
 

XI. Évfolyam 2. szám 2022. július 

 

KEDVES OLVASÓ! 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 42. számával. 

 

Beköszöntött a nyár… 

 

Megérkeztek a nyári hónapok: június, július, augusztus.  

Ezeket a hónapokat áldásként nevezik a magyarok, de már a rómaiak is így hívták.  

Az áldás azért, mert lehet aratni, gyümölcsöt szedni, begyűjteni a termést. 

Megérett, amit elvetettünk, ültettünk, gondoztunk, óvtunk és ápoltunk. 

Megérlelődött az, amin munkálkodtunk. 

Isten áldása legyen ezután is a munkánkon! 

 

„Végre itt a nyár, 

Tudom, hogy minden ember erre vár. 

 

Én is csak a nyárra gondolok, 

mert az életemben van néhány olyan dolog, 

amit a tél nem hozhat el, 

nekem ehhez mindig napsütés kell. 

 

Ilyenkor az ember útra kel, 

és sok szépet láthat, ha jól figyel, 

én is tudom azt, hogy nekem mi a jó, 

várom, hogy jöjjön egy újabb megálló. 

 

Végre itt a nyár, 

Tudom, hogy minden ember erre vár.” 



 
 



 
V – Vigyázz magadra a nyáron! 

A – Aludjál sokat! 

K – Kerüld a rosszat! 

Á – Állj készen a jóra! 

C – Célod Isten szeretetének továbbadása legyen, bárhol töltöd a nyarat! 

I – Imádkozz minden nap! 

Ó – Óriási dolog, ha elmész Szentmisére! 

 

Szolgáljon a szünidő testi – lelki épülésedre! 



 
 

Élményekben gazdag, szép nyári szünetet kívánok Mindenkinek! 

Szabó Szilvia tanító 

 

2. oldalra  

 

JELES ÉVFORDULÓK 2022 - ben 

- 100 éve született Budapesten Nemes Nagy Ágnes Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, 

pedagógus. 

       



Nemes Nagy Ágnes: Nyári éj 

Emelkedik a lassú tenger.  

Az álom süllyed, olvadok.  

Tárt ablakunk alatt a mélyben  

a júliusi éj csobog. 

Üvegzöldszínű habja szélén,  

mint fel-felbukkanó halak,  

a csillagok kecses csapatban  

csobbannak és villámlanak. 

S a fák között – kövér korállok  

árnyékot-lengető bogán,  

haján világitó moszattal  

átúszik lassan Szent-Iván. 

 1946. június 23. 

- 100 évvel ezelőtt, 1922. október 30-án, Egerben hunyt el Gárdonyi Géza (szül. Ziegler 

Géza; Agárdpuszta, 1863. augusztus 3.) magyar író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a 

Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. 

   

Gárdonyi Gézának köszönhetünk sok regényt, elbeszélést, novellát, anekdotát, esszét, 

meséket, verseket, színpadi műveket. 

Gárdonyi Géza: Ültünk együtt 

Ültünk együtt a kertben csendesen, 

s egymásra néztünk szerelmesen. 

Ő hallgatott, és én is hallgattam. 

Kezemben a kezét simogattam. 

– Én szép virágom, Rózsakoszorúm! 

mért néz reám ily édes-szomorún? 



Nem felelt, csak elmosolyodott. 

Az Isten tudja, min gondolkodott. 

 

- 125 évvel ezelőtt, 1897. szeptember 19-én, Farkaslakán Tamás János néven 

született Tamási Áron († Budapest, 1966. május 26.) Kossuth-díjas székely magyar író. 

 

      

Tamási Áron idézetek: 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 

„Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.” 

„Belátónak és türelmesnek kell lenni, mert az élet rendjét senki nem tudja úgysem felforgatni. 

Aki megöregszik, kíméletet érdemel; aki pedig fiatal, az érhet még jobb időket.” 

„A békétlenség miatt mindenki szenved: aki felidézi, s a többiek is. Okos ember nem csinálja 

tehát.” 

„Hallgass, akire éppen akarsz, de a legjobb örökké az volt, ha az ember magára hallgatott.” 

„Tiszta és nagy dolgokhoz csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni.” 

„A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok 

kötelessége.” 

 

 

- 140 éve született Kecskeméten Kodály Zoltán zeneszerző, zenepedagógus, 

zongoraművész, népzenekutató. 



     

Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti, 

jelentős szerepe van a szakoktatásban is. Elgondolása szerint a jó zenész kellékei négy 

pontban foglalhatók össze: 1. kiművelt hallás, 2. kiművelt értelem, 3. kiművelt szív, 4. 

kiművelt kéz. Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban.  

„Legyen a zene mindenkié!” 

Főbb művei:  

Színpadi művek: Háry János, Székelyfonó, Czinka Panna balladája.  

Zenekari művek: Nyári este, Fölszállott a páva, Marosszéki táncok, Galántai táncok. 

Kórusművek: közel 150 mű. Férfikari művek, vegyeskari művek, gyermekkari és nőikari 

művek. Hangszerkíséretes kórusművek: Psalmus Hungaricus, Budavári Te Deum, Kállai 

kettős. 

Pedagógiai művek: 333 olvasógyakorlat, Bicinia Hungarica, Ötfokú zene, Énekeljünk tisztán! 

Csendes mise, Magyar mise és sok Dal köszönhető a Zeneszerzőnek. 

 

- Mikszáth Kálmán magyar író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő 175 éve 

született. 

   



Főbb művei:  

Tót atyafiak, A jó palócok,A két koldusdiák, A beszélő köntös, Tavaszi rügyek, 

Országgyűlési karczolatok, Szent Péter esernyője,  Különös házasság, A Noszty fiú esete Tóth 

Marival, Beszterce ostroma,  A fekete város … 

Idézetek:  

„A bizonytalanság megöli az emberben a szellemet.” 

„A szerelem, az csak ideiglenes - hanem a tisztelet, az örök.” 

„A szerelem jön, megy... s nem állandó, csak ott, ahol bizalommal van összekötve. Csak a 

bizalom tarthat fel a különféle kísértések közt.” 

 

- 1050 éve Székesfehérvár koronaváros.  Latinul: Alba Regia.  

Hívják még: a királyok városa, templomok városa, magyar koronázóváros, szent város, Szent 

István városa, bajnokok városa, fesztiválok városa, magyar Szilícium-völgyként is.  

 

Mottó: Székesfehérvár, tele élettel! 

Ez így igaz. Az egyik leggazdagabb múltú magyar város. 

A középkori Magyar Királyság egyik fővárosa, királyi székhely és koronázóváros. Számos 

műemlékének és látnivalójának lelőhelye a barokk óvárosa, mely nemzetközi hírű. Európai 

jelentőségű gazdasági, vasúti és közúti csomópont, emellett Magyarország egyik legfejlettebb 

nagyvárosa élénk sport- és kulturális élettel. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyboldogasszony-bazilika_(Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r)#Koron%C3%A1z%C3%A1sok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belv%C3%A1ros_(Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g


Székesfehérvárt Géza fejedelem alapította 972-ben. A királyság kezdetétől (1000/1001) 

a török hódoltság kezdetéig (1543) kizárólagos koronázóváros. Első királyunk fejére is itt 

tettek koronát. Az országgyűlések, a királyi temetkezések és esküvők kötelező helyszíne volt 

Székesfehérvár.  Szent Imre herceg és Szent István király szentté avatásától (1083) kezdve a 

királyság szakrális központja. 

Nevezetességei: az órajáték és óramúzeum, a Székesegyház, a Prohászka – templom. A 

Városház tér  az Országalmával, a Püspöki Palotával és a ciszterci templommal. Csodálatos a 

képen látható Bory – vár.  

 

Napjainkban a legmeghatározóbb székesfehérvári cégek közé tartozik a Milkát, a TUC-ot és a 

Győri Édest gyártó Mondélez. Híres a Videoton Holding, az Arconic-Köfém, az Alföldi 

Tej és a Cerbona.  Sportéletének legjelentősebb képviselői a MOL Fehérvár FC, az Alba 

Fehérvár, az Alba Fehérvár KC, a Volán Fehérvár Öttusa Szakosztály és az Alba Regia 

Atlétikai Klub.  

