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Anyakönyvi hírek 
 
Születtek: Vincze Martin ( Kristóf Krisztina) 
  Mészáros Zénó ( Szvoboda Laura) 
  Gellér Natasa ( Mácsai Edit) 
 
Elhunytak: Kerekes Lászlóné ( Fülöp Margit) 
    Szabados Mihályné ( Hevér Klára) 
                  Fekete Józsefné (Flaisz Ilona) 
 
Szeretettel gratulálunk Nagy Jánosnak és feleségének, Varga 
Piroskának, akik május 28-án ünnepelték házasságkötésük 50. 
évfordulóját. További életükhöz jó egészséget, nyugalmat és sok-
sok szeretetet kívánunk. 
 
 

 

Szüleink köszöntése 

Szüleink, Nagy János és neje, Varga Piroska május 28-án családjuk 
körében tartották 50. házassági évfordulójukat. Kívánunk nekik még 
jó egészségben eltöltött,  sok-sok boldog évet!                                     
                                              Fiai, menyei, lánya, veje és hét unokája 

 

                                        

Nyári szalonnasütés a Családi Szabadidő 
Parkban 
 
Idén újra megrendezésre kerül a Családi Szabadidő Parkban 
(Bajcsy-Park) hagyományos nyáresti összejövetelünk, melynek 
keretében 2016. június 25-én szombaton délután 17 órától ismét 
szeretettel várunk gyerekeket és felnőtteket egyaránt egy kötetlen 
„batyus” szalonnasütésre.  (Esőnap: 2016. július 9. szombat, 17 óra) 
 

Gátér Községért Egyesület vezetősége 
 

 

 
 

 
Gazdálkodók figyelmébe! 
 
Június 1-jén indul és június 30-ig tart a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara tagjai számára a tagdíj bevallási és befizetési időszak. 

- Azon tagoknak, akiknek a múlt évi árbevétele nem 
haladta meg a 600 000 Forintot, nem kell bevallást 
tenniük, csak az alap tagdíjat, a 2000 Forintot 
csekken vagy átutalással megfizetni.  

 
- Akiknek a bevétele meghaladta az említett 

összeghatárt, azoknak a NAK honlapján lesz 
lehetőségük a bevallást megtenni, valamint az emelt 
szintű tagdíjat, 5000 Forintot vagy 10000 forintot 
befizetni  vagy átutalni. 

  
Kucsora Tamás falugazdász 

 
 

 
 

    Szünidei gyermekétkeztetés 
 
Szeretném tájékoztatni a szülőket, hogy a gyermekek védelméről 
szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 
21/C § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére 
a déli meleg főétkezést 
 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
részére ingyenesen biztosítja. 

 
E jogszabály értelmében tehát a „csak” rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, de hátrányos besorolással  nem 
rendelkező gyermekek esetében a szünidei ingyenes étkeztetés 
lehetősége nem biztosított. 
 

   Katonáné Rozmán Dóra 
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A Polgármester oldala 

Kedves Gátéri Lakosok! 
 
