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Civilszervezetek bemutatkozási lehetősége az „ÜRGEFESZTIVÁLON”! 

A nyári szezon egyik sokoldalú programjait kínáló– remélhetően—

rendezvénysorozattá  szerveződő eseménye a tápiószecsői Szabadság téren 

megrendezésre kerülő fesztivál. Kézművesek, sportolók és bármiféle hob-

binak  lelkesen hódoló civilek vidám, fergeteges hangulatot ígérő találko-

zási lehetőségét ajánlja a rendezőség. Ízelítő a programból  illetve  kapcso-

lat felvételi lehetőség a CIVIL KURÁZSI 10. oldalán.  



 

Tompa Mihály: A madár, fiaihoz 

(részlet) 
 

Száraz ágon, hallgató ajakkal 

Meddig ültök, csüggedt madarak? 

Nincs talán még elfeledve a dal,  

Melyre egykor tanítottalak?! 

Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő 

A víg ének s régi kedvetek: 

Legyen a dal fájdalmas, merengő,  

Fiaim, csak énekeljetek! 

 

Nagy vihar volt. Feldúlt berkeinken 

Enyhe, árnyas rejtek nem fogad; 
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NEM CSAK A „VÉN DIÁK” BALLAG 

„Nem volt hiába 

semmi sem. 

Igaz, kicsit fáradt 

vagyok, 

acélkerék is megkopik, 

hogyha szüntelen csak 

forog. 

Kopik, kopik, de 

fényesül, 

nem fogja be a rozsda 

sem, 

csiszolja minden 

mozdulat, 

s forog, forog 

ezüstösen.” 

Várnai Zseni  

I .  évfolyam, 1 .  szám  

Több éves iskolaigaz-

gatói tevékenysége után  

búcsúzik vezetői poszt-

járól Czirják Attila. Ér-

vényes és tartalmas pá-

lyázati munkáját elsöp-

rő fölénnyel támogatták 

a pedagógus kollégái és 

az SZMK képviselői a 

szolnoki pedagógus 

kollégával szemben.  

A Képviselő Testület 

döntése alapján mégis 

megbízott iskolaigazga-

tó vezeti  szeptembertől  

a szecsői Általános Is-

kolát. 

A jelenlegi helyettes, Törökné Ofella 

Katalin veszi át a Gróf Széchenyi Ist-

ván Alapfokú Művészeti és Általános 

Iskola  vezetését a 2012-2013-as 

tanvévben.  

Munkájához sok sikert, és jó egészséget 

kívánunk.  

A júniusi ballagási menetet  még Czrják Attila  iskolaigazgató 

vezette 

Osztályfőnökként  búcsúztatta a  

2011-2012-es tanévet  Törökné Ofella Katalin 

 

 

S ti hallgattok? elkészültök innen? 

Itt hagynátok bús anyátokat?! 

Más berekben másképp szól az ének,  

Ott nem értik a ti nyelvetek'… 

Puszta bár, az otthonos vidéknek,  

Fiaim, csak énekeljetek!Régi mesékre 

emlékszel-e még? 

Volt egyszer rég, volt egyszer rég. . . 

Szép tavaszon ragyogott fenn az ég, 

Volt egyszer rég, volt egyszer rég. . . 
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Sudár magas, Sudár magas a nyárfa teteje…” 

(Polgárőrök és barátainak hagyomány újraélesztő tevékenykedése a 

faluban) 

 

Hagyományokban gazdag faluban ha visszatekintünk, tíz-tizenöt évvel 

ezelőtti időszakra, sokan emlékezünk a május elsejei zenés ébresztőkre, 

amely a faluban aktívan működő zenekar jóvoltából hagyománnyá vált, 

hozzátartozott a tavasz érkezéséhez. 

Az életvitelek változásával, a földi életből való távozással, a szokások el-

szürkülésével, a rohanó életmóddal „ a nem érünk rá „ hangoztatásával 

közömbösségünkkel sok értékes dologtól megfosztjuk magunkat. 

A szülők, nagyszülők génjei szokásokhoz hűen ragaszkodó életvitelüket 

tovább örökítik gyermekeikben, unokáikban. Íme egy-egy szikra egy idő-

ben két ezen baráti társasághoz tartozó emberke agyából kipattant és meg-

valósításra támogatásra is talált aktív, gyors cselekvésre késztetett több 

egyént, hozzátartozót tagjaik köréből. 