 

2022 –ben meghirdették a Petőfi – emlékévet, születésének 200. évfordulója tiszteletére. 

Petőfi Sándor ( Petrovics Sándor ) Kiskőrösön született 1823. január 1-jén. 

Fehéregyháza körül halt meg, 1849. július 31-én.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9za_magyar_fejedelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyboldogasszony-bazilika_(Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r)#Koron%C3%A1z%C3%A1sok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9sek_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyboldogasszony-bazilika_(Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r)#Jelent%C5%91sebb_temetkez%C3%A9sek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Imre
https://hu.wikipedia.org/wiki/Milka_(m%C3%A1rkan%C3%A9v)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Videoton_Holding_Zrt.
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Alf%C3%B6ldi_Tej&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Alf%C3%B6ldi_Tej&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerbona&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/MOL_Feh%C3%A9rv%C3%A1r_FC
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alba_Feh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alba_Feh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alba_Feh%C3%A9rv%C3%A1r_KC
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vol%C3%A1n_Feh%C3%A9rv%C3%A1r_%C3%96ttusa_Szakoszt%C3%A1ly&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Alba_Regia_Atl%C3%A9tikai_Klub&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Alba_Regia_Atl%C3%A9tikai_Klub&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisk%C5%91r%C3%B6s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1823
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9regyh%C3%A1za
https://hu.wikipedia.org/wiki/1849


 

Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik 

legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel 1000 verset írt magyarul, ebből körülbelül 

850 maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították. 

Az Emlékév során minden megjelenő újságunkban verssel emlékezünk a nagy költőre. 

 

Petőfi Sándor: A Nap 

Mi az a Nap? Mi az a Nap? 

Nem is Nap az tulajdonképp. 

Ugyan mi hát?… Hát semmi más, 

Mint egy nagy szappanbuborék. 

Valami óriásfiú 

kifúja reggel keleten, 

s szétpattan este nyugaton. – 

És ez mindennap így megyen. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lt%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lt%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv


 

 

Petőfi Sándor: Pille, pille, pillangó 

 

Pille, pille, pillangó, 

Szállj le a kezembe, 

szivárványnak színeit 

fesd a tenyerembe! 

Pille, pille, pillangó! 

Olyan, mint az álom. 

Mitől lettél ilyen szép? 

Én majd kitalálom. 

Libbenő szép virág, 

felhő közelében, 

hernyóból lett tündérlány 

Odafönn az égen. 

Pille, pille, pillangó! 

Szállj le a kezembe, 

Szivárványnak színeit 

fesd a tenyerembe!  

  

Tisztelettel emlékezzünk az évfordulókra, Évfordulósokra! 

        Szabó Szilvia tanító 

 

KULTURÁLIS HÍREK 



Az elmúlt hónapokban szinte minden héten volt árusítás, kéthetente nagyon népszerű a 

szombatonkénti turkáló. A faluból is és vidékről is sokan jönnek el. A hétvégeken családi 

összejövetelre, zártkörű rendezvényekre veszik igénybe a Kultúrházat.  

Nagyobb események a Kultúrházban:  

Április 3-án volt az Országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás.   

 

Május 2-án tartottuk meg az Anyák napi megemlékezést, melyen szép számban vettek részt 

az Édesanyák, Nagymamák. A celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 1. 

osztályos kis tanulói szerepeltek énekkel, verssel, jelenettel.  

 



 

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján ünnepi megemlékezést tartottunk. Az 1920-as 

trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk ezen a napon.  

1920. jún. 4-én a versailles – i Nagy – Trianon kastélyban két magyar politikus: Benárd Ágost  

a magyar küldöttség vezetője, népjóléti miniszter és Drasche – Lázár Alfréd  rendkívüli követ 

és államtitkár írta alá a békediktátumot.  

A békeszerződés eredményeképpen a Magyar Királyság elveszítette területének több mint 

kétharmadát.  

Magyarország területe 282 ezer km2 – ről 93 ezerre csökkent. 

Lakossága 18,2 millióról – 7,6 millióra csökkent. 

3,3 millió magyar került határon kívülre, ez a magyarság 1/3-a.  

4 korosztály képviseletében – gyermek: Hegyi Kristóf, ifjú: Smidéliusz Fanni, felnőtt: Szabó 

Szilvia  és nyugdíjas: Lábos Mária - szavalattal emlékeztünk a 102. évfordulóra.  

Hiszen minden magyar átérzi Trianon traumáját ma is! 

 



 

 

 

 

 

Június 30-án 32 fővel vettünk részt Mesteriben a táborban simonyi és ukrán 

gyerekekkel együtt.  



Csodás időnk volt. A gyerekeket már ott is megdicsértük, mert egész nap szófogadók, 

kedvesek, figyelmesek voltak. A megbeszélt szabályokat betartották. Együtt vidáman, sokat 

beszélgetve, játszva töltöttük a napot. A gyerekek felügyeletében segített nekem Édesanyám, 

Lábos Mária nyugdíjas tanár. 

Köszönet az Önkormányzatnak a belépő díjak támogatásáért (500,-Ft –ot adtak 

diákonként). Köszönet a Kedves Szülőknek a gyerekek autóval való szállításáért: Pálfi 

Ádámné Zita, Smidéliuszné Fazekas Georgina és Édesanyja, Jánossyné Rózsa Veronika, 

Molnár Péter, valamint Lábos András Polgármester Úr a kisbusszal utaztatta az ukrán 

gyerekeket.   

Júliusban és augusztusban is szervezünk mesteri tábort, a kicsiknek iskola előkészítőt 

augusztusban.  

Augusztus 8-án délelőtt a Védőnő tart az Anyatejes Világnap alkalmából foglalkozást a 

Kultúrházban.  

Árusítások folyamatosan vannak, turkáló lesz júl. 16-án, 30-án, aug. 13-án és 27-én 8 órától.  

KÉPEK A TÁBORI NAPRÓL: 

 



 

 

 

        



       



           



   

      



          

 



 

 

 

 



 

 

 

 



    

 

 

Élményekben gazdag, szép nyarat kívánok Mindenkinek! 

         Szabó Szilvia tanító 

 

 

LAKITELEKEN… 

A szombathelyi MMIK szervezett autóbuszos kirándulást Lakitelekre a Nemzeti 

Művelődési Intézet megismerésére és megtekintésére. A kiránduláson az idegenvezetést 



Török Károlyné Miszori Marianna pedagógus és a MMIK módszertani referense végezte 

kiválóan.  

A lányommal és hasonló érdeklődésű közösséget szolgáló pedagógusokkal, művelődési 

szakemberekkel együtt vettem részt ezen a szép és értékes kiránduláson. Az élményeimet, 

érzéseimet szeretném megosztani az Olvasókkal.  

 

A Nemzeti Művelődési Intézet ( NMI ) alapkőletétele 2018. jún. 28-án volt. Az Alapkövet és 

a benne elhelyezett Időkapszulát az aula közepén találjuk.  

A Nemzeti Művelődési Intézetet ( NMI ) 2020. október 3-án adták át Lakiteleken a 

Hungarikum Liget épület együtteséhez. A Magyar Kormány támogatásával készült ez a közel 

4.000 négyzetméter alapterületű épület. Az épületben közösségi termek, kiállítótermek, irodák 

találhatók.  

 Az épületet a magyar kulturális örökségből vett jelképekkel díszítették. Az épület a magyar 

vidéki építészeti hagyományokat a nemesi, a polgári és a népi építészeti elemeket hordozza.  

A székház homlokzatán található szalagszerű díszítőelem: a fríz. A frízen a teremtéstörténet 

és a magyarság történet látható. Két út rajzolódik ki: a magyar nép eredettörténete valamint a 

keresztény kultúrát meghatározó Szent Biblia tanításai. A 2 történet a timpanon alatt összeér. 

A tetőtéri terasz csúcspontjában található az Emlékezet Tornya, a Magyarság Harangjával. 

Jó érzés volt betekinteni, végig sétálni a közösségi termeken, a szép kiállításokat (horgolás, 

kézimunkák, kosárfonás, gyöngyfűzés…) látni.  

