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NYIMI HÍRLEVÉL      

          

            

Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

  

 

 

2018. április 

III. évfolyam III. szám 

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének soron 

következő számát 

olvashatja.  

Hagyományteremtő 

céllal hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét 

érintő híreket, 

eseményeket, civil 

szervezetek 

tevékenységét, valamint 

a programokat havi 

rendszerességgel 

megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 

A tartalomból: 
 

Nagy tavaszi 

falutakarítás       2. oldal 

Egészségrovat     2. oldal 

 

Téli rezsicsökkentés 

2. oldal 

 

Receptajánló 3. oldal 

 

Programajánló  3. oldal 

Egyházi hírek 4. oldal 

Anyák- napi        4. oldal 

ünnepség 

 

Nagy eseményre készül kis falunk, idén először ugyanis részt vesz a június 9-10-én megrendezésre 
kerülő Nemzeti Regattán!  
A Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlásfesztiváljaként aposztrofált, a nyár első 
balatoni fesztiváljára, mely idén rekordszámú nevezővel, 53 település részvételével valósul meg a 
várossá válásának 50. évfordulóját ünneplő Siófokon, a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) és 
szervezőtársai jóvoltából.  

 
 

Nyim nevezésének elsődleges célja az volt, hogy legyen egy újabb a nyimi közösséget, és 

összetartozást erősítő esemény. Emellett szerettük volna a települést is bevonni a Siófok, és a 

Balaton turisztikai körforgásába. Mind az aktív, (túrázós, kerékpáros) turizmus kedvelő, mind 

pedig a családos látogatók számára meg szeretnénk mutatni, hogy itt vagyunk mi is a 

turisztikai desztinációban, ha a Balatont említjük, már csak pár kilométer a festői szépségű 

Nyim. 

A nyimi csapat a partról is jól követhető vitorlásversenyen mérheti össze tudását, melyen heten 

vesznek részt, a Sió csatornán zajló izgalmas sárkányhajó versenyben pedig 10 fő küzd majd tőlünk 

derekasan az evezőlapátokkal.  
A nagyszínpadon lehetőségünk lesz bemutatni településünket. Patkó Bandi nevéhez kötődően 
„betyárosra vesszük a figurát”, és a „Betyársors” című színpadi műsorral készülünk, melyben a 
nyimi dombok közt bujkáló betyár fordulatos életútját elevenedik meg térségi népdalfüzérek 
kíséretében.   

 
 

A rangos fesztiválon a gasztronómia is kimagasló szerepet kap, a Települési Ízek Utcájában helyi 

specialitásokat kóstolhatnak a látogatók, a Települési Ízek Versenyén pedig Vaddisznópörkölttel, 

és Nyimi pincepörkölttel nevezünk.  
A sátorstandunknál igyekszünk majd bemutatni mindazt a kincset, amire büszkék vagyunk mi 
nyimiek, valamint lehetőség lesz interaktív kézműveskedésre, és a kovácsolás mesterségébe is 
betekinthetnek az érdeklődők.  
Nagy örömünkre Nyimet Kozma Dominik, a Világ- és Európai-bajnoki bronzérmes magyar 

úszó is képviseli majd.  
A szervezők több ezer látogatóra számítanak a nyárindító siófoki fesztiválon. A Regatta nem csak 
vitorlásverseny, sokkal inkább egy színvonalas családi kikapcsolódási lehetőség. A 2 nap alatt 
fellépnek majd: Király Viktor, a TNT,  a 15 éves Kowalsky meg a Vega, valamint a 

Patikadomb zenekar! Az egészséges életmód jegyében szűrővizsgálatokon és tanácsadásokon is 
részt lehet venni. Természetesen a gyerekeket is rengeteg felfedeznivaló játék, kézműves 
foglalkozás és program várja a helyszínen.  A kétnapos országos seregszemlének ismét Ördög 

Nóra lesz az egyik házigazdája. 
Nyim nem kisebb településekkel méretteti meg magát, mint Budapest, Győr, Debrecen, 

Veszprém, Zalaegerszeg, Miskolc, Szolnok. A Balaton- parti településeken túl az ország 
különböző részeiről is érkeznek további résztvevők, így említhető Makó, Nagykőrös, Hajdúnánás, 

Gyöngyös, vagy akár Kiskunmajsa is. 