A zenés ébresztő hagyományainak újrakezdését a legifjabb „Csiki” fiú ja-

vasolta, míg a naptári napot megelőző falu májusfája felállításának szoká-

sát, ünnepélyes keretbe foglalását Dósa Zoli kezdeményezte. Zoli nagy-

mamája – Fazék Margit néni – a hagyományt ápoló népi együttes első idős 

asszonykórusának aktív tagja volt. 

Mivel a május fa – májfa – a természet újjászületésének szimbóluma, állí-

tása szokás szerint május elseje reggelére történt, az ünnepség ezzel a szo-

kással kezdődött a zenés ébresztőt megelőző nap délutánján. Minden a ha-

gyományhoz igazodva történt, bár most nem a templom előtt állították fel 

a falu májusfáját, mint hajdanában, de szép sudár magas feldíszített májfa, 

hat tagú zenekar, aktív rendező gárda és a tv munkatársai várták az ünne-

pelni vágyó embereket. 

Énekszó kíséretében a májfa felállításával elkezdődött az ünneplés, melyet 

értékesebbé varázsolt a műsorban fellépő Búzavirág Nyugdíjas Klub, a 

Fitt Nagyik szereplése. 

Az Ofella Sándor Hagyományőrző Együttes menyecskekoszorúját is meg-

tisztelték a rendezvényre való meghívással, amelynek örömmel tettünk 

eleget. Díszes ünnepnek megfelelő népviseletben, régi népszokásból ad-

tunk ízelítőt. 

Ezután az ünneplésre összesereglettek megvendégelésére került sor, a ren-

dezők és családtagjaik közreműködésével. 

Este fél tízig szólt a zene – erre az alkalomra összeverbuválódott falusi 

zenészekből álló zenekar által a táncolni vágyó ünneplőknek. 

Másnap reggel hat órakor indult innen a májfától a nyolc tagú zenekart 

szállító autó, vidám ébresztővel, a már előre jelzett útvonalon. Körülbelül 

harminc helyen történt a megvendégelésük, ahol megálltak sok lelkes em-

ber köszöntötte őket. Délutánba nyúlt, mikor lélekben gazdagodva, feltöl-

tődve sor került a részükre elkészített finom ebéd elfogyasztására. 

Gratulálunk, és köszönjük a szép élményekben való részesítést, és kíván-

juk, hogy továbbra is legyen ennek hagyománya. 

A televízió egy héten keresztül naponta kétszer is adott ízelítőt erről a je-

lentős hagyományról. 

Rákosi Györgyné 
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A Szabadság téri  

májusfa Tápiószecsőn 



Édesanyám álomba szenderülve, - foteljában ücsörögve – átsétált az égi hazába, az 

örök életbe. 

Ez a távozás sokban hasonló volt a 70 évvel ezelőtti Gyimesbükkből való költözésé-

hez, mikor 22 évesen szerelmes lányként kevés motyóját kezébe fogva, szüleitől, öt 

testvérétől elköszönve Szecsőn lakó szíve választottjával Magyarországra induló 

katona vonatra szálltak. Míg az év karácsonyán örök hűséget esküdtek egymásnak. 

Ebben a családban születtünk testvéremmel, ahonnan 40 évvel ezelőtt édesapánkat 

elszólította a Jóisten. Apai nagyszülőkkel lakva az évek gyorsan követték egymást. 

Iskolás koromban anya helyett én írtam leveleket Erdélyben élő nagyszüleimnek, 

rokonoknak, melyre ritkán kaptunk, szűk szavú választ. A mi családunk sem volt 

bőbeszédű, mindenki tette a dolgát, ami természetes volt… 

Most, hogy testileg két hónapja már nincs itt anyám, naponta sokkal többet gondo-

lok rá. Reggel ébredéskor már érzem hiányzik a megszokott vele törődéses feladata-

im, este visszapergetem az együtt töltött eseményeket, és így ővele szenderülök 

álomba. Napjában sok kérdést teszek fel vele kapcsolatban magamnak, és próbálok 

is válaszokat találni. Szerettem-e eléggé?, Mivel okoztam neki bánatot?, Mi fájt ne-

ki, amiről soha nem panaszkodott…? 