Lakitelek nagyközség a Duna-Tisza közén Bács-Kiskun megyében, a Tiszakécskei járásban, 

Kecskeméttől és Kiskunfélegyházától egyenlő távolságban a Homokhátság és a Tisza-völgy 

találkozásánál.  Kecskeméttől 27 km-re fekszik, a Tiszától 3 km választja el. A település nevét 

1075-ben említik először. A mai területe a Kecskeméthez tartozó puszták egyesítésével 

alakult ki.  



Nevezetességei: A Római Katolikus Plébánia, Református templom, Hungarikum Liget, 

régebben Népfőiskola. A Lakitelek – Tősfürdő, Tőserdő, Tőserdei Kastély. 

 

 

Lakitelek - Tőserdő 

 

A Lakiteleki Népfőiskolát Lezsák Sándor és felesége alapította a 90-es évek elején. A 4 

hektáros területen fekvő intézményt az ország egyik szellemi fővárosának is nevezik.  

Európa rangú konferenciák, tudományos tanácskozások mellett a szűkebb hazánk, a Tisza 

menti tájat elemző programoknak is fórumot ad.  

A Lakiteleki Népfőiskola a felnőttképzésben és a közösségteremtésben vesz részt. Itt található 

a Tisza Kollégium, a Tanya Kollégium is. A Szent István kápolna ökumenikus. Körülötte 

vannak a híres magyarok mellszobrai. Kincsem Fogadó, Kölcsey Ház, Széchenyi épület, 

Keresztény Panteon és Szabadtéri színpad… várja az ide látogatókat.  

Az igényes szellemi vendéglátás mellett szervezi a szabadidő kulturált és egészséges eltöltését 

is. A Népfőiskola és környéke kiérdemelte a Magyar Örökség Díjat.  

 

Az intézmények megtekintése után szellemi felüdülést adott a Lakiteleki Művelődési Házban 

a Heves megyei Blaha Színkör: Eccer vót… című remek színházi előadása adta.  



A kulturális töltekezés után csodálatos volt a Lakiteleki – Tőserdő megtekintése. A Tőserdő a 

Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozik, legfőbb része a Holt – Tisza, rendkívül gazdag állat – 

és növényvilágával. A Holtág az 1800-as évek közepén a Tisza szabályozásának 

eredményeként jött létre. Hűen őrzi a szabályozás előtti állapotot.  

Harmadszor járok itt, de mindig megragad a látvány. A természet valódi csodája ez, ami a 

következő verseket juttatta eszembe: 

Juhász Gyula: Tiszai csönd 

 

 

Hálót fon az est, a nagy barna pók. 

Nem mozdulnak a tiszai hajók. 

Egyiken távol harmonika szól, 

tücsök felel rá csöndben valahol. 

Az égi rónán ballag már a hold: 

ezüstösek a tiszai hajók. 

Tüzeket raknak az égi tanyák, 

hallgatják halkan a harmonikát. 

Magam a parton egymagam vagyok, 

tiszai hajók, néma társatok! 

Ma nem üzennek hívó távolok, 

ma kikötöttünk itthon, álmodók! 

Petőfi Sándor: A Tisza 



 

Nyári napnak alkonyulatánál 

megállék a kanyargó Tiszánál. 

Ott, hol a kis Túr siet beléje, 

mint a gyermek anyja kebelére. 

A folyó oly simán, oly szelíden 

ballagott le parttalan medrében, 

nem akarta, hogy a nap sugára  

megbotoljék habjai fodrába. … 

Ottan némán, mozdulatlan álltam, 

mintha gyökeret vert volna lábam. 

Lelkem édes, mély mámorba szédült 

a természet örök szépségétül. 

Oh természet, oh dicső természet! 

Mely nyelv merne versenyezni véled? 

Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz, 

annál többet, annál szebbet mondasz. …  

Tisztelettel és szeretettel ajánlom feltöltődésre Magyarország, Édes Hazánk eme szép vidékét! 

Lábos Mária nyugd.tanár  

 

 

A TÜNDÉRKERT ÓVODA  



Töredékek Óvodánk életéből 

 

Nagyon aktívan telt óvodásaink élete, április, május, június hónapban. 

Április eleje a húsvéti nyuszivárás jegyében telt. Minden kisgyermeknek rejtett el egy-egy 

csomagot az óvoda udvarán. Izgatottan indultak az ajándékok keresésére.  

Április 28-án a környezetvédelmi neveléshez kapcsolódóan megtekinthettük az Óceán világát 

egy kedves rajzfilm formájában, nem mindennapi körülmények között. Másnap április 29-én 

elérkezett az év egyik legszebb ünnepe: Anyák napja. Sok verssel, dallal, zenével készültünk 

erre a napra, ünneplőbe öltözködve a gyerekek, szülők, nagyszülők lelkét is. 

Május 11-én a délutáni pihenő után útra keltünk és elindultunk Sümegre a lovagi torna 

megtekintésére. Minden gyermeket elkísérhetett az egyik szülője vagy nagyszülője. A 

főműsor előtt megtekinthettük a kiállítást, ahol rengeteg szebbnél szebb hintókon át a korabeli 

fegyvereket, páncélruhákat, de még a népi élet elmaradhatatlan, munkavégzéshez szükséges 

eszközeit, tárgyait is megcsodálhattuk. A lovagi torna is hatalmas élmény volt gyereknek, 

felnőttnek egyaránt. Roppant látványos és mozgalmas, színes előadásnak lehettünk részesei. 

Több kislány kapott virágot a lovagoktól. 

A sümegi kirándulás sikerén felbuzdulva, úgy döntöttünk az SZK tagjaival, a szülők 

lelkesedését látva, hogy a gyereknapot is inkább szülő-gyermek közös kirándulással tesszük 

emlékezetessé. Így május 25-e reggelén útnak indultunk, minden gyermek hátizsákjában –

hamuba sült pogácsával- és meg sem álltunk Keszthelyig. Első körben megcsodáltuk a Pálma 

ház és madárparkot, majd bebarangoltuk a csodálatos kastély kertet. Miután ki is mozoghatták 

magukat a gyerekek egy órás hajókiránduláson vettünk részt a Balatonon. Utána már várt 

bennünket a parton a finom, illatos pizza, majd mezítláb tapiskoltunk a tó vizében. Ezek után 

volt egy kis idő szabadprogramra.  

Úgy érezzük, hogy nagyon jól érezte magát kicsi és nagy, így a jövőben is tervezzük az ilyen 

és ehhez hasonló programok lebonyolítását. 

Mint minden évben, így most is elérkezett az óvodai ballagás napja, amit június 3. napján 

tartottunk meg, a nagy érdeklődésre való tekintettel kinn az udvaron. Ünnepi díszbe 

öltöztettük az óvódát, hiszen 7 kisgyermek életében új fejezet nyílik, szeptembertől már 

iskolába fognak járni. Sok sikert, kitartást kívánunk nekik és sok új barátot! Reméljük, hogy 

megőrzik szívükben az óvódás éveket és nem felejtenek el bennünket. 

Előre láthatólag a 2022/2023 nevelési évet 7 új kisgyermekkel 25 fős csoportlétszámmal 

kezdjük meg.  

Szeretnénk köszönetet mondani: a Fenntartónak, a Szülői Közösségnek és Molná Imrének, 

áldozatos munkájukért, segítségükért. 

Az óvoda nyári leállása: 2022. 07. 11. - 2022. 08. 21. 

Az első óvódai nap: 2022. 08. 22. 

Mindenkit szeretettel várunk! Jó pihenést, feltöltődést, balesetmentes nyarat kívánunk 

mindenkinek! 



Gulyás Mária  

Intézményvezető óvónő 

 

KÉPEK AZ ÓVODA ÉLETÉBŐL 

  

  

  



   

       



 

 

 

 

 

KÖRKÉRDÉS AZ 1.  OSZTÁLYOSOKNAK 

 



 

 

 Kérdések: 

1. Milyen lett az 1. bizonyítványod? 

2. Melyik volt a kedvenc tantárgyad? 

3. Hol töltöd a nyarat? Mit csinálsz a nyári szünetben szívesen? 

 

Akik válaszoltak: Bruckner Boldizsár, Gosztola Hanna, Jánossy Árpád, Kovács Nikolett, 

Menyhért Natasa, Nagy – Kovács Boldizsár és Smidéliusz Marcell 1.B. osztályos tanulók a 

celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában. 