Jöjjenek, gyertek el velünk a Nemzeti Regattára, szurkoljatok nekünk, és töltsünk el együtt 

két felejthetetlenül szép, és aktív napot a Balatonnál!  
Bővebben a Nemzeti Regattáról a www.nemzetiregatta.hu oldalon tájékozódhatnak.  

Nemzeti Regattára készül Nyim 

KÖSZÖNTSE 

SZERETTEIT A NYIMI 

HÍRLEVÉL 

HASÁBJAIN! 

Februártól új rovatot 

indítunk, melyben 

lehetőség lesz gratuláció, 

jókívánság, gyászjelentés, 

stb. megjelentetésére. 

LAPZÁRTA:  

adott hónap 15. napja 

A hirdetéseket kérjük, 

munkaidőben az 

Önkormányzati Hivatalba 

szíveskedjenek eljuttatni. 

 

 

 

http://www.nemzetiregatta.hu/
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Tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban 

Nagy tavaszi falutakarítás 

Tavasszal a szervezetünk is megújul 

 

Április 28-án immár 12. 

alkalommal kerül 

megrendezésre a Nagy Nyimi 

Falutakarítás, faluszépítés. 

Nyim Község Önkormányzata 

és a Siófoki Szakképzési 

Centrum Baross Gábor 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolájának  közös, 

több évre visszanyúló sikeres 

együttműködésének 

köszönhetően jön létre ez a 

nap.  

A diákok és a vállalkozó 

szellemű lakosaink ilyenkor 

tisztogatják  meg kis falunkat a 

nem kívánatos szeméttől, 

valamint csapatépítő munka 

keretében szorgoskodnak, 

szépítgetik lakóhelyünket.  

Az idei évben a szemétszedés  

 

mellett árokásást és faültetést 

tervezünk. 

A hagyományos langallós 

reggelivel a Faluszépítő 

Egyesület várja a munkában 

részt vevőket reggel fél 8.00-

kor a Faluháznál. 

A szorgos kezek jutalma egy 

finom ebéd, amit a  Nyimi 

Hagyományőrző és Kulturális 

Egyesület  jóvoltából 

fogyaszthatunk. 

Várunk szeretettel mindenkit, 

aki szívesen lenne aktív 

résztvevője egy jókedvű 

napnak! 

Ásót, lapátot kérünk, hozzon 

mindenki magával! 

 

Találkozzunk  

április 28-àn! 
 

Kedvcsinálónak 

szemezgettünk a tavalyi 

képekből: 

 
 

 
További képek Dunai Zoltántól 

az alábbi linkre kattintva 

érhetők el: 

https://www.flickr.com/photos/z

olka/sets/72157680049254464/ 

 

 

LOMTALANÍTÁS 

  

Nyim Község Önkormányzata  

2016. november 11-én 

(péntek) 

  

Házhoz menő, ingyenes  

  

LOMTALANÍTÁST  

szervez. 

  

A lomtalanítás alkalmával a 

háztartásban feleslegessé vált 

műszaki cikke(ke)t, 

lakásfelszerelés(eke)t, megunt 

tárgya(ka)t lehet kihelyezni az  

ingatlanok elé. 

  

A meghirdetett időpont előtt a 

lomokat TILOS  

közterületre pakolni!  

A jelzett napon 8.00-16.00. óra 

A hosszú tél után végre 
beköszöntött a várva-várt tavasz, 
s a természet szépségét látva mi 
is vágyunk a testi-lelki 
megújulásra. A jó idő miatt a 
bővebb, alakot leplező 
ruhadarabok ideje lejárt, ezért 

igyekszünk mi is mihamarabb 
formába lendülni. A tavasz a 
léböjt - és fogyókúrák időszaka, 
ilyenkor próbálunk 
megszabadulni a téli hónapok 
alatt a szervezetünkben 
felgyülemlett méreganyagoktól, 

illetve súlytöbbletünktől.  
Fontos, hogy a  választott 
léböjtkúra időtartama 
semmiképpen ne tartson 3 napnál 
tovább, hiszen a méreganyagok 
távozása mellett az értékes 
vitaminoktól és tápanyagoktól is 