Eszembe jutnak rímelő tömör mondásai, amelyek annakidején nem voltak olyan ha-

tással rám, mint visszaemlékezésemben, és ha becsukom a szemem, látom szikár, 

sovány alakját, és ha csend vesz körül, szinte hallom, tréfálkozásnak szánt mondatát: 

„Hullanak a levelek lefelé, mint a könnyeim befelé…” 

Nem sokat láttam sírni, pedig lett volna miért, mert hetven évig élt körünkben, és 

nem tért vissza szülőfalujába, nem találkozott szüleivel, testvéreivel, rokonaival ez 

alatt az idő alatt. Egy alkalommal – harminc évvel ezelőtt – ugyan volt itt látogató-

ban egyik testvére. 

Hogy milyen is volt az én jó anyám földi életében? Helyettem megörökítette szá-

momra ismeretlen költő, Antóni Sándor: 
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Az én jó anyám „…az elfáradt bogarak mind 

hazatalálnak, ha esteledik, 

s te nyitott tenyérrel, 

térdig csobogó nyugalomban 

ott állsz az útjuk végén – „ 

(József Attila: Isten) 
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Az én jóanyám 
 

 

 

Az én anyám nem hordott ékszert, nem divatolt,  

Egész életében becsületesen dolgozott.  

Család és a munka, ez volt mindene,  

Szórakozni nem volt pénze, se ideje.  

 

Kirándulás vele, az volt az igazi,  

Együtt mentünk a mezőre dolgozni.  

Hol felesen és sokszor harmadába,  

Biztatott bennünket jóanyám egyfolytába.  

 

Vártuk a harangszót délben, hogy ehessünk,  

Zsíros kenyér hagymaszárral, ezt ehettük.  

Pihentünk egy kicsit a nagy fa árnyékába,  

Hogy erőt gyűjtsünk ismét délutánra.  

 

Sokat gondolok szegény jóanyámra,  

Aki átdolgozta az életét egyfolytába.  

az élet kálváriáját, ő igen csak megjárta,  

Bele is fáradt szegénynek keze, lába.  

 

Én mindenért köszönettel tartozok néki,  

A végtelen tisztességét tudom felidézni.  

Nem volt igényes, de nem is lehetett,  

Mindent megtett, amit lehetett.  

 

Vele sírtunk, vele nevettünk,  

Megosztott mindent közöttünk.  

Fényképét kezembe veszem és nézem,  

Ma is előttem van végtelen szerénysége.  

 

Az én jóanyámra sokat gondolok,  

Néha, néha álmomban meg is láthatok.  

Sajnos az álom gyorsan tovaszáll,  

Csak az emléke marad utána már.  

 

Az én anyámat felejteni sohasem fogom,  

Míg a síron túl is vele maradok.  

Soha sem felejtem el szép szavát, mosolyát,  

Tiszta szívből kérem a poraira a Jóisten áldását. 

(Antóni Sándor) 

 

Ui: „Átölelni már nem tudlak, 

de örökre szívembe zárlak” 

 

 

Lovasné Marika 

Bántanak anyám. 

Mily régen volt, hogy  

szívedhez simultam panaszra, 

ha bántottak vásott  

nagyobbak, 

kicsinyke gyöngét, engem, 

tavaszi, gyöngyöző könnyzá-

port harmatoztam, 

mily jó is volt akkor karodba 

menekednem: 

Bántanak, Anyám! 

Te vidámra simogattál, és 

derűsre derítettél, 

mert tudtad, hogy jó vagyok, 

és elosztom a falat kenyerem, 

s hogy sírok a kutyáért is, ha 

megdobálják a rosszak, 

tudtad, hogy aki megüt, azt 

vissza nem verem, 

ha bántanak, Anyám! 

Most hűséges, igaz tanúm 

lehetsz a világban, 

mert újra csak megűznek 

a szívtelen, gonosz nagyob-

bak, 

halálig hajszolnak, és lelkem 

díszeit tépik, 

mint erdei ordasok, csattogva 

acsarkodnak: 

bántanak, Anyám! 

Hallod-e kiáltásom az irdatlan 

rengetegben?! 

már nem szólok szelíden, 

gyöngén és megriadva, 

de csordult haraggal, mint 

lángoló angyal, 

vértezve páncélos, fénylő 

igazamba: 

bántanak, Anyám! 

Mert új évek emlője csurgatta 

tejét ereimbe, 

vad, táltos esztendők 

tűztejét szívta a gyermek, 

oly hasztalan a könny, ha 

bántanak, Anyám, 

én nem sírok többé, én vissza-

ütök, ha vernek, 

ha bántanak, Anyám! 