 

1. Bruckner Boldizsár:  



 
 

- Jeles lett a bizonyítványom, kaptam jutalomkönyvet is. Dicséretet kaptam 

olvasásból és matekból. Levelezős versenyen 1. lettem, azért is kaptam Szilvi 

nénitől könyvet az iskolában. Jó Tanuló Díjat kaptam.  A szülőktől Xboxot kaptam 

a jó biziért!  

- Szeretek olvasni.  

- Voltam a simonyiakkal a mesteri táborban. Meg az evangélikus hittantáborban is 

voltam Mesteriben. A Mamánál is voltam Cellben. Sokat medencézek otthon. Meg 

a Balatonon is voltunk a családdal. Keszthelyen is fürödtem. Apával sokat 

quadozok a Cseren. Anyával meg sétálok, boltba megyek. 

 

2. Gosztola Hanna: 



 
- Jeles lett a bizonyítványom. Jutalomkönyvet is kaptam a tanévzárón. Dicséretet 

kaptam olvasásból, rajzból, technikából, énekből és hittanból.  

- Az olvasás és a matek a kedvencem. Szeretek rajzolni, énekelni, kézműveskedni. 

- Anyával megyek a Balatonra. Olvasó táborban voltam Cellben, ez volt az 1. 

táborom. A mamával sokszor megyünk a játszótérre. Medencém van a Juci 

Kerinél. Sokat játszom a hegyen az unokatesómmal, a Balázzsal.  

 

 

3. Jánossy Árpád: 

 



- Kitűnő lett a bizim. Jutalom könyvet is kaptam. Dicséretet kaptam Szilvi nénitől 

olvasásból, írásból, matekból meg technikából, azt hiszem.  

- Az olvasás, az írás, a matek, a hittan, a technika a kedvencem. Szeretek olvasni, 

kézműveskedni. 

- Evangélikus hittan táborban voltam, meg a simonyiakkal a mesteri táborban, meg 

olvasótáborban. A családdal is megyünk nyaralni. A mamánál is voltam 

Mihályfán. A vasvári nagyszülőknél is voltam. A vasvári dédinek is segítettem. 

Szeretek Xboxozni, telefonozni, tévézni. Anyának segítek. Apával meg mi 

panírozzuk be a húst.  

 

4. Kovács Nikolett: 

 
- Jeles lett. Kaptam szép jutalomkönyvet az évzárón. Olvasásból, matekból, 

technikából dicséretet is kaptam. Szeretek iskolába járni. 

- Az írás és az olvasás órát szerettem. Délután is olvastam mindig Szilvi néninek. A 

matekot is szeretem. 

- A mamánál vagyok sokat, Szemenyén. A kertben segítek neki, meg a főzésben is. 

Szeretek a játszótérre menni. Szeretek olvasni, rajzolni, színezni. Szemenyén vannak 

struccok, gyűjtöttem tollakat. Andival sokszor megyünk fagyizni.  

 

 

5. Menyhért Natasa: 



 
- Jó lett a bizi. Dicséretet kaptam olvasásból és rajzból. 

- Szeretem a rajzot, a technikát, a hittant. Szeretek kézműveskedni, énekelni. 

Szeretem az imákat. Szeretek Jézusról énekelni. 

- Horvátországban megy a család. Sajnos a kutyát nem visszük magunkkal, a papa 

vigyáz majd rá. Voltam hittan táborban, olvasó táborban, meg a simonyi mesteri 

táborban. Otthon sokat fürdök a medencében. A Szotyi kutyámmal sokat futok. A 

kis Balázsra is vigyázok. Szeretem a lovakat. Sárváron lovagolok. 

 

6. Nagy – Kovács Boldizsár: 

 



- Az első bizonyítványom kitűnő lett, aminek nagyon örült a családom és én is. 

Dicséretet kaptam matematikából, olvasásból és írásból. Jutalomkönyvet kaptam a 

tanévzáró ünnepélyen. Sok levelezős versenyt is oldottam magyarból és matekból, 

azokért is könyvjutalomban részesültem. Jó Tanuló Díjat is kaptam.  

- A kedvenc tantárgyam a matek, ezt anya nem igazán érti, de örül, hogy jól tudok 

számolni. 

- A nyár nagy részét itthon töltöm, sokat játszom a nővéremmel. Szeretünk 

medencézni és biciklizni. Szívesem segítek a ház körüli teendőkben, kert 

öntözésében. Már egy Franklin könyvet elolvastam. Szeretek olvasni is. Nagyon 

várom a családi nyaralást, amikor végre láthatom a tengert.  

 

 

7. Smidéliusz Marcell: 

 
- Hát, jó lett. Technikából és rajzból kaptam dicséretet. 

- Matekot szeretem a legjobban. Sok versenyfeladatot oldottam meg. Sok könyvet, 

meg ajándékot kaptam.  

- Voltam hittan táborban, olvasótáborban Cellben és a simonyi gyerekekkel a 

mesteri táborban. A családdal Debrecenbe és Hajdúszoboszlóra megyünk nyaralni. 

Sokat fürdök az otthoni medencében. 

 

Nagyon köszönöm a beszélgetést nektek! Legyen vidám, szép nyári szünetetek! 

 



Szeretettel:        Szilvi tanító néni 

 

 

 

LÉLEKEMELŐ GONDOLATOK  

A zsörtölődő fa 

 

A Vadalmafának görcsös volt a törzse, csenevészek az ágai és savanyú almát termett. De a 

legrosszabb, mégis a természete volt: folyton – folyvást panaszkodott…. 

- Csupa sár a rét! A nyulak lerágják a kérgemet! A magas fűtől nem látszik a 

törzsem!... 

Sövény, aki éppen a Vadalmafa mellett futott, elhatározta, hogy véget vet a panaszáradatnak! 

Elmondta a gondot, a bölcs, öreg Hollónak.  

- Vadalmafának hiányzik az igazi értelem az életéből! – mondta a Holló. 

- Hol találhatna rá erre az értelemre? – kérdezte a Sövény. 

- Szokás szerint ott hever az orra előtt….! 

Nyáron a Sövény kizöldült, felfutott rá a Lonc és beborította illatos virágaival. 

- Vadalmafa! – szólította meg Sövény. – Mi a legrosszabb dolog az életedben? 

Vadalmafa erősen gondolkodott, majd ezt mondta: 

- Az a legrosszabb, hogy nincs mit szeretni rajtam. Csúnyácska vagyok! 



- Hiszen ezen, könnyű segíteni! – kiáltott fel Sövényke! – Megkérhetném Loncot, 

hogy fusson fel a törzsedre és borítson be téged az illatos virágokkal! …. 

- Csak az a baj, hogy a Lonc nem akarja, mert túl sokat panaszkodsz! – mondta a 

Sövény. 

Vadalmafa hallgatott és elgondolkodott. 

- Ha megígérem, hogy kevesebbet panaszkodom, rá tudnád venni Loncot, hogy 

fusson fel rám??? 

- Hát, persze! Biztosan! – mondta Sövényke. 

Így aztán a Vadalmafa egész évben egyetlen egyszer sem zsörtölődött.  

A következő tavaszon Lonc felkúszott a Vadalmafa törzsén, befonta az ágait, illatos virágokat 

hajtott, így a Vadalmafa lett a mező legszebb fája! Nem panaszkodott soha többé!  

Egy téli délutánon az öreg Holló ellátogatott a Sövénykéhez.  

- Nem hallottam Vadalmafát zsörtölődni! Megtalálta az élete értelmét??? 

- Kérdezd meg tőle! – válaszolta a Sövény. 

A Holló elrepült a Vadalmafához és megkérdezte: 

- Hogy vagy? 

- Most sajnos nem tudok veled beszélgetni Holló, mert meg kell védenem Loncot a 

széltől… Szüksége van rám, hogy tavaszig én védelmezzem! 

Az öreg Holló és Sövény nagyon elégedettek voltak. Vadalmafa megtalálta élete értelmét és 

nem panaszkodott többé.  