kiürülhetnek szervezetünkből. Az 
első és legfontosabb a reális 

célok  
 

kitűzése. Alkati és hormonális 
okok is befolyásolhatják 
kinézetünket, így akik nagyobb 
feleslegtől szeretnének 
megszabadulni, mindenképpen 
vegyenek igénybe orvosi 
segítséget is. Fontos, hogy 

türelmesek legyünk magunkkal, 
és ne várjunk gyors 

eredményt!  Már egészen apró 
lépésekkel sokat tehetünk azért, 
hogy jobban érezzük magunkat. 
Ilyen lehet a napi  legalább 2 
liter folyadék  - elsősorban víz - 

fogyasztása, az édes üdítőitalok 
elhagyása mellett. A víz a 
szervezet működéséhez 
elengedhetetlen, fontos szerepet 
tölt be a vérkeringésben, 
valamint a salakanyagok 
távozásában is. A szénhidrát- 

csökkentett életmód, a friss 
zöldség- gyümölcsfogyasztás  
 

szintén sokat segíthet. 

Próbáljuk következetesen 

tartani magunkat az általunk 

felállított szabályokhoz. A 

sportolás szintén 

elengedhetetlen része az 

egészséges életmódnak. Már 

heti 4 alkalommal végzett, 

legalább félórás intenzív 

sporttevékenységgel nagy 

változást érhetünk el. A 

tavaszi kerti munkák, a 

hétvégi séták, túrák is aktív 

tevékenységnek számítanak, 

mindamellett, hogy 

feltöltődést és kikapcsolódást 

is nyújtanak.   

Kitartás, önfegyelem és 

elszántság kell mindehhez, 

de hosszútávon 

mindenképpen megéri! 

 A kormány által meghirdetett 

téli rezsicsökkentés rendezését, 

a nem gázzal és távfűtéssel 

rendelkezőknek önkormányzati 

feladatkörbe rendelte. Jelenleg a 

már szokásosnak mondható 

szociális tűzifa kiegészítéseként 

kapta meg az önkormányzat az 

alábbiak szerint: A szociális 

tűzifa kiegészítésnek 

felhasználásával kapcsolatban 

két kormányhatározat jelent 

meg, amelyben döntöttek a 

rezsicsökkentésről (1072/2018. 

(III. 9.) korm. hat., és az 

1152/2018. (III. 27.) Korm. 

hat.,  ennek mellékletében 

felsorolták a jogosult 

településeket és a részükre járó  

 

  

 

 

Az Önkormányzat 

elkezdte a jogosultak 

körének felmérését. Az 

viszont már látszik, hogy a 

jogosultak körre bővebb, 

mint a megkapott keret. 

Emiatt a 

Belügyminisztériummal 

egyeztetést 

kezdeményezek. Ennek 

eredményéig és a testületi 

döntésekig türelmet kérek 

az érintett lakosoktól. 
Pistár Péter polgármester 

 

Hulladékszállítási naptár 
2018. április 

összeget. Eszerint Nyim 

részére 13 m3, 247.650.-Ft 

összeg jár. A Korm. hat. 3. 

pontja szerint a 2017. évi 

pályázat alapján, a 

támogatás 

felhasználásának és 

elszámolásának részletes 

feltételeit meghatározó 

támogatói okirat alapján 

nyújtják a támogatást; a 4. 

pont szerint a pénzügyi 

felhasználás határideje 

2019. március 31, a 

lakosság részére a 

tüzelőanyag kiosztásának 

határideje 2019. február 

15. 

 

Tájékoztatjuk a 

lakosokat, hogy az 

önkormányzat 

közvilágítás-

korszerűsítést tervez! 

Magyar fejlesztés, 

magyar gyártás és saját 

finanszírozás.  

A Hivatal előtt két 

teszt-lámpa került 
felszerelésre.  

Mondjon véleményt 

róla! 
Javaslatait várjuk a: 

www.nyim.hu/bejelent

ések 

felületen,  vagy írásban 

az Önkormányzati 
Hivatalba benyújtva. 