Várnai Zseni 
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A Lélek ünnepén  

A Lelket lesem én. 

A Lelket, amely több, mint költemény.  

A Lelket, amely sosem volt enyém.  

A Lelket, amely sosem lesz enyém.  

A Lélek ünnepén 

Szomorún zendül egyetlen igém:  

"Hogy születhetik újjá, aki vén?"...  
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R E M É N Y I K  S Á N D O R :  P Ü N K Ö S D I  S Z O M O R Ú S Á G  

Túrmezei 

Erzsébet - 

Pünkösd után  

  

Pünkösd előtt - 

sóvárgás titkos mélye. 

Pünkösd előtt - ígéretek 

zenéje. 

Pünkösd előtt - 

esedezés, esengés. 

Pünkösd előtt - halk 

hajnali derengés. 

Pünkösd előtt - szent 

vágyak mozdulása. 

Pünkösd előtt - 

koldusszív tárulása. 

Csendesen várni - 

várni, hinni, kérni! 

Aztán - boldog 

pünkösd utánba érni! 

S pünkösd után - szent 

égi erőt-vetten, 

pünkösd után - 

Lélekkel telítetten. 

pünkösd után - bátor 

tanúvá lenni, 

pünkösd után - régit 

kárnak ítélni. 

Krisztusnak élni és 

másoknak élni, 

minden mennyei kincset 

elfogadni, 

és pünkösd után - adni, 

adni, adni! 

   

Keresztény vallásunk alapja a Szentháromság Istenbe vetett hit. 

A három isteni személyhez kötődnek a legnagyobb egyházi ünnepeink is. 

Karácsonykor emlékezünk arra, hogy az ATYA a legdrágább ajándékot adta 

az embernek: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát ad-

ta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János, 

3:16) 

Húsvétkor Jézusnak, önmagát a bűnös ember helyett feláldozó FIÚnak a halál-

ból való feltámadását ünnepeljük. 

Az Új Jézus Krisztus 40 nap múlva (áldozó csütörtökön) visszatért a mennybe. 

Tanítványainak azonban megígérte, elküldi Szentlelkét hozzájuk. 

A húsvét utáni 50. napon, pünkösdkor teljesedik be ez az ígéret. A Biblia 

Apostolok cselekedetei című könyve számol be erről az eseményről. E szerint 

a tanítványok együtt voltak, amikor „…hirtelen hatalmas szélrohamhoz hason-

ló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd va-

lami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak 

mindegyikükre. Megteltek mind Szent Lélekkel. (Apostolok cselekedetei 2:2) 

Ők voltak az első keresztények. Így lett ez a nap, a pünkösd az egyház szüle-

tésnapja és a SZENTLÉLEK ünnepe. Ez a Lélek, ha egy ember szívében he-

lyet kap, megtermi gyümölcsét, annak életében azóta is, ma is. „ A Lélek gyü-

mölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, sze-

lídség, önmegtartóztatás.” (Galata levél 5:22) 

Bibliakör Tápiószecső 

Karácsony, Húsvét, Pünkösd: 

a híd pillérei, 

hol a hit keskeny útja 

vezet a mennyei 

hazába innen el… 

 

Jézus is arra ment. 

A pünkösd ünnepe 



 

A KÖTŐTŰRE NAGYIK! Felhívásra rengeteg jószándékú és nem utolsó 

sorban, ügyes kezű nagymama és fiatalasszony adta szabadidejét és kézi-

munkáját. A koraszülötteket megsegítő kezdeményezéshez csatlakozva, rug-

dalózók, kis kötött és horgolt kardigánok, kiscipők  kissapkák érkeztek.  

A Gyermekekért Alapítvány játszótéri ügyéhez csatlakozva, a jótékonysági 

est  rendezvényén köszöntük meg a közreműködőknek a segítséget. Az est 

szünetében a Helyőrségi Klub színpadának rögtönzött díszletei között állít-

hattuk ki az elkészült remekműveket. Köszönjük a segítő együttműködést a 

civileknek, a Fegyveres Erők klub nyugdíjasainak és Czakó Máriának! 
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KÖ T Ő T ŰR E  N AG YI K !  

