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Enni de mit ? 

 
Tudomásul kell venni, hogy az 

étkezést nem szabad az életörömök 
első soraiba venni. Az a régi 
szólásmondás, mely,  szerint nem 
azért élünk, hogy együnk hanem 
azért eszünk, hogy éljünk. – Ma is 

igaz! 

A föld lakóinak egy része éhezik,  
még a másik túltápláltságban és 
annak a következményeitől szenved. 
Magyarországon az utóbbiról van 
szó. A  relatív éhezés azonban 
gyakran előfordul. Ez azt jelenti, 
hogy nem azt eszi az ember amire a 

szervezetnek szüksége lenne 
ténylegesen. Túlsúlyba  kerülnek  a 

táplálkozás során a szénhidrátok. 
Ezzel összefüggésbe emelkedett az 
elhízott emberek száma. A 
többletszénhidrát bevitele nem is 
annyira a főétkezésekkel történik 
inkább az étkezések közötti 
nassolásokkal.  
Azonban meglehet találni a módját, 
hogy leszokjunk róla.  
A kövér emberek életkilátásai 
rosszabbak mint másoké. Nem lehet 
eléggé hangsúlyozni, hogy az 
elhízást betegségnek kell tekinteni, 
ezért a kövér embernek 
fogyókúráznia kell egészségének 
megóvása érdekében. Ezt azonban az 
orvos  bevonása mellett tanácsos  

tenni. Akik viszont hajlamosak az 

elhízásra fontos számukra a 
megelőzés.  A kövér emberek egy 
része nem is akar lefogyni inkább 
ideológiákat gyárt magának. Azt 
bizonygatja, hogy alig eszik, az 

idegeket be kell párnázni így 
megóvja magát az izgalmaktól. 
Kétségtelen, hogy van abban 

igazság, hogy a kövér emberek 
derűsebbek, nyugodtabbak mint a 
soványak, de ez nem azért van így 
mert az idegek  bepárnázódtak. 
Ennek oka, hogy a testesebb 

emberek derűsebbek nyugodtabbak, 
optimistább alaptermészetűek, 
keresik az élt örömeit.  
 

Az egészsséges fogyás   
 A tartós súlycsökkenés elérése 
hosszú folyamat, melyhez  türelem 
és tartós kitartás szükséges. A 
szervezet kiéheztetése helyett 
életmódváltásra van szükség ahhoz, 
hogy elérjük a kívánt célt. Az 
egészséges étrend kialakítása nem 

hasonlít a gyors fogyással kecsegtető 
szélsőséges diétákra.  A vegyes 
étrend helyes arányban biztosítja a 
szervezet számára a szükséges 
tápanyagokat. 
 

F.Jné 
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Ki mit tud?

A Moravcsik Alapítvány 2020-as 
évre tervezett tehetségkutató 
vetélkedő regionális elődöntője a 
kialakult vírus helyzet miatt 
elmaradt. Idén a X. Ki mit tud? 
2021.június 8-án került 
megrendezésre Sopronban egy 
patinás hotel konferencia termében. 
9 intézményből jöttek a szereplők a 
megmérettetésre, különböző 
műfajokban mutatták meg 
tehetségüket úgymint bohózat, 
versszavalás, ének, tánc, zenekari 
fellépők. A nívós zsűriben helyet 
kapott pszichiáter, 
művészetterapeuta, előadóművész és 
Art brut szakértő. 

Intézményünket 3 műfajban 
képviselte 4 lakó: 

 zenei kategóriában a Gold 
zenekar ( Hóbor Péter, Erdős 

Gábor ) saját számukkal a 
Jótanács című dallal szerepelt

  vizuális művészet Lengyel 
Krisztina saját animációs 
filmjével  indult A hóember 
története címmel

 vers szavalás kategóriában 
Gyabronka Csaba József 
Attila Eszmélet című versét 
adta elő.

Az őszi budapesti országos 
döntőbe az animációs film és a 
versszavalás képviselheti 
intézetünket.

Gratulálunk a továbbjutóknak, és 
sok sikert kívánunk az elkövetkező 

időszakra.                                                                                
H.T-né, K.K.K.
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Szellemi – és ügyességi 
vetélkedő

Mint már tudjuk, évente 
háromszor – négyszer rendeznek a 
Mentálos nővérkék szellemi 
vetélkedőt a részünkre. 