 

Szeretettel köszöntik  

Palcsó Patrik Pétert 

18. születésnapja 

alkalmából: 

Szülei, barátai 

 
Babodi Mátét  

20. születésnapja 

alkalmából: 

Szülei és testvérei 

 

 

http://www.nyim.hu/bejelentések
http://www.nyim.hu/bejelentések
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Receptajánló– Csőben sült kelvirág, vagy brokkoli 

 

 

 

 

 

A pályázati program: 
Egy őshonos fákkal övezett, 
cserjékkel tarkított, sportolásra, 
bográcsozásra, szalonna sütésre, 
sétálásra, üldögélésre is alkalmas 
kis Nyimi Liget kialakítása; 
melynek létrehozása és használata 
során is a természettel és emberi 
környezetünkkel való harmonikus 
együttélés elvei érvényesülnek. 

1.őshonos fák és cserjék 
ültetése 
2. petanque pálya   
3.lengőteke pálya 
4.szurkolópadok 
5.szabadtéri tűzrakó és 
körülülők 
6.pihenőpadok és uzsonnázó 
asztal 
7.szelektív hulladéktároló 
8. kis fahíd a vízelvezető árok 
fölé 

 A pályázat egyik alapfeltétele a 
tervezett felújítás Közösség általi 
megvalósítása. Ez azt jelenti, 
hogy a programhoz kapott 
támogatást őshonos növényekre 
és köztéri elemek alapanyagaira, 
munkaeszközökre  fordíthatjuk, 
azonban a felújítási munkákat  -  
önkéntes vállalások segítségével 
nyimi lakosok, nyaralók, 
szimpatizánsok,  visszajárók, 
Nyimhez  bármilyen formában 
kötődők - együtt végezzük el.  
Éppen ezért kérjük, akinek 
szimpatikus, csatlakozzon 
hozzánk! 
Segítse ezt a kezdeményezést, 
akár alapanyaggal, akár anyagi 
támogatással, akár szakmai 
tanácsadással, akár a közös 
munkavégzés alkalmai során 
önkéntes munkával! 
Felajánlásokat fogadunk 
örömmel: Alapanyag : beton, 

Májusi programajánló- Pünkösdi királyválasztó 

Májusi programajánló- Gyereknap 

Idén is izgalommal várjuk az 

immár 10. alkalommal 

megrendezésre kerülő 

Pünkösdi Királyválasztást. 

 

 
A pünkösdi király, vagy 

királynéválasztás Európa-

szerte elterjedt szokás volt, a 

középkor óta vannak róla 

adataink.  

Versengés útján választották 

(lóverseny, bikafékezés, 

bothúzás, kakasütés) meg, 

hogy a falu legényi közül ki 

az az egy, aki egy évig ingyen 

(vagyis a falu költségére) ihat 

a kocsmában, külön meghívás 

nélkül részt vehet a 
lakodalmakon, mulatságokban 

  
 

 

2018. május 26- án ismét 

a gyermekeké lesz a 

főszerep Nyimben, ekkor 

lesz ugyanis a 

Gyermeknap Nyim 

Község Önkormányzata, a 

Nyimi Hagyományőrző és 

Kulturális Egyesület, 

valamint önkéntes 

segítőink jóvoltából.  

 

A gyermeknapi állomásos 

vetélkedő programja: 

Regisztráció, csapatalkotás a 

játszótéren, majd az állomásos 

vetélkedőt követően közös ebéd.  

 

Részletek a Hírlevél következő 

számában! 

 

 

Hozzávalók 2 főre: 

 

1 db közepes fej kelvirág, 

vagy brokkoli 

½ l tej 

kb. 10 dkg sima liszt 

5 dkg vaj 

só 

fehér bors (őrölt, vagy 

frissen darált) 

szerecsendió frissen 

reszelve 

1 csipet 

ételízesítő a főző léhez 

(opcionális) 

zsemlemorzsa 

 

 
 

Sue53 receptje 

Kóstoljuk, és, ha szükséges 

még fűszerezzük. Amikor 

már szépen bevonja a 

fakanalat, levesszük a tűzről, 

és ráöntjük a karfiolra. 

Előmelegített sütőben 180 C 

fokon alsó, felső lángon, 

légkeverés nélkül szép arany 

barnára sütjük. A sütés 

befejezése előtt, amikor már 

kezd színe lenni, 

megszórhatjuk reszelt 

(vegyes: füstölt, és sima) 

sajttal is.  