Az elmúlt két hónap többnyire olyan önkormányzati munkával telt, 
amely a megjelenő pályázati lehetőségek felmérésével, sok-sok 
szervezéssel, utánajárással, telefonálással  járt, de a végeredmény 
nem pozitív. A végleges pályázati kiírások ugyanis olyan 
változásokat tartalmaztak, amelyek miatt  nem tudtunk indulni sem 
a vidékfejlesztés, se a Bács-Kiskun Megyei TOP energetikai 
felújítást célzó pályázatain sem.  Az egészségügyi központ 
felújításáról szóló pályázatunkat beadtuk, jelenleg az értékelése, 
elbírálása folyik.  
Továbbra is naponta figyeljük a pályázati lehetőségeket, és amire a 
körülményeink szerint alkalmasak vagyunk, azt  meg is pályázzuk.  
Folyamatban van a START mintaprogram megvalósítása, amelynek 
kapcsán a községben lévő járdákat teljes hosszban fel fogunk 
újítani. Mindenhová nem jut új járdalap, de a régiek visszarakása is 
nagyban segíti majd a balesetmentes közlekedést.  Felhívom a 
Lakosság figyelmét, hogy a járdák mentén lévő fákat, bokrokat 
a járda fölött minimum 2 méter magasságig nyessék le.  
Amennyiben a munkálatokat a növényzet akadályozza, a 
közmunkások le fogják vágni azokat, és reklamációt nem fogunk 
elfogadni! 
A Pünkösdölő családi napot kicsit megcsonkította az egész napos, 
kitartó eső. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy mindössze 3 
csoport vállalta a főzést. Az Ínyesmester versenyre sem neveztek 
annyian, mint máskor szoktak. Sajnos, a meghirdetett programok 
megvalósulását nemcsak az időjárás akadályozta.  Bár az általános 
iskolások előzőleg vállalták, hogy a farsangi produkciójukat 
bemutatják a Pünkösdölő közönségének, az utolsó előtti napon a 
legtöbb szülő lemondta ezt a fellépést.  Az  iskolások fellépése az 
eredeti ötlet szerint azt a célt szolgálta volna, hogy erősítsük a 
lakosság, a szülők és az iskola közötti kapcsolatot, mutassuk meg a 
nagyközönségnek is, milyen színvonalas, értékes produkciót 
mutattak be a helyi általános iskolások.  Sajnálom, hogy így alakult, 
nagyszerű, szívet-lelket melengető  látvánnyal és élménnyel lettek 
szegényebbek a pünkösdölők.  
Külön köszönetemet fejezem ki Német Boglárka 2. osztályos 
tanulónak, aki korát meghazudtolóan látványos és színvonalas 
táncával kiérdemelte a közönség tapsát és őszinte elismerését.   
Egyúttal tájékoztatom a Lakosságot, hogy a helyi általános 
iskolások ez évi tanulmányi kirándulását az önkormányzat 
dolgozói  biztosítják oly módon, hogy részt vettek egy Bugacon 
megrendezett versenyen, amelynek a  nyereményeként a 11 tanuló 
és egy tanító néni ingyen vehet részt a bugaci kiránduláson, ebéddel 
koronázva a puszta-napot. 
A Képviselő-testületnek szándékában áll felülvizsgálni a községünk 
településrendezési tervét és építési szabályzatát. A jelenleg 
érvényes szabályzat megtekinthető a www.gater.hu honlapon, illetve 
az Önkormányzati Hivatalban. Kérem a Lakosságot, akinek ebben a 
témában változtatási javaslata van, jelezze az Önkormányzati 
Hivatalban  szóban vagy írásban, akár elektronikusan is.  Határidő: 
június  vége. 
Megtörtént a menetrend egyeztető fórum, ahol a MÁV-val 
kapcsolatos kéréseimre az alábbi választ kaptam: a Szegedről 20:30-
kor Budapestre induló járatot nem fogják visszaállítani minden 
napra, mert a nagyon kevés utas szám ezt nem indokolja. Másik 
probléma: akinek Gátértól Félegyházáig a kalauz nem tudja kiadni a 
mentjegyét, az kérjen a kalauztól egy igazolást, hogy nem volt rá idő 
(akármilyen papírdarabkára megfelel) . Ha ennek ellenére a 
csatlakozó járaton megbüntetik, jogtalanul, a következő email címre 
kell reklamáló levelet küldeni. és valószínűleg visszatérítik a 
büntetés árát: eszrevetel@mavstart.hu. 
A DAKK buszközlekedési vállalathoz intézett kéréseinkre később 
fogunk választ kapni.  
Fiatalok, figyelem! Polgárőr kerestetik! A gátéri Polgárőr 
Egyesület tagjai szívesen látnának maguk között fiatal polgárőr 
jelölteket, akik érdeklődnének a polgárőrök áldozatos, a település 
számára fontos és hasznos munkájuk iránt. Kérlek Benneteket, ha 