Mindig szeretünk részt venni rajta. 
Mindig jól sikerül, de most valahogy 
nagyon jó volt. Öt fős csapatok 
voltak. Végre egyszer nem a „mit 
kapunkért” vettünk részt rajta. A sok 
betegség, és a katasztrófák mellett 
nagyon jól esett az agyi torna!!!

A Lakóotthonból ketten vettünk rajta 
részt, és a 3. helyezést értük el. 
Ez egy jó délután volt!
Köszönet érte!

L.K., lakóotthon 
Szentgotthárd, 2021. 07. 29. 

Mini Juniális

Idén június 10-én rendeztük 
meg a mini Juniálist, melynek 
keretében a lakók próbára tehették 
ügyességüket, tudásukat. Az idő 
nagyon kedvező volt. Nyolc 
állomáson kellett teljesíteni 
különböző feladatokat. A 
próbatételek teljesítését egy 
pontösszesítő lappal tudták igazolni 
a lakók. A feladatok között volt 
lengőteke, kapura rúgás, kosárra 
dobás, zsámolyba dobás, horgászat, 
célba dobás, bogáncslabda dobás, 
szellemi totó. A legjobban teljesítő 
lakók díjazásban részesültek, 
oklevelet és édességcsomagot 
kaptak.

 A helyezések a 
következőképpen alakultak: 

1. Jaczkovicz Emil
2. Szulyák Attila
3. Molnár László

Különdíjban részesültek:

Kanalas Magdolna
Újházi József

Gratulálunk minden 
résztvevőnek!

L.E.
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Hopplá fesztiválon a Gold zenekar 

 

 

2021.06.18-án és 19-én került 

megrendezésre harminckettedik 

alkalommal Szentgotthárdon, a helyi 

zenekarok által elindított 

könnyűzenei fesztivál. 

A Hopplá Könnyűzenei Fesztivál 
egyidős a rendszerváltással. 

Akkoriban a fesztivál célja az volt és 

ma is részben az, hogy a 

szentgotthárdi és környéki amatőr 
zenekarok évente legalább egyszer 
nagyszínpadon, profi hangosítással, 
nagyobb közönség előtt léphessenek 
fel. Ma már lehet, hogy 
megmosolyogtató ez a cél, de 
működik, most már 32 éve. 1990 óta 
ugyanis minden évben – volt, amikor 

kisebb méretekben – megrendezték 
az általában jó 7-8 órás bulit. 
Változott is, hiszen neve ismertté 
vált, az utóbbi években már a 
fővárosból és a Dunántúl minden 
pontjáról érkeztek a lelkes amatőrök, 

hogy megmutassák magukat az 

ország legnyugatibb városában. 
Felsorolni is nehéz lenne, ki 
mindenki fordult meg itt, maradjunk 

az ún. profiknál, hiszen minden évre 
jutott belőlük legalább egy csapat. 
Az utóbbi években játszott itt – a 

teljesség igénye nélkül – az Anima 

Sound System, a Kispál és a Borz, a 
Quimby, a Tankcsapda, az Üllői Úti 
Fuck, a Lord és idén az Anna and the 

Barbies. Persze vannak olyan helyi 

és környékbeli zenészek, akik több 
buliban is felléptek már, akiknek a 
neve összeforrott a Hopplával. Most 

ne soroljunk fel közülük senkit, 
nehogy valaki véletlenül is 
kimaradjon. Meg különben is, 
többségükkel találkozhattunk 

szombat délután, este 
Szentgotthárdon, a várkerti 
szabadtéri színpad előtt, mögött, 
mellett, rajta. 

Az idei kétnapos eseményen az 
országosan ismert zenekarok mellett 



- 6 - 

– a hagyományoknak megfelelően – 

a fesztivált útjára indító helyi 
zenekarok is fellépési lehetőséget 
kaptak. Így színes lett a zenei 
kínálat, minden korosztály 
megtalálhatta a számára vonzó 
programot. Pénteken a Pair O’Dice, 
majd a Vadvágány, a Novel és az 

Anna and the Barbies szórakoztatta a 
közönséget, majd Retro Disco 
kezdődött hajnalig. Szombaton a 

Gold zenekar nyitotta a fellépők 
sorát, őket a Hendikepp, a Stula 
Rock, a Freuer Frei, majd a Save Ass 

követte. Zenekarunk tagjai, Hóbor 

Péter (billentyű) és Erdős Gábor 
(gitár, ének) mindent megtettek 

azért, hogy a zenekar fejlődjön, 
ennek köszönhetően élvezetes, egy 
órás repertoárral szórakoztatta az 

érdeklődő közönséget. 