 

 



Tanulsága: Szívünk olykor túlságosan messzire tekint. Amikor az emberek haragszanak 

egymásra, a szívük eltávolodik egymástól. A távolság miatt kiabálnak, hogy meghallják 

egymást. Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan 

beszélnek, mert a szívük nagyon közel áll egymáshoz, nincs köztük távolság. Amikor még 

jobban szeretik egymást, annyira egy helyen van a szívük, hogy már halkan sem kell 

megszólalniuk, megértik egymást abból is, ha csak egymásra néznek. … 

Ne vitatkozzatok! Ne mondjatok olyan szavakat, amelyek eltávolítanak benneteket egymástól, 

mert különben eljön az a nap, hogy olyan nagy lesz a távolság, hogy nem találjátok meg az 

egymáshoz visszavezető utat! 

  

Jó egészséget, jó pihenést kívánok a nyárra Mindenkinek! 

Lábos Mária nyugd. tanár 

 

EVANGÉLIKUS HÍREK 

„A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.” (2Tim 1,14) 

Hogyan lehetséges az, hogy Jézus 11 tanítványából ma a világon 2,6 milliárd keresztény lett?  

Ezt a kérdést tettük fel az iskolaév végén több hittancsoportban is pünkösd ünnepe kapcsán.  

Ismerjük a történteket: Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré, 12 embert közvetlen 

környezetébe, majd másokat, nagyobb számban, akiket tanított, és küldött is az emberekhez. És 

azt is tudjuk, hogy mennybemenetelekor Jézus az akkor már csak 11 közvetlen tanítványának 

mondja el a missziói parancsot, ami azóta is minden keresztelő alkalmával elhangzik: 

„Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atya, Fiú, Szentlélek 

nevében és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek”. De mi 

történt ezután? Mit tettek a tanítványok, hogyan teljesítették a küldetést? Ezeken 

gondolkoztunk a hittanosokkal. És jöttek is a válaszok, ötletek.  

„Talán, mert a tanítványok nagyon ügyesek és elkötelezettek voltak, jól csinálták a dolgukat!” 



Így lehetett, de mindez kevés.  Ma is sok ügyes ember van, aki egy jó ügyért küzd különböző 

egyesületekben, még sincs szerte a világon, nyelveken és kultúrákon átívelve több millió 

követője egyiknek sem. 

„Lehet, hogy azért, mert nagyon fontosnak tartották az üzenetet!” 

Sokan vannak, akik egy-egy ügy mellett elkötelezett aktivistaként nagyon fontosnak tartják az 

ügyüket, időt, pénzt nem sajnálva küzdenek, mégsem csatlakoznak ezekhez olyan sokan és 

megmaradnak a válaszfalak.  

„Elmentek mindenkihez, akihez tudtak és beszéltek Jézusról!”  

De nem kevés ez, hogy terjedjen az örömhír? Hogyan tudott az üzenet a kis országból más 

kontinensekre is eljutni?  

Hiába az elkötelezett, ügyes, áldozatos, életét odaszánó maroknyi ember, aki a jó ügyért küzd, 

mégis kevesek lennének ahhoz, hogy világszerte ismertté, fontossá, követendővé tegyék az 

ügyüket, ami ráadásul még több mint 2000 év múltával is élő és ható. 

A lényeg abban áll, amit Jézus a missziói parancs végén, a küldetés megadása után mond: „Íme, 

én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig”. Azaz ő felmegy a mennybe az Atyához, 

de marad valaki, aki segít, erősít, bátorít, vígasztal, marad a Szentlélek. Akinek munkája nélkül 

nem lenne lehetséges, hogy ma is éljenek keresztények a földön. Csakis az emberi ügyességre 

alapozva nem működne, hiszen elfáradnának, beleunnának, elfelejtenék, nem lenne már fontos 

nekik. 

És ami még ennél is fontosabb, hogy a Szentlélek jelenlétének köszönhetően mi is 

megtapasztalhatjuk ugyanazt, amit 2000 évvel ezelőtt a tanítványok: a Lélek munkáját.  

Ezért az egyház születésének és a Szentlélek kitöltésének az ünnepe pünkösd. Ami egykor 

megtörtént, elindult, amit leírtak a Bibliában, az itt és most is átélhető, mai emberekkel, saját 

életünkben, mert a Lélek munkája nem szűnt meg, minket is megérint, ma is megtörténhet a 

csoda. Velünk is, bennünk is. Talán nem ugyanúgy, mint akkor, nem azokkal a jelekkel, 

eszközökkel, de a lényeg ugyanaz, a Lélek, aki jelen van és erejével áthatja, átformálja az 

életünket, küldetést ad, elindít mások felé, ma is ugyanaz.  

Így az egyházat nem csupán megsárgult fényképen szemlélhetjük, elbeszélésekből ismerhetjük, 

ismeretlen szereplőkkel, távoli korokból és egy ma már nem túl izgalmasnak tűnő világ alapján, 

hanem saját tapasztalatból, nagyon is jelenvalóként, aktuálisként és rólunk szólóként. 2000 éve 

így van ez és így is marad, amíg világ a világ. Ez pedig nem emberi erőfeszítésnek, hanem a 

Szentlélek munkájának köszönhető, és mi ez, ha nem valódi csoda. A megszülető hit csodája. 

 

Pethő-Udvardi Andrea 

evangélikus lelkész 

 

 

MI DOLGUNK A VILÁGON? 

 

Lélekemelő gondolatok 

 

 



 
 

Rohanó életünkben, a szívünk mélyén mindig várakozunk és vágyakozunk valamire és 

visszaemlékezünk az elmúlt évekre, évtizedekre. Én is ezt teszem, hiszen 7 évtizedet megélve 

ideje van az összegzésnek. Most már minden nap és minden óra ajándék.  

 

Nem hittem fiatal koromban, mikor azt mondta Édesanyám: 

- Figyeld meg, az órák lassan múlnak, de az évtizedek elszállnak pillanatok alatt.  

 

Most már messziről jönnek az emlékképek és az életképek. Magaménak érzem Illyés 

Gyula szép versét, a Számadót, amelyben így fogalmaz: 

„Őszül a hajam, mélyülnek a redők, egyre több köröttem a fiatal…” 

 

Mindenkinek az életében vannak olyan kisebb – nagyobb események, amelyek örök 

emlékül maradnak. Később ezek az emlékek elvarázsolnak bennünket. Jó visszaemlékezni 

rájuk! Melegséggel töltenek el, felvidítanak, örömet adnak. 

 

A szülőföld az a hely, amelyhez az embert egy életen át elszakíthatatlan szálak kötik. 

Gyermek - és fiatalkori évek megalapozzák életünk folyását. Bármilyen messze is 

kerülhetünk szülőhelyünktől, a haza mindig ott lesz, ahol a gyermekéveinket töltöttük. 

  

A haza nekem mindent jelent. A Családomat, Lányomat, Szeretteimet, a 

szülőhelyemet, a falumat, a Balatont, a Dunát, a Tiszát, a Rábát, apró patakokat, hegyeket – 

völgyeket, kicsiny falvakat, nagy városokat, örömöket, csalódásokat, emlékeket, barátokat, a 

hivatásomat, gyerekeket … az ÉLETEMET! 

 

Életünk egy nagy időutazás. Vándorok és jövevények vagyunk itt e földön. Utasok, 

zarándokok vagyunk. Személyes kapcsolatokra van szükségünk. Az otthon, a szülőföld 

hívására, melegére, szeretetére vágyunk.  

Számomra a haza ott kezdődött, a bölcsőben, ebben a faluban, Nagysimonyiban, ahol 

kisebb megszakításokkal ma is élek. Soha nem unatkoztam.  



Örülök, hogy tanulhattam és taníthattam. Sokszor nem volt könnyű, de szép volt! 

Örülök, hogy megismerhettem sok ember örömét, bánatában segíthettem rajta. Taníthattam 

fiatalokat, időseket. …  

 

Az életem útja – ajándék. Ajándék a Lányom. Ajándék minden perc és óra, amit 

Vele töltök.  

Ajándékok a Családtagok, a Nővérem, a Keresztfiaim, a Rokonok, a Jó Barátok, a 

volt Kollégák, Osztálytársak, Csoporttársak!  

Ajándékok részemre Mindazok, akik tisztelnek és szeretnek, akik meglátogatnak, 

akikkel jókat beszélgetünk… Akikkel együtt kirándultam… 

Ajándék a sok gyerek, akik rám köszönnek és megkérdezik: 

 - Hogy tetszik lenni? Vigyázzon magára! 