valakinek van kedve kipróbálni ezt a tevékenységet, és esetleg 
szívesen csatlakozna az egyesülethez, jelezze nekem vagy Babar 
Istvánnak akár személyesen, akár interneten keresztül. Amennyiben 
lesznek érdeklődők, tartanánk egy előadást erről a munkáról, és ki is 
próbálhatnák a jelentkezők „élesben” is, mit jelent polgárőrnek 
lenni. Nagyon várjuk a fiatalok jelentkezését.  
Kérem a Lakosságot, ha valahol a község belterületén az 
ivóvízminőség javító munkálatokkal kapcsolatban minőségi 
kifogása van, ha valamilyen helyreállítást hiányolnak vagy nem 
tartanak megfelelőnek, mielőbb jelezzék az Önkormányzati 
Hivatalban, hogy én is tudjak szólni a kivitelezőnek.  Továbbá 
tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Képviselő-testület a legutóbbi 
ülésén döntött arról, hogy a régi, pozitív kúthoz egy közkifolyót 
létesítünk, ahonnan továbbra is a régi, megszokott ízű ivóvizet 
vételezhet majd a lakosság.  
Légimentők támogatása: a légimentőket támogató alapítvány azzal 
a kéréssel fordult hozzánk, hogy anyagi lehetőségünk szerint 
támogassuk a munkájukat. Sürgősen szükségük lenne egy 
defibrillátor monitor készülékre és egy mellkaskomprimáló 
eszközre, melyek összesen közel 8 millió FT-ba kerülnek. 
Mindkettő életet menthet súlyos baleset esetén. Sajnos, a mi 
falunkban is volt már arra példa, hogy a légimentőket hívták 
segítségül súlyos sérülthöz, tehát a saját bőrünkön is 
megtapasztaltuk az ő működésüknek a fontosságát. Kérem Önöket, 
akármilyen kevés összeggel is, támogassák ezt az alapítványt. A 
támogatást lehet átutalással teljesíteni a következő címre és 
számlaszámra: MEDICOPTER Alapítvány, adószám: 18175581-1-
42, számlaszámuk: 11705008-20477873 
Akinek nincs lehetősége banki utalásra, az sárga csekken is 
befizetheti a támogatását. Sárga csekk kérhető a Faluházban Rádi 
Józsefnétől. Sok kicsi támogatásból is összejön egy nagy összeg! 

      
 Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

„Gátér Községért” kitüntetés 

Önkormányzatunk ebben az évben is várja az önök javaslatait arra a 
személyre, akit érdemesnek tartanának a „Gátér Községért” 
kitüntetésre. Javaslataikat leadhatják a Faluházban elhelyezett 
gyűjtődobozban, vagy elektronikusan a gater@freecomp.hu email 
címre. Jelölőlap kérhető a Faluházban, vagy letölthető községünk 
honlapjáról is. Jelölési határidő: június 20. Az Önök javaslataiból a 
Képviselő-testület választja majd ki azt a személyt, akinek az 
augusztus 20-i községi ünnepségen adjuk át az emlékplakettet. 

Jánosiné Gyermán Erzsébet 

 

Zöldhulladék gyűjt ő zsák pótlása 
 
A hulladékszállító cég azt a tájékoztatást adta, hogy akitől a 
zöldhulladékot  gyűjtő járat elviszi a teli zsákot, annak     a     
postaládájába a szállítók dobnak be új zsákot. 
 

Gondolat 

A valódi szenny nem kívül, hanem belül, nem a ruhánkon, hanem a 
szívünkben található. Minden más folt - tűnjék bármennyire 

makacsnak is - mosással kitisztítható, vízzel lemosható. Az egyetlen 
szennyeződés, amelyet nem lehet mosással eltávolítani, a szívünkbe 

végérvényesen beleivódott irigység és gonoszság. 

Elif Safak 
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Fogadóóra 
 
Tisztelt Gátéri Lakosok! 
 
2016. június 7-én, kedden 17.00 -19.00 óráig képviselői fogadóórát 
tartok a Faluházban.  
Bármilyen kéréssel, kérdéssel, ötlettel, panasszal keressenek  
bizalommal. Várok mindenkit sok szeretettel! 
 
                                  Tábi Dávid 
      képviselő 
 
 

 
A Gátéri Liget Óvoda pályázatot hirdet dajka 

munkakör betöltésére 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2016. augusztus 
1.- 2017. június 30. 
 