„Csak a  

segítség,  

 vigasz, 
A barátság, az az 

igaz, 

 
Csak az a gyémánt-

szeretet, 

 
Mi a szívekre  

veretett.” 

Szép Ernő 

I .  évfolyam, 1 .  szám  

http://www.citatum.hu/szerzo/Szep_Erno
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"A gyermeki lét nagy 

titka nem az, hogy 

gyermekeinknek sokat 

kell tanulniuk tőlünk, 

hanem az, hogy 

nekünk kell sokat 

tanulnunk 

gyermekeinktől." 

  

Menachem Mendel 

Schneerson  

Tápiószecső több pontján az elmúlt hónapokban sokféle változás volt ér-

zékelhető. Faluközpont épült, az állomás épülete és környezete megújult, 

parkok színesedtek meg az árvácskáktól. A Gyermekeért Alapítvány—és 

vezetője, Nánné Piroska néni—őrizte a felügyeletet a „játszótér  ügyén”, 

aminek az lett az eredménye, hogy 2012. júliusában végre elkészül és 

birtokba is vehetővé válik gyermekeink számára a Szabadság téren a 

JÁTSZÓTÉR. Ennek az ügynek a sikeréhez járult hozzá az óvodások ál-

tal is színesített programsorozat, amelyet a Helyőrségi Klubban rendeztek 

a „JÁTSZÓTÉR JAVÁRA”.  Köszönet érte minden résztvevőnek, szer-

vezőnek és támogatónak.  

Éljünk vele sokáig!!! 

JÁTSZANI IS ENGEDD... 

http://www.szegedlive.hu/idezetek/menachem_mendel_schneerson_815.php
http://www.szegedlive.hu/idezetek/menachem_mendel_schneerson_815.php
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FO C I TÁ BO R  K ÉP EK B E N  

„A   

foci  

szabályai 

nagyon  

egyszerűek:  

ha mozog  

rúgj bele, 

 ha nem mozog  

addig rúgjad  

amíg mozogni  

nem kezd .” 

I .  évfolyam, 1 .  szám  

A forró nyári napokban sokszí-

nű programot kínált a Tápió-

szecső FC szervezésében meg-

hirdetett nyári napközis tábor. 

A csellengés órát felváltotta a 

napi kétszeri edzés, játékos ve-

télkedők, lovas program és 

uszodai  felfrissülés. A gyer-

mekeket nem feszélyezte a vál-

tozatos korkülönbség, fiúk –

lányok vegyesen rúgták egy 

csapatban a „bőrt” kifáradha-

tatlanul.  

A tábor hétköznapokon 9 órá-

tól 17.30.ig biztosított progra-

mot a gyermekeknek.  

A Helyőrségi Klubban alkalom 

nyílt  két edzés között a pihe-

nésre, és a finom ebéd és 

uzsonna elfogyasztására. 

Köszönet érte a szervezőknek! 

 



Civi l  Kurázsi  

Tápiószecső beírta magát az MLSZ SE történetébe, mégpedig azzal, hogy 

az első hivatalos nagypályás mérkőzést csapatunk a TFC Öregfiúk csapatá-

val vívta. 

Ha a folytatás is ilyen lesz, mint a kezdet, akkor az MLSZ SE valódi sport-

sikerek előtt áll. 

„A játékban ismerszik meg igazán a jellem!”- és ellenfelünk a mérkőzés 

után méltán kiérdemli a „jellembajnok” díszítő jelzőt. 

Nemcsak a sportszerűség, hanem a mindent felülmúló barátságos fogadtatás 

okán is.  

Remélem, segítettünk a Tápiószecsőn amúgy is népszerű labdarúgás meg-

szerettetésében és a közelmúlt borzalmas tragédiájának következtében kiala-

kult feszültségek enyhítésében. 

Komoly sportdiplomácia sikerként értékeljük, hogy a második félidőben 

szigorú diplomáciákkal kiiktattuk a csapat kulcsjátékosát: Balaskó Ivánt! 

Külön köszönöm a szervezőknek, hogy szoros emberfogással vigyázták két 

kisfiamat, akik könnyen meghiúsíthatták volna a rendezvény sikerét.  

 

Dr. Borbély Zoltán 

MLSZ jogi- és sajtóiroda vezető 
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Visszapillantó 

Nem ellenség, 
hanem méltó 

ellenfél szükséges 
igazunk 

megerősítéséhez. 