A családias hangulatú 
rendezvényre idén kevesebben 

látogattak el, ugyanakkor 

kisgyerekekkel is érkeztek családok, 

ők a hatalmas zöld területen 
kergetőzve, labdázva élvezték a 
programot. 

O.E.

 

 

 

Főző szakkör 

 
A III. negyedévben 3 

alkalommal került megrendezésre a 
főzőszakkör. A résztvevők 
besegítenek a főzési 
előkészületekbe, /tisztítás, hámozás, 
darabolás/ valamint érdeklődés 
szerint magába az ételek főzésébe is. 
Júniusban túrós tésztát készítettünk, 
Júliusban Pizzát sütöttünk, majd 

Augusztusban lecsóra esett a 
szavazás. Minden alkalommal 

vidáman, családias  jó hangulatban 
telik az idő, és jó étvággyal 
fogyasztják el az elkészített ételeket. 
A következő fogást mindig közös 
megbeszélés alapján választják ki a 
szakkör tagjai. 

 

 
 

V.H.M. 
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Szolnoki Filmes tábor 
 

 
 

A Magyar Speciális 
Mozgókép 
Egyesület fogyatékossággal élő 
filmesek és segítőik számára hatodik 
alkalommal rendezte meg Speciális 
Filmes Alkotótáborát 2021. 
augusztus 11-16. között Szolnokon. 
A táborban intézetünkből ketten 
vettek részt, Lengyel Krisztina és 
Lukács Tamás. 
Az ország minden tájáról érkeztek az 
alkotók és a csapatok, hogy egy hetet 
együtt tölthessenek a filmezés 
jegyében. Az eseményen több filmes 
szakember és színész is segítette a 
résztvevőket. Esténként olyan 
programok is színesítették a tábort, 
mint a kertmozi, a bográcsolás, vagy 
épp a motorcsónakos kirándulás. 

A szentgotthárdi csapat által 
készített alkotásról így írtak a tábor 
szervezői: „A 2021.-es Szolnoki 

Speciális Filmes Alkotótáborban egy 
egészen magas szintű filmet 
készítettek, feldolgozva a mögöttünk 
álló pandémiás időszakot. Egy 
meglehetősen hálátlan témát sikerült 
megfilmesíteniük úgy, hogy 
mindvégig le tudják kötni a nézőt a 
szépen komponált képekkel, a színek 
játékával és a gyönyörűen kézzel 
rajzolt animációs betétekkel. A félig 
animációs, félig élőszereplős alkotás 
további erőssége, hogy a táborban 
résztvevő többi filmes csoport tagjait 
is bevonták az alkotómunkába.„ 
 

 

G.B.
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Kiállítás a Vitrin Galériában 

 

„Itthon Lakók” címmel nyílt 
egyéni kiállítása Lengyel 
Krisztinának. A Szakosított Otthon 
egyik legeredményesebb 
alkotóművésze nem csak 
festményeivel vesz részt évről évre a 
művészeti pályázatokon, hanem 
filmkészítéssel is foglalkozik. Fábián 
Gábor a Magyar Speciális 
Mozgókép Egyesület elnöke 
személyesen is jelen volt a kiállítás 
megnyitóján és a Magyar Speciális 
Független Filmszemle legjobb 
alkotásiból vetített a megjelent 
érdeklődőknek. A kiállításon 
megtekinthető munkák közül számos 
alkotás a Covid-19 vírusfertőzöttség 
kijárási tilalma alatt született. 
Krisztina számára az alkotás egy 

kapaszkodópont volt ebben az 
időszakban, valamint az Alapfokú 
Művészeti Iskolán keresztül 
Csomósné Boros Erika által kitalált 
kreatív feladatok. Az alkotások 
közül a leggyakoribb témában az 
emberi alak, arc, amely az alkotó 
elmondása szerint a személyes 
emberi kapcsolatok és jelenlét 
hiányát ellensúlyozta. A kiállítást a 
lakók közül többen is 
megtekintették, köztük a Rajz 
szakkör alkotói, a Szociális és 
Terápiás csoport szervezésében. 
Örömmel fogadtuk Krisztina 
szereplését és további sikereket és 
élményeket kívánunk számára! 
 