Foglalkozás jellege: napi 6 óra 
 
A munkakörébe tartozó fontosabb feladatok: Gyermekekkel 
kapcsolatos gondozási feladatok elvégzése. Épület, 
csoportszoba takarítása, fertőtlenítése. Egészséges környezet 
biztosítása. 
 
Az illetmény megállapítására a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek:  

• középiskola/gimnázium, dajka 
• magyar állampolgárság, büntetlen 

előélet 
•  

A  pályázat elbírálásánál előnyt jelent: dajka végzettség,   
vagy, ha a dajkaképző elvégzése folyamatban van. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 25. 
 
A pályázat elbírálási határideje: 2016. július 22. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt 
Gulyásné Vida Gyöngyi nyújt a 76/426-251 telefonszámon. 
A pályázat benyújtási módja: postai úton vagy személyesen a 
Gátéri Liget Óvoda címére: 6111 Gátér, Petőfi S. u. 12. 
 
       Gulyásné Vida Gyöngyi 
 

 
 
Óvodánk életéből 
 
Az elmúlt két hónap eseményekben gazdagon telt. 

• Április 7-én Terbe Ildikó az ÁNTSZ-től a gyerekeknek 
játékos kísérleteket és színezőket hozott a helyes 
kézmosás technikájának alakítása érdekében. Kipróbálták  

 
 
 
• gyakorlatban, hogyan kell jól megmosni a kezüket. A 

gyerekeknek nagyon tetszettek a játékos feladatok. 
• Április 8-án a nagycsoportosok ellátogattak az iskolába, 

ahol a tanító nénik és az iskolások várták a gyerekeket. 
Megnézték milyen ügyesek a nagyok, hogyan tanulnak. 
Ők maguk is aktívan részt vehettek az iskolai életben. 
Köszönjük a lehetőséget a tanító néniknek. Reméljük, 
tovább erősödik ez a hagyomány az óvoda és az iskola 
között. 

• Április 9-én az óvodások néptánc csoportja Jánosi Ágnes 
vezetésével fellépett a Faluházban rendezett 
Tavaszköszöntőn, ahol nagy sikert arattak. 

• Május 7-én a néptánc csoport szintén fellépett a 9. 
Gyermek Néptáncgálán, ahol elnyerte a legbájosabb 
csoport címet. Köszönjük az éves munkáját Jánosi 
Ágnesnek és Kasza Tímeának. 

• Május elején Anyák napja alkalmából köszöntöttük az 
édesanyákat, nagymamákat. Nagy izgalommal készítették 
az ajándékokat a gyerekek. Tanulták a mondókákat, 
versikéket, dalokat, hogy anya szeretgetése közepette 
mondják el, mennyire fontosak számukra. 

• Május 27-én elköszöntünk az iskolába készülő 
gyerekektől, kellemes nyarat és jó iskolakezdést kívánunk 
számukra! 

• Májusban a Nemzeti  Fejlesztési Minisztérium és a 
Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével 
meghirdetett „Biztonságos Óvoda” című pályázatot nyerte 
meg óvodánk, melynek keretében a gyerekeknek játékos 
foglalkozást tartottak a helyes közlekedésről, az óvónénik 
pedig módszertani segítséget kaptak ahhoz, hogy hogyan 
tanítsák a gyerekeknek a közlekedést.  

• Június elején tartjuk a hagyományokhoz híven a 
Gyermeknapunkat. A játékokon kívül nem maradhat el az 
immár hagyománnyá vált lovas kocsikázás. Köszönjük ezt 
a lehetőséget Gyovai Andrásnak, aki minden évben elviszi 
az óvoda apraját és nagyját egy falunézésre. Az idén 
meghívást kaptunk Rozmán Károlyéktól, hogy a nem 
régen született kiscsikót is megnézhetjük. Köszönjük a 
lehetőséget. 

• Június 6-án kirándulni megyünk a Csanytelek mellett 
található Csaj tóhoz, ahol túravezető segítségével 
ismerkedhetünk a vízi madarakkal. 

       A nyári időszakra sok pihenést, jó nyarat kívánok mindenkinek! 
 

