megvalósítás már 

könnyen ment. Eszembe jutottak a nagymama spórolós receptjei és még nosztalgia is töltötte be a 

szívemet. 

Anikó (SchafferA) 

Ami könnyen ment a lámpakapcsolásra való odafigyelés és az éjszakai készenléti állapot 
megszüntetése 
Ami nehezen ment egyértelműen a húsmentes étkezés.  
Amit tanultunk, a sok-sok odafigyelés idővel rutinná válik és a tudatosság beépül a 
mindennapjainkba. 

Amit folytatunk a fürdővíz felfogása és WC-öblítésre való hasznosítása, valamint a készenléti állapot 

lekapcsolása. 

Anita (MajorosA) 

Nekünk nagyon hasznos volt a heti óralelvasás, ez folyamatosan motivált arra, hogy hétről hétre 
csökkentsünk a fogyasztást. Egyik legnehezebb kihívás számunkra az volt, hogy felezzük meg a 
mosások számát a héten, jobban át kellett gondolni, hogy mikor mossunk, de a jövőre nézve 
biztosan csökkenteni fogjuk valamennyivel, ha nem is felére :-). Nehéz volt még az a feladat is, 
hogy egy nap ne használjunk mikrót és kávéfőzőt, ezt csak hétvégi napon sikerült megoldanom. 
Legjobban a húsmentes péntekeket és a receptgyűjtögetést szerettük, ezen kívül a 4 hét alatt 
már teljesen szokássá vált a standBy módban lévő készülékek kihúzása a konnektorból, amikor 
nem használjuk. 
 

(+ legnagyobb nehézség volt a vízóra leolvasása, mert egy aknából kell kihúzni és csak fényes nappal 

lehet, ez minden vasárnap szenvedés volt:-)) 

Timi (IllyésT) 

Nálunk a karbon böjt legnagyobb tapasztalatai STAND-BY: annak ellenére, hogy azt hittem nem 

szoktunk égve hagyni világítást, amikor tudatosan figyeltem rá észrevettem, hogy mégiscsak égve 

maradt itt-ott, erre ezentúl jobban figyelünk. Több helyen van kapcsolós elosztó, ezek nagy részét 

éjszakára áramtalanítottuk. FŰTÉS: A fűtés hét legnagyobb meglepetése viszont az volt, hogy amikor 

elkezdtünk hőmérőzni a szobákban, azt láttuk, hogy a termosztáton kiírt hőmérséklet sehol nincs meg 

a házban, mindenhol egy átlag 1,5-2 fokkal hidegebb van, kb 19-20 fok a beállított 21 helyett. 

FÜRDŐSZOBA: A háromperces zuhany szabályt tartottuk, a fogmosásnál pedig leszoktam a 

vízfolyatásról. Mosni szinte mindig 40 fokon mosunk, így ez nem okozott nehézséget. KONYHA: A 

húsmentes péntekek teljesíthetőek voltak, sőt, mi a hétvégéket is félig húsmentessé tettük az újabban 

félig vega családtag miatt. A legnehezebb a mikró elhagyása, vannak olyan ételek, amiket nem tudok 

mikró nélkül melegíteni, pedig valahogy 22 évig megvoltam nélküle, és mégis túl kényelmes megoldás 



a nem leveses vagy főzelékszerű készételek megmelegítésére. Összességében a mi családunkban 

mindenki valamilyen formában részt vett a karbonböjtben, leginkább a lámpák lekapcsolásában, a 

húsmentes étkezésekben, a kevesebb fűtésben, a fürdés helyett a zuhanyzásban. 

Bogi (HorváthB) 

Ami könnyen ment: 

- Húsmentes napok- ezt továbbra is tartani fogjuk  

- Hűtő leolvasztása (nekem főleg, mert Z csinálta hehe)  

- Fűtés visszavétele kb. fél fokkal 

Nagyon klassz volt a közös kirándulás, tapasztalatcsere a Páfrányokkal. Jó volt a gyerekeket ebbe 
bevonni, beszélgetni velük erről a témáról. Örültünk a díjnak 

Ami nehéz volt: 

- Kütyümentes nap nehézségei: főként az esték, mert a délutáni közös programok után, az esti, 

nyugis órákban nehéz nem kézbe venni valami kütyüt (sajna) 

- Kevesebb mosás- valahogy mindig tele a szennyes...ezen dolgozni kell 
- Rövidebb zuhanyzás, kevesebb vízfogyasztás 

Tapasztalat: 

Amit észrevettem: a családunk fogyaszthatna több nyers, és kevés hőkezelést igénylő ételt 

Merci (NagyM) 

Nehéz: 

Nehezen megy a kütyü mentesítés. 

Az autómentes közlekedés nehezen megy 

Könnyű: 

Az hogy egy hétig meleg idő volt, és alig kellett fűteni. 

És átálltunk kotyogós kávéfőzésre, az automata darálósról. De nem spórolásból, hanem mert jobb a 

kávé. 

Tapasztalat: 

Azt tapasztaltuk, hogy ha csak a macska és a nagyi vannak otthon pár napig, akkor visszaesik a 

fogyasztás.  