 F. Sz. 
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Nyár végi programjaink

Lakóönkormányzati nap

     Augusztus végén   
jutalomként,egész éves  
lakóönkormányzati munkánkért , 
idén is volt lehetőségünk eljutni a 
Hársas-tóra. Több fordulóval intézeti 
autóval mentünk. A nap 
borongósan,esősen kezdődött,de 
végül jóra fordult az időjárás és 
verőfényes napsütésben 
gyönyörködhettünk a tó és környéke 
szépségében.

Zeneszó mellett sokat beszélgettünk 
nevetgéltünk,viccelődtünk,énekeltük 
és sztorikat meséltünk. Páran 
sétáltak a tó körül. Én festettem egy 
szép virágot.
Az egész nap nagyon jó hangulatban 
telt. Sokat jelent számunkra, hogy 
így együtt tudunk lenni.
A jó hangulatot fokozta az a sok 
finomság, amit kaptunk. Volt ezen a 
napon eszem-iszom!
Köszönet a Szociális Otthon 
Lakóiért Alapítványnak, aki 
finanszírozta a sok-sok finomságot 

és köszönet a szervezésért a 
mentálhigiénés nővéreknek. 
Reméljük, hogy továbbra is lesz 
lehetőségünk ilyen szép és 
hangulatos napon részt venni.

L.K.

Nyárzáró Bál
2021.08.26-án rendeztük meg 

a Nyárzáró Bálunkat ellátottaink 
számára. A járványügyi szigorítások 
és a harmadik hullám lezajlását 
követően most sikerült először 
lebonyolítani közösségi programot 
az intézmény falain belül. Ezen 
alkalommal sajnos nem volt 
lehetőség élő zenére, ennek ellenére 
a zenés programot az intézmény 
lakói nagy számban látogatták meg. 
A kultúrban kialakított táncplaccon 
szóltak a disco és mulatós slágerek, 
régi és újabb zenekarok előadásában. 
Amennyire tudtunk, megpróbáltuk a 
táncolók kéréseit, kívánságait 
figyelembe venni, ugyanakkor 
változatos stílusú zenékkel szolgálni. 
A táncban „megmaradt” 
szórakozókat nápolyival és 
üdítőitallal frissítettük, hogy bírják a 
program végéig „szusszal”. Jó 
hangulatban telt ez a szép nyárutói 
délután.  

O.E.
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Tudtad-e? 

 

 

 
A vakok írását egy öt éves 

francia fiú, Louis Braille fejlesztette 
ki. Braille három éves korában 
vakult meg, miközben apja 
szerszámaival játszott, és az egyik 
kiszúrta a szemét. Jóakarók 
segítségével 10 éves korában 
bekerült Párizsban a Vak 
Gyermekek Intézetébe, hogy 
tanulmányait folytathassa..  A diák 
fényes elméjű, kreatív, kiváló 
hallásának köszönhetően 
tehetséges csellista és orgonista lett.  

Keresetével kiegészíthette szűkös 
életvitelét.. Az iskolában, a 
gyerekeknek alapvető 
mesteremberkészségeket és egyszerű 
kereskedelmi ágakat oktattak. 
Megtanították nekik az iskola 
alapítója, Valentin Haüy által 
kidolgozott módszert, hogyan lehet 

papírba domborított írást olvasni.  
Braille 1824-ben, 15 évesen végzett 
iskolai tanulmányaival és hazakerült. 
Az apjától kapott fadarabokra vágta 
ki jelrendszerét. Felismerte, hogy a 
hatpont rendszer egyetlen ujjhegy 

tapintásával felismerhető. Az írás 
betűi – jelei – 6 pont 

kombinációjából állnak, amelyek 2 
pont szélességben és 3 pont 
magasságban helyezkednek el, 
kemény papírba (Braille-típia) 
nyomva. A kialakított pontok 
rendszere lehetővé tette a gyors 
tanulást, az olvasást, írást, a 
megértést. A pontok közti szünet 
jelzi, hogy újabb információ 
következik. 