Gulyásné Vida Gyöngyi 
óvodavezető 

 

Iskolánk életéből 
 
Április elején nyílt nap keretében a nagycsoportos óvodások 
ellátogattak iskolánkba. Változatos, játékos programokkal vártuk 
őket a tanteremben és a tornateremben. 
Rendhagyó magyar óra keretében Nemes László tartott előadást a 
Rákóczi korról, melyet képek bemutatásával, hangszerek 
megszólaltatásával színesített. 
4 tanuló vett részt Kiskunfélegyházán, a József Attila Általános 
Iskolában megrendezett Múzsák Találkozóján, ahol versekkel, 
dalokkal képviselték iskolánkat. 
Nagyon örülünk annak, hogy 6 nagycsoportos óvodás gyermeket 
írattak be a mi intézményünkbe. Szeretettel várjuk őket! 
Április hónapban még megemlékeztünk a Föld napjáról. A 
filmvetítés felhívta a tanulók figyelmét Földünk értékeire, 
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megóvásának fontosságára, a környezettudatos magatartás 
formálására. 
A csapadékos májusi napok ellenére mégis csak tudtunk májusfát 
állítani az iskola udvarán. Anyák napja alkalmából műsorral 
kedveskedtünk az édesanyáknak, nagymamáknak. 
A Madarak és fák napja alkalmából zenés, verses rendezvényünk, 
rajzos kiállításunk élményekkel teli tanítási nappá vált. 
Kis konyhakertünk  idén is veteményekkel teli. A tanulókkal 
közösen ültetett, gondozott növények közül már a retek és a hagyma 
fogyasztásra alkalmas. Bio gazdaságunk terményeit a gyerekek 
örömmel fogyasztják. 
Május végén szülői szervezés keretében cirkuszi előadáson vettek 
részt tanulóink, melyet támogatott az iskola és a Szülői Közösség. 
Június 1-jén Bugacra szerveztünk kirándulást . Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester 
asszonynak és mindazoknak, akik által hozzájuthattunk ehhez az 
igen kedvezményes kirándulási lehetőséghez. 
Ezután következnek még a tanév végi felmérések, a Gyereknap, 
Tanévzáró. 
Továbbra is gyűjtjük a PET- palackot, papírhulladékot. Köszönjük 
mindazok segítségét, akik eddig is támogattak bennünket. 
 

                                                                                                                    
Fodorné Bori Aranka 

Tanítónő 
 

 
  Gulyásné Vida Gyöngyi 

 41 éves osztálytalálkozó 
 
Sok éve már, hogy huszonhatan elballagtunk az Általános Iskolából. 
Terjék Pál megkereste a Gátéron lakó volt osztálytársait egy 
rendhagyó osztálytalálkozó megszervezésének ötletével. Mindenki 
nagy örömmel fogadta, hiszen 41 év nagyon hosszú idő. A sors 
szétszórt bennünket, nem is találkoztunk egymással azóta, csak 
kevesen. Kereső, kutató munkája sikerrel járt, így minden 
„kispajtásunk”  készülhetett a nagy találkozásra. Sajnos néhányan 
nemet mondtak. 
Május 21-én, 17 órakor gyülekeztünk az iskola udvarán. Lassan 
tétováztunk, találgattunk: „Ő ki lehet?”- mikor egy-egy pár 
megérkezett. Gyermeki kíváncsiságunk nem apadt, kérdezgettük 
egymást, ki hol él, mit csinál, család….stb. Nem fogytak a kérdések, 
a válaszok. Egyszercsak megszólalt a régi, nagyon régi csengő. 
Először a kopjafához mentünk. Terjék Pál köszöntötte tanító 
néninket, Csáki Benjáminné Valika Nénit - aki írni, olvasni, 
számolni tanított bennünket, imádtuk meséit – és Papp Istvánné 
Magdika tanárnénit, aki élővilág órákat tartott felső tagozatban. 
Szomorúan emlékeztünk meg elhunyt osztálytársainkról (közösen 
felsoroltuk neveiket, beceneveiket) és tanárainkról. Koszorút 
helyeztünk el, mécseseket gyújtottunk, főt hajtottunk. Halkan 
beszélgetve, még folytatva a régi történeteket, visszasétáltunk a 
tornaterembe és helyet foglaltunk a szépen megterített asztaloknál. 
Megvacsoráztunk, az élőzenével, boldogsággal telve hallgattuk a 
szép dallamokat. Voltak párok, akik táncra is perdültek. Áradt a 
szeretet! Jó volt pár órára egymást látni… nézegetni a tablónkat… 
gyerekké válni. 
Köszönjük Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármesterasszonynak és 
Feketéné Borbély Zsuzsannának, hogy a helyet és az eszközöket 
rendelkezésünkre bocsátották. Hálás köszönet Terjék Pálnak a 
szervezésért, Drozdik Erzsébetnek, Babóth Annának a vacsoráért, 
Gyovai Andrásnak a pörkölt főzésért, Gácsiné Ildikónak és Gyovai 
Andrásnénak a süteményekért, segítségért, Gyovai Norbertnek és 
Terjék Annamáriának az élő zenéért, Terjék Tímeának a terítésért, 
kedves kiszolgálásért, Terjék Pálnénak és Tejék Dórának az 
asszisztenciáért. Valamit azoknak a vendégeknek, akik elhunyt 
osztálytársainkat képviselték és akik szeretettel elfogadták a 
meghívást. Jót tenni, jónak lenni nemes cselekedet. Köszönjük! 
 