Kiváló köret (grill) szelet 

húsokhoz, halakhoz, vagy 

önálló ebéd, ill. vacsora is 

lehet! 

A fenti módszerrel nagyon 

sokféle zöldséget tudunk 

„csőben” (a'la graten) sütni. 

A variációkat a többféle 

zöldségből készült 

rakottasok végtelenné teszik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁMOGASSA 
 ADÓJÁNAK  

1%-ával  
NYIMET! 

 
 Kérjük, hogy 2018-ban 

adójuk 1%- ának 
felajánlásával 

támogassák a Nyimben 
működő egyesületeket! 

 
*Nyimi  
Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület,  
Adószám: 18783315-1-
14 
 

*Nyim-i Lovas és 

Kutyás Terápiás 

Közhasznú Egyesület:  

Adószám: 18208210-1-

14 

 

*Nyimi Faluszépítő és 

Környezetvédő 

Egyesület: 

Adószám:  18784275-1-

14 
Köszönjük! 

 

 

Elkészítés: 

A kelvirágot/brokkolit (lehet 

színes változataikat is!) rózsáira 

szedve, vagy ½ – be vágva 

ízesített, vagy sima sós vízben 

majdnem puhára főzzük.  

A tűzálló tálat, vagy tepsit a vaj 

felével kikenjük, a 

zsemlemorzsával megszórjuk. 

 A lecsöpögtetett karfiol 

rózsákat elrendezzük benne. 

Elkészítjük a bechamel 

(besamel/ tej mártást).  

A megmaradt vajból a liszttel 

rántást készítünk, de 

vigyázzunk, ne égjen meg. 

Fehérnek kell maradnia! 

Hideg tejjel állandó keverés 

közben felengedjük, és 

visszatesszük a tűzre (lehetőleg 

lángelosztóval, ha 

gáztűzhelyünk van).  

Belereszeljük a szerecsendiót, 

daráljuk a borsot, és sózzuk. 

Kóstoljuk, és, ha szükséges még 

fűszerezzük. Amikor már szépen 

bevonja a fakanalat levesszük a 

tűzről, és ráöntjük a karfiolra. 

Előmelegített sütőben 180 º C on 

alsó, fel-ső lángon, légkeverés 

nélkül szép aranybarnára sütjük. 

A sütés befeje-zése előtt, amikor 

már kezd színe lenni 

megszórhatjuk reszelt (vegyes: 

füstölt, és sima) sajttal is.  

Kíváló köret (grill) szelet 

húsokhoz, halakhoz, vagy önálló 

ebéd, ill. vacsora is lehet! 

 

A fenti módszerrel nagyon 

sokféle zöldséget tudunk 

„csőben”  (a'la graten) sütni. A 

variációkat a többféle zöldségből 

készült rakottasok végtelenné 

teszik! 

 

 

Hatalma néhol egy napig, de 

gyakrabban egy évig tartott. A 

közmondás is ismert: „Rövid, 

mint a pünkösdi királyság.” 

A szokásnak Jókai Mór Egy 

magyar nábob című regényében 

is emléket állít. 

A településünkön már 

hagyománynak számító 

rendezvény 2018.május 20-án, 

vasárnap lesz megtartva, a 

játszótérnél.  

Sok-sok izgalmas versenyben 

lesz része a közönségnek, legyen 

szó rönkhajításról, 

asszonytolásról, tekegurításról, 

vagy betyár virtusról. Sokan 

kíváncsiak, arra, hogy sikerül- e 

valamelyik szerencsét próbáló 

legénynek megdönteni Babodi 

Zoltán négyszeres királyságát. 

 
 

Tavaly a kiskirályok 

versenyébe beleszólt az 

időjárás, bízunk benne, hogy 

az ő megmérettetésükre is sor 

kerül idén, hisz megrendeltük 

a verőfényes napsütést. Isteni, 

bográcsban főtt finomságra 

most is számíthatnak kicsik és 

nagyok, ezen az igazán 

családias hangulatú 

rendezvényen.  