 

F. Sz. 

 

 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csell%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orgona_(hangszer)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Valentin_Ha%C3%BCy
https://hu.wikipedia.org/wiki/1824
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Jó jónak lenni !
(A lakóotthon két új lakójának tollából)

Nagyon vártam azt a 
pillanatot, hogy beköltözhessem a 
lakóotthonba. Jól érzem magam az 
új lakótársaimmal. A beilleszkedés is 
zökkenőmentesen sikerült. 
Viccelődünk egymással, a hangulat 
is jó. Segítünk egymásnak, ha valaki 
valamit nem tud. A lakóotthon lakói 
nagyon segítőkészek. A dolgozók 
hiányoznak, sokan emlegetnek, de 
én szerettem volna élni ezzel a 
lehetőséggel. A takarítási rend 
megvan írva, amit mindenki betart.  
Mindenki rendszeresen takarítja a 
szobáját, közös takarítás is van. 
Főzni és sütni is lehet végre! 
Köszönet a dolgozóknak, akik 
segítettek abban, hogy 
beköltözhessem a lakóotthonba.

P. Zs.

Kedves lakótársaim!

2021. februárjában tudtam 
meg, hogy várakozás után 
gyakorlatilag kijutottunk a 
lakóotthonba június 1-vel. Nagyon, 
nagyon vártam ezt az időpontot. 
Beköltöztünk a lakóotthonba a 
lakótársammal, nagyon nagy 
szeretettel vártak már ránk a 
lakóotthonosok. Nagyon jó 
benyomást keltett bennem, és itt az 
is kiderült, hogy igen is lehet egy 
pozitív, minőségibb közösséggel 
együtt élni. Jól érzem magam 
közöttük, nagyon segítőek. Az idő 
múlásával ez az ismeretség erősebb 
szállá fognak kovácsolódni. Azért 
gondolok rátok, végül is hét 
esztendőt nem lehet csak úgy 
feledni. A példás viselkedés mindig 
meghozza gyümölcsét. Jó jónak 
lenni. És ez legyen a végszó eme kis 
történetnek. 
Szervusztok!
K. G.
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Viccek 

Nem látta 

 

A frissen vásárolt szőnyegpadlót 
fekteti le éppen egy szaki. Mikor 
már készen van, rá akar gyújtani egy 
szál cigire, de sehol nem találja a 
csomagot.Éppen keresgéli, amikor 
meglátja, hogy egy púp van a 
szőnyegen. 
- A francba - gondolja magában - 

egy csomag cigi miatt nem fogom 

felszedni az egészet! 
Azzal fogja a kalapácsát, és addig üti 
a púpot, amíg az ki nem lapul. 
Közben belép a háziasszony, és 
átnyújt egy csomag cigarettát: 

- Ezt lent hagyta a nappaliban - 

mondja - viszont nem látta a 
papagájomat? 

-  

 

Nem jól nyikorog 

 

A munkás építkezésen bemegy a 
műszakvezetőhöz: 
- Főnök, nyikorog a talicska, meg 
kellene zsírozni... 
- Aztán hogy nyikorog az a talicska? 

- Hát így: nyik... nyik... nyik... 
nyik... 

- Ki van rúgva!!!!! 
- De miért? 

- Mert így kellene nyikorognia: nyik-

nyik-nyik-nyik. 

 

 

Katona viccek: 

 

1. 

Egy férfi jelentkezik a hadseregbe. 
Beosztják az ejtőernyősökhöz. 
Az első próbaugrás után azt mondja: 
- Írják be, hogy kétszer ugrottam! 
- Hogyhogy kétszer? 

- Először és utoljára! 

2. 

A honvédségnél az őrmester tanít a 
honvédoknak a logikáról. 
- Kovács honvéd, álljon fel! - 

mondja az őrmester. 
- Elmondom magának, mi a logika. 
Itt van maga. Megszületett, felnőtt, 
majd meghal, eltemetik. Kinő a 
sírján egy szál fű, egy tehén arra 
megy, lelegeli, letesz egy szép nagy 
lepényt. Én arra megyek, belelépek 
és azt mondom: Kovács honvéd, 
maga de megváltozott. Na érti miről 
van szó? 