            Kis-Fekete Lászlóné                                                                      
 Halál Anna 

Testvértelepülésünkkel karöltve 
 
A partneri kapcsolatok épp oly fontosak a települések életében is, 
mint az élet más területén. Hogy megismerjünk más kultúrákat és 
embereket, az együttműködés számtalan területén és szintjén 
megnyilvánulhatnak. 
Gátér-Martonos között 2014. május 1-jén, községünk önállóvá 
válásának 90. évfordulóján ünnepélyes keretek között történt meg a 
testvértelepülési együttműködési megállapodás aláírása. Fontosnak 
tartjuk, hogy ez a kapcsolat és barátság egyre jobban mélyüljön, 
erősödjön. Többször tettünk már látogatást Martonosra, ahol mindig 
szívélyes, kedves fogadtatásban volt részünk, és viszont, mi is 
fogadtunk már többször martonosi delegációt, akiket szakmai napra, 
karácsonyi ünnepségre és legutóbb a Kismakkos Néptánc Egyesület 
Néptánc Gálájára hívtunk. Amíg a Martonosról érkező táncosok 
próbáltak és készülődtek, a felnőttekkel meglátogattuk a Könyvtárat, 
a központi parkban lévő emlékművet, a templomunkat és az 
általános iskolánkat. Jó érzés volt látni, ahogy fellépés után a 
gyerekek birtokukba vették az óvoda ligetjében a különböző 
játékokat. Reméljük, szép emlékekkel tértek haza és jó érzéssel 
gondolnak ránk mindannyian. 
 

A Martonosi táncosokkal 

 

Már évek óta hagyomány, hogy a Pünkösdölő Családi Nap 
keretében megválasszuk „Gátér Ínyes Mestere”-it. Ebben az évben a 
szokásosnál kevesebb sütemény érkezett és csak kettő kategóriában  
kellett a zsűrinek döntést hozni. Tepertős pogácsa kategóriában  I. 
Mészáros Imréné II. Katona Andrásné. Túrós lepény kategóriában: 
I. Gyovai Andrásné II. Terjék Pálné. 
 
Ezúton köszönjük Mindenkinek, aki különböző rendezvényeken 
finom süteményeivel hozzájárult a vendéglátáshoz. 
 

Rádi Józsefné 
 

 
 

HUMOR 
 
 
 

Az öreg székely nagy kínlódások között borotválkozik...  
A gyerek odaszól hozzá: 

- Mi a baj idesapám? 
- Íletlen a beretva, nem viszi a szakállamat. 

- Ne mongya mán idesapám, hogy keményebb a szakálla, 
mint az a konzervdoboz, amit az előbb nyitottam ki vele! 

 
 
 

 
 
 