 
 

Kedvcsinálónak érdemes 

megtekinteni a tavalyi 

királyválasztóról készült 

fényképeket az Önkormányzat 

facebook oldalán.  

 

 

 

Közérdekű információk  

 

Lomtalanítás 

2018. május 03-án 

Nem helyezhető ki: 

háztartási kommunális 

hulladék 

veszélyes hulladék 

építési törmelék 

gumiabroncs 

zöldhulladék 

szelektíven gyűjtött  

üveg, papír, műanyag 

 

Ebek veszettség elleni 

pótoltása 

2018. május 9. (szerda) 

17.30.-18.00.óra között 

Reméljük, az idő kedvez 

nekünk, és sok csapat tudja 

majd megmérettetni magát 

az ügyességet, bátorságot és 

csapatmunkát igénylő 

akadályoknál. A program 

kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt izgalmasnak és 

szórakoztatónak ígérkezik, 

ezért senki ne maradjon 

otthon!  

 

Változott a 

háziorvosi 

rendelés helyszíne 
A háziorvosi rendelő 

felújítása miatt a 

betegek ellátása 

átmenetileg a 

GYEREKORVOSI 

RENDELŐBEN 

történik.  

(Ságvár, Petőfi u. 20.) 

(Bejárat a Fő utca felől)  

Telefonszám:  

84/380-090 
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Adományból  

valósulhat meg a 

nyimi  

Kőkereszt  

felújítása  
  

A Nyimi Római 

Katolikus 

Egyházközség 

adományokat gyűjt a 

hívektől a Kőkereszt 

felújítására, melynek 

keretében a kis szobor 

cseréje, a Kereszt teljes 

megújulása, valamint a 

korpusz felújítása is 

megvalósulhatna.  

A beruházás várható 

költsége több százezer 

forint, ezért az 

egyházközösség kéri, 

hogy aki teheti az 

alábbi lehetőségek 

egyikén támogassa a 

cél megvalósulását: 

Banki átutalással: OTP 

Bank 11743040-

20060776. A 

közleménybe kérjük 

feltüntetni: "Nyim 

kereszt" 

Számlatulajdonos: 

Szent Kilit Katolikus 

Egyházközség 

(www.szentkilit.hu/eler

hetoseg) 

Személyesen: Dr. 

Gárdonyi Máté atyánál 

a Plébánián, vagy 

Friktonné Katalinnál 

Nyimben. 

  

 Köszönjük! 
  

 

 

www.nyim.hu 

www,nyim.hu 

Egyházi ünnepi alkalmak  
 

 

 

 

 

Református: 

 Pünkösdvasárnap ünnepi Istentisztelet Úrvacsoraosztással:  

Május 20. (vasárnap) 14.00 órától 

Római katolikus: 
 Április 29. vasárnap 11:00 - Bérmálás Kilitin 

 Május 6. vasárnap 09:00 - Szentmise Nyimben 

 Május 21. hétfő 09:00 - Szentmise Nyimben 

 Május 21. hétfő 11:00 - Elsőáldozás Kilitin 

 

Közeleg május első vasárnapja, amikor az édesanyákat köszöntjük. 

Egy szép virágcsokorral, egy kedves verssel, egy finom bonbonnal, de a legjobb, ha egy saját 

készítésű ajándékkal lepjük meg őket. 

Április 28-án, 16:00-kor Frani várja a Könyvárban az ünnepségen résztvevő 

gyermekeket, illetve mindazokat, akik szeretnének hozzánk csatlakozni, hogy együtt 

készítsük el a kedves is meglepetés- ajándékot, melyet az Édesanyáknak, 

Nagymamáknak adhatnak át a csemeték! 

 

A Nyimi Hírlevél szerkesztősége nevében szívből köszöntünk minden Édesanyát, 

Nagymamát az alábbi sorokkal: 

 

Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél 

 

Velem voltál örömömben, 

velem voltál bajban, 

velem voltál, ha sírtam, 

velem, ha kacagtam. 

Meséltél és meséltél 

igazakat, szépet, 

kívántam, hogy a meséd 

sose érjen véget. 

Mit adtam én cserébe? 

Te azt sose kérted, 

de talán a két szemem 

elárulta néked. 

  

Köszöntsük együtt az Édesanyákat! 

 