Sárvári család tapasztalata a karbonböjttel kapcsolatban, hogy gázon viszonylag könnyedén tudtunk 
megspórolni. Ezzel szemben a szokásaink elektromos áram fogyasztásban még mindig nem elég 
tudatosak. Az elektronikus kütyük használatáról a legnehezebb lemondani, mert már sajnos annyira 
beépült az életünkbe, hogy szinte észre sem vesszük, hogy már megint nyaggatjuk. És hát megy 
háttérben a tévé is, na erről sem sikerült leszokni. A többi böjtös tippet jobban tudtuk integrálni az 
életünkbe. 

Az autómentes közlekedés csak a családfőnek megy nehezebben, de neki munkába járáshoz nagy 
segítség időben. Általános tapasztalatunk még, hogy a családtagoknak nem egyformán megy 
könnyebben vagy nehezebben bizonyos területeken a spórolás. Tehát, akinek könnyebben megy, 
annak jobban kellene a többiekre hatni. Különben visszacsúszunk a kényelmes, energiapocsékoló 
életmódba. 



Ja még valami: Nagyon pozitív változást hozott a karbonböjtölés étkezési szokásainkban is. 
Egészségesebb fogások kitalálására ösztönzött. A böjtös időszakra amúgy is jellemző, hogy a 
megtakarítás szelleme minden területre kiterjedt, nemcsak az energiára, és folyamatosan jelen volt, 
ami segített abban, hogy a jó szokások beépüljenek. 

Klára (KerpelyK) 

A legnehezebb volt az áramfogyasztást csökkenteni. Az izzókat már korábban LED-re cseréltük, a 
mosógép A+, a hűtő 5 fok körülre van állítva, a TV és a set-top box rég kihúzva. A fogyasztásmérő 
segítségével kiderítettük, hogy a hűtőben is 25 Wattos izzó volt, és ezt is LED-esre cseréltük. A 
modemhez elővettem egy régi időkapcsolót, ami éjjel és napközben lekapcsolta, ezt javaslom 
mindenkinek, mert igazán praktikus megoldás, de sajnos kb. másfél hónap után tönkrement. Kell 
majd egy új. A fűtést lejjebb tekerni sokkal könnyebb volt, bár utálunk fázni. Mindenesetre a 
gázfogyasztás csökkent, és ehhez talán a fűtőtestek alapos kitakarítása is hozzájárult. A vízfogyasztás 
nem tudom, mitől csökkent, de örültem neki. A húsmentes étkezés nem okozott gondot, az eddig is 
szokásban volt, hogy csak ritkán eszünk húst, inkább a halat szeretjük és a tejtermékeket. 

Kotschy-KZs 

A legnehezebb nekünk az volt, hogy már böjt előtt is látszott, hogy áramban kifejezett túllépésünk 

van, amit nagyon-nagyon nehezen szorítunk vissza, és aminek az egyik oka az, hogy kb egy éve napi 

szinten főzök, ami nálunk árammal megy, előtte meg nem így volt, inkább heti egyszer. Mivel a 

Kékpáfrány csoport koordinátoraként nekem mindenképpen megtakarítást kellett elérni az én 

családomban, különben hol a példamutatás, a fűtéshez nyúltunk, ami elég fájdalmas volt, mert a 

nappaliban így is maximum 20 fokot, a hálóban 18-at tartottunk. Ebből kellett visszavenni, így lett a 

nappaliban 18 fok, a hálóban 16, ami már fázós. És megjelent két helyen a penész is, pedig gondosan 

szellőztettünk minden reggel. Így ez a verseny nagy vesztesége volt. Már a referenciafogyasztásunk is 

olyan alacsony volt (magyar fogyasztás ötöde), amiből nehéz tovább faragni. A Nagy 

Páfrányelemzésnél észrevettem, hogy a fűtésértékeim a rendszerben nem is jók, negyedannyi 

fogyasztást mutat következetesen, ami negyedannyi megtakarítást is jelent. Ez remélem, megjavul. 

Végül áramban is fejlődtünk, a +20-ról eljutottunk a +pár százalékra, ezzel már elégedett vagyok. 

Mindent kihúzunk, kicsit már kényelmetlenül is. 

Könnyen ment a spórolás a vízzel, alapból nagyon rövid zuhanyzások vannak, vagy egymás után 

használjuk a vizet. A mosásnál sem lehetetlen visszafogni picit, nem volt olyan nehéz. 

Az autózás nehezebb, közös fuvarral indulunk reggel, bár volt egy-két hét, amikor troliztunk helyette, 

de azért az autó maradt meg. 

A leges-legnehezebb a kütyümentesség. Nagynak és kicsinek probléma, főként kicsinek. Otthon más 

tevékenységnél gyakran szájhúzás van, én azt látom járhatóbb útnak, ha elmegyünk együtt valahova. 

Akkor nincs kütyü. 

Nagyon jó volt együtt lenni a Páfrány Barátokkal, a csapatból hatan középiskolai osztálytársak 

voltunk, arra gondoltam, hogy jó, és furcsa tapasztalás ennyi év után közös házifeladatot leadni… 

És örülünk a nem Károlyis tagoknak, mindenki hozza a saját kis jó gyakorlatait, vagy akár 

nehézségeit, és együtt leszünk egyre jobbak- és a Földnek is jót teszünk. Ez mindnyájunknak jó érzés. 