- Igen. - mondja Kovács. 
- Akkor mondja vissza! - szólítja fel 
az őrmester. 
Kovács belekezd: 
- Az őrmester úr megszületett, 

felnőtt, majd meghal, eltemetik. 
Kinő a sírján egy szál fű, egy tehén 
arra megy, lelegeli, letesz egy szép 
nagy lepényt. Én arra megyek, 
belelépek és azt mondom: Hej, 
őrmester úr! Maga semmit sem 

változott!
SZ.A. 

 



 

Ellátottaink tollából 
 

Szencz Etelka: Ki véd meg? 
 

Ki véd meg. Édesanya ki véd meg, védjél meg. Édesapa védjél meg. Szentlélek 
Isten védjél meg. Az egyetlen fiam védjed meg, védjed meg. Legfontosabb a 
Szeretet és a Barátság. Engem is segíts meg. Drága egyetlen fiam védjél meg. 

Kiáltásom jusson eléd , úgy mint egy kőbezárt fájdalom. Haza szeretnék menni . 
Nagyon Hiányzol. Sötétben nem látok semmit. Jó lenne egy kicsit otthon lenni. 
Lüszike is nagyon hiányzik a szobából. Szentlélek Isten kérlek vezéreld vissza 

Lüszikét ide Szentgotthárdra mi szobánkba  Szakosított Otthonba. Minden 
érdekli. 

Nem sokára jön a vacsora. Most negyed öt van, ötkor van a vacsora. 
Jó étvágyat kívánok mindenkinek. Az otthon maradottaknak is. 

 
 

Szencz Etelka: Ki véd meg? 
 

 

Ki véd meg? Édesanyám védjél meg, Édesapám védjél meg. Szentlélek Isten 
védjél meg. Fohászom szálljon fel. A fiamat védjed meg. A barátait védjed meg. 

Legfontosabb a szeretet és a barátság. Istenem védj bennünket. A virágomat 
védjem, a fiamtól kaptam Anyáknapjára. 

Fiam köszönöm szépen, amit adtál. 
Misi az Édesapád. Őérte is fohászkodok. Budapesten , Misi mielőtt feleségül 

vett, Budaörsön a kék csillag együttesben volt szóló gitáros. 
Amikor már férjnél voltam, abbahagyta a zenélést és a taxizást választotta. 

Sosem volt otthon. Azt mondta nekem: abbahagyom, hogy szüljél nekem egy 
gyereket. Budapesten a Nap utcában laktunk. Az édesanyjánál volt a lakás. 

Aztán a gázszámlát odaadta, 20 ezer forint volt. Ebben az összegben benne volt 
a villanyszámla is.  Misi odaadta nekem ezt az összeget, hogy vigyázzak rá. 

Ebből a pénzből vettük meg a jegygyűrűket.  A jegygyűrűk 14 karátos aranyból 
voltak. A Nap utcába lakott az anyósom is. 4 hónapos asszony voltam, mikor 

terhes lettem. Mikor Böbéhez elmentünk vendégségbe december 25-én 
karácsonykor, a fiamnak mondtam, hogy ez az első születésnapod. Isten 

éltessen! 



 

 

 
Józsa Károly : Nyár végi látomás 

 
 

Ökörnyálával a hajnal szövi fátylát 
A telihold lomhán járja táncát 

Hűvösek a hajnalok, nyár vége van 

Hogy elszállt a nyár, az idő rohan. 

 

Borzong a kismadár a fákon, 
Potyog a levél barnul az ágon : 
Közeleg az ősz menthetetlen 

Egy látomást nézek rezzenetlen. 

 

Szeretném marasztalni még 

A kérhetetlen azt mondja elég! 
A nyárból nekem sosem elég, 

Vágyom rá, hogy ragyogjon az ég! 
 

 

 

Süss drága napsugár, 
Mindenki nagyon vár 

Melegíts, simogass lényeddel 
Járj át, bújj hozzám fényeddel. 

 

Meg sem hallgatsz? Vége hát? 

Simogatom kezemmel a diófát. 
Ő kedvesen köszöni, s bólogat, 

Odatartom fejem, simogat. 

 

Közeleg az ősz, mely komor és sötét 
Későn virrad, esik, fúj, fogadom 

jöttét… 

Még el sem múlt a nyár, már várom, 
Sok zöld levél s virág legyen a 

fákon. 
 

 

 

 

 

 

 