 

Mi dolgunk a világon?  - A költő is feltette ezt a kérdést.  

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban c. versében olvashatjuk: 

„ Mi dolgunk a világon? küzdeni 

Erőnk szerint a legnemesbekért.” 

 

Ha talentumokat kaptunk – Mindenki kapott valamit! – ezekkel el kell számolni! Szükség van 

helyes önismeretre, hogy mi az amire képes vagyok? Mi az, amire nem?  

Szükség van pontos helyzetfelismerésre is. Mi az amit most és itt nekem tennem kell?  

Vállalni kell a felelősséget és nem elmenekülni előle, bármilyen feladatot is bíznak rám.  

Fontos, hogy egyszerűen csak tudjam meghallgatni a másik embert, tudjak együtt lenni vele 

örömében, bánatában.  

Fontos a szív tisztasága és gazdagsága!  

Fontos, hogy hálát tudjunk adni Mindenért! 

A hála nem mindig jön magától és természetesen. Sajnos a legtöbb ember elfelejti ezt!  

Pedig erre a fiatalokat is meg kell tanítani!  

Egy mosoly, egy köszöntés, egy meghívás, egy beszélgetés… mennyire jól esne az embernek 

és boldogságot adna! Nem kerülnek ezek pénzbe! Figyelni kellene jobban egymásra! 

 

„Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad! Míg élsz, magadat 

mindig adhatod, adj jó szót, vígaszt, s ha kell falatot. Derűt, tudást vagy békülő kezet, mindez 

tied, add másnak, s minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz!” 

 

Mi dolgunk a világon? – Hogy Életünkkel tanúságot tegyünk: Az élet él és élni akar! 

 

Kedves Olvasó!  

 

Mindannyian ÚTON VAGYUNK!  

 

Üzenem: Legyen áldás az úton, amelyen most indulsz el! 

Öröm kísérjen végig, amíg úton leszel! 

Legyen veled az Isten, hiszen akkor szükség nincsen! 

 

Tisztelettel:         

Lábos Mária  

nyugd. tanárnő 

 

 



 

 

A TERMÉSZETBEN  

 

 
 

„Négy vándor jár körbe – körbe, egymást mindig megelőzve. 

Megérkeznek minden évben, ki - ki az ő idejében.” 

 

Végre itt a nyár!  

Zöldell és virágba borult a természet!  

Beértek a gabonák, az aratás időszaka ez.  

Folyamatosak a betakarítási munkák, beérnek a zöldségfélék, a gyümölcsök. 

Egyre több az eltevési munkálat.  

Szörpök, ízek, lekvárok, dzsemek… készítésével szorgoskodnak a „konyhatündérek”. 

A sok finomsággal a zord téli időkben majd szívesen emlékezünk a  

forró gyümölcsérlelő nyárra.  

 

 

 

 

  
 

 



  
 

 
 

A kötelességed teljesítése után, szabad idődben, menj ki és karold át mind a két kezeddel a 

természetet és simulj hozzá, mint a leghűbb baráthoz. A világ és az emberek 

megkeseríthetnek, megbánthatnak, de a természet azonban mindvégig felemeli és 

megvigasztalja azt, aki búban, bánatában igaz szívvel fordul hozzá.  

 

Menj ki a szabadban! Hallgasd a madarak szép énekét! 

Szép természetjárást kívánok! Fedezd fel és ismerd meg környezetünket, a szép 

Magyarországot! 

 

Lábos Mária nyugd. tanár 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                          

 

  NYÁRI VERSEK  

Kedves Gyerekek! Nyáron is gyakoroljátok az olvasást! Szeretettel ajánlom a verseket! 



 

Zelk Zoltán: Halország 

 

Falu végén, hegy alatt 

csörgedezik egy patak, 

ficánkoló víg halak 

játszanak a víz alatt. 

 

 Talán még házuk is van 

víz alatt, a homokban, 

fényes kavicsból rakták: 

ott töltik az éjszakát. 

 

 Reggel vígan ébrednek, 

eleségért sietnek, 

szitakötő, vízipók, 

halreggelire valók. 

 

Később ebéd is kerül 

s ha fönn az ég kiderül: 

a víz színére úsznak, 

úgy köszönnek a Napnak. 

 

Lóg a lába, lóga, 

nincsen semmi dolga. 

Mert, ha dolga volna, 

a lába nem lógna. 

 

 
 

Bartos Erika: Gyümölcskosár 

 

Itt van a nyár, száz napsugár 

hívogat a kertbe! 

Érik a sok édes gyümölcs, 

szaladj gyorsan, szedd le! 

 



Piros almát almafáról, 

körtefáról körtét, 

akassz meggyet füleidre, 

szedj apró ribiszkét! 

 

Falatozz a földről epret, 

dús bokorról málnát, 

tálba szedd a sötét szedret, 

vödörbe a szilvát! 

 

Barackfának tetejéről 

integess a Napnak, 

szőlőtőke ezer fürtjét 

puttonyodba dobjad! 

 

Végül itt egy görögdinnye, 

hatalmas, zöld labda, 

gurítsd haza, úgysem fér be 

a gyümölcskosaradba! 

 

 

 - Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzoljátok le a vers szereplőit!   

 

Szabó Szilvia tanító 

 

 NYÁRI SZÍNEZŐ GYEREKEKNEK 

Kedves gyerekek!  Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez! 

 



 

  



 

 

Játsszatok sokat, kiránduljatok! Vidám nyarat kívánok!  

Szilvi tanító néni 

 

VERSAJÁNLÓ  

 

Nagy Sándor: Hangos az erdő 
  

 



  
Nicsak, egy kanyargós gyalogút, 

rajta tapsifüles fut. 
Zsenge fűért anyja harca dúl, 

a tisztáson most ő az úr. 
  

Ágak hegyén szarka cserreg, 
hosszú farka meg-megbillen. 

Kilesi lopni hova menjen, 

míg a párja fészkén pihen. 
  

Kakukk szólja ismert dallamát, 

szajkó riaszt, megfújta a harsonát. 
Félénk gerle meghúzza magát, 
hangos az erdő, ébred a határ. 

  

A fák hallgatják szótlanul tovább, 
zöldülő levelek, gyönyörű koronák. 

Vércse vijjogva hallatja szavát, 
vadászni indul, elcsendesül minden madár. 

  
A magasban keringve szálldogál, 

türelme hosszú, egy helyben vár. 
Éles szeme áldozatot lát, 

alázuhan, üres karmokkal repül tovább. 
  

Ágak sűrűjében a mókus fészket bélel, 
puha avarral, tollal szépen. 

Dolgozik serényen, elkészüljön idejében, 

gyorsan szökken, kicsit lépdel. 
  

Elszáradt fán az öreg fakopáncs, 

éles csőrével odút váj. 
Mellé röppen egy özvegy harkály, 

örömében díszes táncot jár. 
  

Kósza szellő meglöki a fát, 
lehull egy ág, megáll a tánc. 
A két madár egyfelé száll, 

eldőlt a fa, elmúlt a magány. 
 

 

 

Nagy Sándor: Nyár közepén 

 
 



  
 

Kakas hangja szól az éjszakában, 
megtöri a csendet éles hangjával. 

Gyertyák gyúlnak a földes szobákban, 
búzatáblák állnak aranyló ruhában. 

  
Meredeken jön fel a nap, 

maga mögött hagyta a hajnalt. 
Köszönti millió madárdal, 

visszhangzik az erdő, hallgat az avar. 
  

Pára illan a pagony mélyéből, 
őzike ballag be a mezőről. 

Pillangó repül ki rejtekéből, 

virágjait megismeri üde leveléről. 
  

Rekkenő hőség, reccsenő ág, 
terményből bőség és kidőlt fák. 
Telt szemeket érlelt a napsugár, 

lehajtja fejét az érett kalász. 
  

A földeken dolgos kezek aratnak, 
a marokszedők gyorsan haladnak. 

Perzselő nap hosszasan jár a magasban, 
verejték szaga árad a szabadban. 

  
Kérges a tenyér, nyúlik a derék, 

suhog a kasza, rendet vág a legény. 