Csontos Márta 

AZ MLSZ SE csapata a felvezető utánpótlás csapat 

résztvevőivel 

Balra fent: szponzorok és a leánycsapat meccséből részlet 

 

Jobbra fent: Nagykátai Hagyományőrzők  ágyúlövése 

http://www.citatum.hu/szerzo/Csontos_Marta
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ÖS S ZE VONÁ S  H I PP -HO P P  

A Hipp-Hopp Óvoda záróelőadása több 

szempontból is különleges szakasz lezá-

rását jelentette. Már egy éve levegőben 

volt annak a lehetősége, hogy ezen a né-

ven a jövőben  nem működik tovább óvo-

da. A tényleges okokról azonban azok 

sem kaptak elfogadható érveket, akik vé-

gigülték a testület  tavaszi ülését. Nem a 

névvel volt a baj, de még csak nem is a 

szakmai programmal. Valós gazdasági 

megtakarítást sem okoz az a változtatás, 

amelynek következtében a négy tagóvoda 

a jövőben egy vezetés alá irányul. Az ér-

zelmeket félretéve igyekeztem megtudni  

a kimondatlan okokat...… Nem sikerült. 

Azt a választ kaptam:  

„TÚL VAGYUNK RAJTA. „ Én ma-

gam nem tudom, valóban túl lehetünk 

azokon a dolgokon, amelyek az itt élő 

szülők, pedagógusok véleményével 

szembe menve „képviseli” a köz aka-

ratát? 

Gondolkodni lehet azon, mennyi ideig 

vész el az az energia, ami annak a 

megértésére irányul, hogy mi, miért 

történik és meddig lehet végigmozizni 

a saját történetünket, amelyben azzal 

szembesülünk, hogy átnéznek rajtunk. 

Pedig a  levegő csak addig természe-

tes, amíg nem érzékeljük a hiányát. 

Használjuk, általa létezünk, de  nélkü-

le, valami előbb-utóbb fojtogat…                                

                                              Tar Andrea 

AZ ÉLET 
ÉRTELME 

Ha sok cseresznyepaprikát 
madzagra fűzünk, abból 
lesz a paprikakoszorú. 

Ha viszont nem fűzzük fel 
őket, nem lesz belőlük 

koszorú. Pedig a paprika 
ugyanannyi, éppoly piros, 

éppoly erős. De mégse 
koszorú. 

Csak a madzag tenné? 
Nem a madzag teszi. Az a 

madzag, mint tudjuk, 
mellékes, harmadrangú 
valami. Hát akkor mi? 

Aki ezen elgondolkozik, s 
ügyel rá, hogy gondolatai ne 

kalandozzanak 
összevissza, hanem helyes 

irányban haladjanak, nagy 
igazságoknak jöhet a 

nyomára. 

Örkény István 
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Cikkleadás:  

Civilkurazsiszecso.gmail.com 

2012. április-május-június 

A Tápiószecső FC 
támogatásával  

H Á T O L D A L I  C I K K  F Ő C Í M E  

telefonszám: 30 

7400285 

Szerkesztette:  

TAR ANDREA 

Civil Kurázsi 

 

Www.tapioszoszecsofc.hu 

BALOGH JÓZSEF: 

Nyár 

Nyár kacsint be az abla-

kon 

egy tikkadtságos hajna-

lon, 

    fénye a redőnyt törve 

át 

magával füröszt hűs szo-

bát. 

 

Paplant ébreszt és taka-

rót, 

    lajháros-lusta ágyla-

kót, 

    tarisznyájában új vi-

rág, 

- nem kap a szirma hő-

gutát -, 

s van benne friss vaká-

ció, 

egy tópartra szánt rádió, 

fecskék cikázó röpte 

száz, 

veríték-lázas kerti ház… 

 

 A dinnye tőle cukrosul, 

nevet a Nap rá huncutul, 

  izzad az erdő, fű, a rét, 

  patak párolog, és az ég 

szinte önmagát fényli 

szét. 

 

Vihar, ha orvul menny-

dörög: 

kugliznak fönn az ördö-

gök, 

  fürge felhő száll, dús-

esős, 

  lenn fű között időz az 

őz, 

hisz’ messzi még az ősz, 

a csősz. 

 

 

 

MINDENT A JÁTSZÓTÉRÉRT!- 

ÓVODÁSOK MŰSORA JÓTÉKONYSÁGI  ESTEN 