Korog a gyomra, késik az ebéd, 
izzadsága csípi, megtörli a szemét. 

  
Újra lendül izmos két karja, 
a lába viszi, a szíve hajtja. 

Föld szélén kutyája a fülét vakarja, 

a tikkasztó hőség nagyon zavarja. 



  
Sor végén  társait megvárja, 

fáradtságtól remeg a két lába. 
Érkezik az ebéd, s a szomszéd leánya, 

eltűnik a fáradtság, előtte áll szíve vágya. 
  

A búza kévékre sietve leülnek, 
nagy keletje van most a pintes üvegnek. 
Az aratópálinkától kicsit felfrissülnek, 

 hírmondója sem marad a disznósültnek. 
  

Nyár közepén lankad a falevél, 

a tücsök csapat kitartóan zenél. 
Az öreg Kele eleséget keresgél, 
rágcsálókkal tölti meg a begyét. 

  

Az erdő vadjai a sűrűben megbújtak, 
mezei virágok napfényben virulnak. 

A forróság órái nehezen múlnak, 
megfáradt emberek hazaindulnak. 

  
A napocska tovább árasztja melegét, 

bágyadt ló húzza megrakott szekerét. 
Poros úton lassan hazafelé, 

fájón nyikorog a vén fakerék. 
  

Megáll a ló, tajtékzik a háta, 
esendő szemekkel visszanéz a gazdájára. 

Kutyája leül a szekér árnyékába, 

legyek szállnak koszos bundájára. 
  

Hosszú út van még hátra, 

a bakon ülő rábök ósdi kalapjára. 
Távolban a nádfedeles kicsi háza, 

eszébe jut szilva pálinkája. 
  

Megunja a legény,  fejét megrázza, 
hunyorogva tekint vásott ostorára. 
rándul az estráng, elindul a pára, 

csikója az öröme, aki izgatottan várja. 
  

A szélkakas feléjük fordul, 
a szamaruk most rájuk bámul. 
Az édesanyja tárja ki a kaput, 

szeméből a hála könnye csordul. 
  

Nyerít a kiscsikó, öröm táncát járja, 

kíváncsian áll fel a karám oldalára. 
Az éhségtől csordul ki a nyála, 

szemével mosolyog, amint az anyját meglátja. 



  
A legény fáradtan rakja le zörgős szekerét, 
a lehullott szemekből csipeget egy veréb. 

Hazakíséri fiatal jegyesét, 

odabent várja az elhűlt estebéd.  
  

Közel az este, érkezik a naplemente, 
enyhül a hőség, sötétség borul a berekre. 

Aludni térnek a kimerült emberek, 

rövid az éjszaka, a szél csendesen lengedez. 
  

Házaik mellett a gőzös ütemesen zakatol, 

rések nyílnak a vályog falakon. 
Magányosan állnak a kitárt ablakok, 

szaporodnak a fáradt sóhajok. 

  

Szeretettel: Nagy Sándor 

 

 

BALLAGÓ DIÁKOK 

Az idei évben már majdnem a régi mederben folyhatott a felkészülés az év végi vizsgákra. 

Falunk diákjait kérdeztem erről az időszakról és jövőbeli terveikről.  

 

 1.A pandemiás helyzet miatt már tavaly is rendhagyó volt az érettségi. Ha minden jól megy, 

idén már hagyományosan vizsgázhattok, de ez a tanév sem volt zökkenőmentesen, hogy 

készülsz az érettségire?  

2. Milyen az utolsó év a középiskolában?  

3. Milyen pályára készülsz? Hova jelentkeztél? 

4. Milyen céljaid vannak a közeli és a távolabbi jövőben?  

5. Hol látod magad 10 év múlva, mit szeretnél elérni? 

 

BERTALAN ANNA:  



 

1. Az érettségi vizsgára főként úgy készülök, hogy az elmúlt évek feladatsorait oldom meg és 

gyakorlom amik nem mennek. Az interneten is vannak nagyon hasznos elmagyarázó videók 

és oldalak, valamint szakkönyveket is segítségül veszek. 

2. Én nagyon szerettem a középiskolás éveimet és szerencsére nagyon összetartó osztályom 

volt. Rengeteg program és esemény volt ebben az utolsó évben, ami egy életre szóló élmény 

marad. 

3. Védőnői szakra jelentkeztem a Győri Széchenyi István Egyetemre. 

4. A céljaim között van mindenképp a tanulmányaim sikeres befejezése, nyelvek tanulása. 

Örülnék, ha külföldön is kipróbálhatnám magamat és a világot körbeutazhatnám. 

5. 10 év múlva már szeretnék egy saját családot, gyerekeket. Szeretnék sikeres lenni a 

munkámban és a családomnak mindent megadni, amire szüksége van.    

 

 

 

GICZI GRÉTA: 

 

1. Óráról-órára készülök, amelyik tantárgyból tudásom hiányos, igyekszem külön órákon 

pótolni. 



2. Az online oktatás után nehéz volt visszarázódni a jelenlegi oktatásba, viszont hamar 

meg kellett ugranunk ezt az akadályt, amiben tanáraink nagy segítséget nyújtottak. 

3.  Mivel nem vettem fel az oltást, így a következő évet nem az iskolapadban kezdem, 

így a felsőoktatás ideiglenes halasztása mellett döntöttem. 

4. A közeljövőben angol nyelvű nyelvvizsgára szeretnék szert tenni. A távolabbi jövőben 

pedig védőnőként szeretnék elhelyezkedni. 

5. 10 év múlva szeretnék sikeres védőnő lenni, illetve a gyógyszerész szakma 

elsajátítását is kilátásba helyezem. 

 

KARDOS DÁNIEL: 

 

2018-2022 VMSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola Informatika szakára jártam. További 

terveim, hogy  beiratkozom ugyan ide technikumra rendszergazda szakra. A következő év 

függvényében szeretnék még tovább tanulni, az informatika szakot tovább fejleszteni. 

 

LŐRINCZ ÁDÁM: 

 



1, Az érettségire felkészülésre az összes tanár segítőkészek voltak. Minden lehetséges módot 

a rendelkezésünkre bocsátották mind az írásbelire, mint a szóbelire.  

2,Az utolsó év a középiskolában gyorsan, élményekkel és neveléssel telt. Az osztályunk a 

kezdetektől összetartott, mindenki számíthatott egymásra. Programokkal dúsítva: szalagavató, 

diákrektorválasztás, diáknapok, ballagás, szerenád. Senki nem unatkozott egy percig sem. 

Erre a kis időre az osztályfőnökünkkel egy kis családdá váltunk. 

3, Mindenképpen a tanulmányaimat az egészségügy területén szeretném folytatni. 

Jelentkezésemet a Semmelweis Egyetem két Karára adtam be. Az egyik az Általános 

Orvostudományi Kar a másik pedig az Egészségtudományi Karra ott pedig a népegészségügyi 

ellenőr. 

4,  A közeli jövőben a tanulmányaim befejezése a diplomám megszerzése. A szakmám 

elsajátítása, hogy azt mindennél jobban tudjam végezni. 

A távolabbi jövőben a letelepedés és egy nyugodt békés otthon megteremtése. 

5,  Természetesen dolgozni a szakmámban. A mester és a doktori diploma megszerzése. 

Biztos anyagi háttér megteremtése a családalapításhoz. 

 

 

HAJAS VIKTOR:  

 

    

A vizsgamunkája a szép asztal.  

 

1.Egy évközi versenynek köszönhetően olyan felkészítést kaptam, ami elegendő volt az év 

végi sikeres vizsgáimhoz. 

2.Sok mindenre rá döbbentem, úgyhogy ezután már nem az iskolapadot fogom koptatni, 

hanem megkezdődik a nagybetűs élet. 



3.Munkába állás mellett döntöttem és így nem szeretnék tovább tanulni. 

4.Egy jövedelmező fix munka és az életem építése. 

5. 10 év múlva már szeretnék saját házat, családot. 

 

TAKÁCS TAMÁS: 

         

    A vizsgamunkája a szép fali szekrény. 

 

Takács Tamás vagyok végzős az asztalos szakon. Ezt az utolsó évemet a vírus nem 

befolyásolta, az iskolát nem érintette, az osztállyal tudtunk készülni rendhagyó módon. Sok 

tétel kidolgozása néha már megterhelt, de hát ez a mi sorsunk ilyenkor. Vizsgára bocsájtáshoz 

vizsgaremeket kellett készítenem, ami egy újabb kihívás volt. Mi is legyen, hogy legyen, szép 

is legyen? Végül elkészült egy régimódi faliszekrény.  A sikeres vizsgák után még két évig 

bent maradok az iskolába leérettségizni. Ezután még le szeretném rakni az asztalos 

technikumot, ami még plusz 1 év. Tanulmányaim befejezése után szeretnék önálló 

tevékenységet folytatni. 

 

 

Bár Szonja néhány éve nem falunk lakója, de fenti társaival együtt, itt töltötte diákéveinek 

nagy részét, így természetesen ő is helyet kap itt. 

SZALAI SZONJA: 



 

1. Igyekszem sokat tanulni a sikeres érettségi érdekében. 

2. Nagyon nehéz volt így, utolsó évre, online oktatás után, visszarázódni a rendes 

kerékvágásba, de tanáraink rengeteget segítettek ebben. 

3. Nem jelentkeztem felsőoktatásba. Úgy döntöttem elkezdem a munkás éveimet, 

számomra elkezdődik a „nagybetűs” élet. 

4. Életem során még szeretnék tanulni, gyerekek/csecsemők körében szeretnék mozogni. 

5. 10 év múlva gyerekek között dolgozva képzelem el magam, hisz hatalmas álom, hogy 

gyerekekkel foglalkozhassak. 

 

Csillagné Szabó Réka 

 

 

HÚSVÉTI TOJÁSKERESÉS 

   

Nagyszombat délután falunkban járt a nyuszi, lyukas zsákjából sok-sok csokitojás elhullott a 

focipályán. Falunk legkisebbjei sem voltak restek, ügyesen összegyűjtötték őket. Bár az 

időjárás nem volt túl kegyes a résztvevőkhöz, sokan kilátogattak a húsvéti rendezvényre, 

illetve a pálya másik részén megtartott off-road autózásra is. 



Csillagné Szabó Réka 

 

PÓT-GYERMEKNAP 2022 

Két év kihagyás után idén ismét sikerült megrendezni a Nagysimonyi Torna Club pót-

gyermeknapját, az előzőekhez hasonlóan szintén nagy sikerrel. Gömbszumó, légvár, hot-dog, 

jégkrém, limonádé és gulyás várta az érdeklődőket.  A részt vevő gyerekek ügyességi 

játékokon mérhették össze magukat, két korosztályi csoportban. A kisebbek horgászhattak, 

kincset kereshettek, célba dobtak, krikettezhettek és kitapogathatták, hogy dinó vagy háziállat 

van-e a kezükben. A nagyobbak színes pom-pomokat válogattak időre, célba dobhattak, 

kapura rúghattak, kosárra dobhattak, labirintusban vezettek ping-pong labdát illetve egy 

lyukakkal teli táblán kellett felvezetniük egy labdát. Minden feladatnak voltak díjazottjai, 

illetve összesítve is díjazva lettek a legügyesebbek. A kicsiknél Horváth Balázs, a nagyoknál 

Csillag Marcell lett a legügyesebb. Ez utón is köszönjük nektek, hogy ilyen szép számmal 

részt vettetek a játékokon, a segítőknek az előkészületeket és az az napi munkájukat. 

Köszönjük a Civil Egyesület Nagysimonyiért és a Homlok Zrt. támogatását is. 

Reméljük, hogy a rendezvénysorozat jövőre hasonlóképpen folytatódhat. 

  

   



   

   

    

 



  

 

Nagysimonyi Torna Club 

 

 

Kedves kisgyermekek és szüleik! 

 

Idén is szeretnénk a nyári szünetben tartani játszótéri összejöveteleket a kisgyerekes 

családoknak, erre hívjuk és várjuk szeretettel az érdeklődőket! 

Amit ígérhetünk: játék, móka, kacagás 

Kérjük jelezd részvételi igényedet nálunk: Csillagné  Szabó Réka, Hajasné Rádli Nóra 

További információkról FB csoportban értesítünk 

Hajasné Rádli Nóra 

 

Dugovics utcabál 

A június utolsó szombatján megrendezésre került utcabál nagy sikert aratott. Délután 

kezdődött a batyus buli. Voltak kicsik, nagyok, utca- és falubeliek, ismerősök, barátok. 



 Az időjárás is nekünk kedvezett. Sokat játszottunk, beszélgettünk, és persze táncoltunk a jó 

zenére. Reméljük legközelebb is találkozunk! 

 

 

 

  



  

 

             

Hajasné Rádli Nóra 

 

 

 

RECEPTAJÁNLAT 

A mostani lapszámba két húsgombóc alapú egytál,- ill. egytepsis étellel készültem. Nagyon 

egyszerűen elkészíthetők, összeállítva mégis fenséges ízkavalkáddal varázsolhatjuk el a 

családot, vagy akár vendégeinket. 

 

PARADICSOMOS HÚSGOMBÓC TEPSIBEN SÜTVE 

 

 
 

HOZZÁVALÓK / 4 személyre /: 

 

1 db zsemle 

1 csokor újhagyma 

2 ek olíva v. egyéb étolaj 

50 dkg darált sertéshús 

50 dkg darált marhahús 

só 

őrölt bors 

 



5 dl passzírozott paradicsom v. paradicsomlé 

1 gerezd fokhagyma 

1 db sárgarépa 

2 db babérlevél 

1 ág friss kakukkfű v. 1 tk szárított 

1 dl száraz vörösbor 

 

Elkészítés: 

A zsemlét hideg vízbe áztatjuk. Az újhagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, 

megdinszteljük a felforrósított olajon. 

Összedolgozzuk a kétféle darált húst, az újhagymát és a kinyomkodott zsemlét. 

Sózzuk, borsozzuk meg, majd nedves kézzel formázzunk a masszából apró gombócokat. 

A paradicsomot tűzálló tálba öntjük. Hozzáadjuk az összezúzott fokhagymát,  

a meghámozott, felkockázott sárgarépát, a babért és a megmosott kakukkfű lecsipkedett 

leveleit. 

Hozzáöntjük a vörösbort, és közepes lángon felforraljuk. A gombócokat óvatosan 

belehelyezzük (lásd a képen), alufóliával lefedjük, majd 180 fokos sütőben kb. 45 percig 

sütjük. 

 

 

 

HÚSGOMBÓC VADÁSZ MÓDRA 

 

 
 

HOZZÁVALÓK / 4 személyre /: 

 

50 dkg darált hús 

1 db tojás 

3 ek zsemlemorzsa 

2 gerezd fokhagyma 

pirospaprika ízlés szerint 

só 

őrölt bors 

olaj a sütéshez 

 

1 fej vöröshagyma 

bazsalikom 

petrezselyemzöld 

50 dkg szeletelt gomba 

1 db húsleveskocka 



1 mokkáskanál Erős Pista v. Édes Anna paprika krém 

1 ek liszt 

2 dl tejszín v. tejföl 

Elkészítés: 

A darált húsból, a tojásból, a zsemlemorzsából és a fokhagymából pirospaprikával,  

sóval és borssal fűszerezve kis gombócokat készítünk, majd olajban szép pirosra sütjük. 

Egy edénybe reszelünk hagymát, szórunk rá egy kávéskanál pirospaprikát, egy csipet 

bazsalikomot, és apróra vágott petrezselyemzöldet. 

Hozzáadjuk a szeletelt gombát és a húsleveskockát, öntünk rá 2-3 dl vizet, és összefőzzük. 

Ha elkészült, belehabarjuk a paprika krémmel elkevert tejszínt, v. tejfölt. Tálalás előtt 

belehelyezzük a gombócokat, és nokedlivel kínáljuk. 

 

                                                           Jó sütés-főzést Mindenkinek! 

 

                                                                                                          Bónicz Lászlóné Márti 
 

 

 ANYAKÖNYVI HÍREK 

Halálozás:  

Becsei Julianna, Kutasi Pálné, Lábos Istvánné sz. Kottyán Mária, Nagy Lajos Imréné,  

Iván Ernő, Szabó Tiborné 

 

Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!    

„Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen.” 
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