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KEDVES OLVASÓ!
Tisztelettel köszöntjük lapunk tavaszi számával.

„Itt a tavasz, itt bizony, elolvadt a hó,  

  kertünk alatt, falu végén, fütyül a rigó.”

„Tavasszal a virágok egymás után nyílnak, 

  hóvirág és tulipán kirándulni hívnak. 

  Rügyet bontanak a fák, kivirul most minden 

  tavaszi szél könnyedén ágról – ágra libben.”

Szép tavaszi napokat, jó kertészkedést, szőlőmunkálatokat, 
kellemes kirándulásokat, túrákat kívánok a friss tavaszi időben!

A közelgô  szép ünnephez kívánok 

hitet, reményt és szeretetet.

Minden Kedves Olvasónak 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

         
Szabó Szilvia 

tanító

II. Évfolyam 3. szám 2013. SZEPTEMBER

Az ember nyáron óhatatlanul lelassult egy ki-
csit. A szabadságok, az iskolai szünet kényel-
mes időszaka,  a negyvenfokos kánikula, a pi-
henés, nyaralások időszaka volt ez. 

De jönnek az „emberhónapok”! 
Nő az alkony, rövidülnek a nappalok, hűvö-

sebbek a napok. 
Bugyborékos eső esik, nedves évszak közele-

dik.
Fecskék, gólyák gyülekeznek, melegebb égtá-

jak felé repülnek.
Itt van az ősz, beértek a gyümölcsök, kezdő-

dik a szüret.

 

„Almát, körtét, szőlőt, szilvát hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja minden ember.”

Iskolába hív a csengőszó!

Sok újdonsült kisdiáknak kitárul egy új világ:
Titokzatos Betűország megnyitja a kapuját.

Csodálatos ez az ország, gazdagsága rengeteg:
Minden betű kincset érő titkokat is rejteget.

S aki egyszer megismeri mind a betűk titkait,
magáénak tekintheti Betűország kincseit.

 

A 2013 / 14. tanévben 10 kis elsős kezdte meg 
tanulmányait a többiekkel együtt. A simonyi di-
ákok Celldömölkön a Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskolában, a Város Általános Iskolá-
ban tanulnak, továbbá Kemenesmagasiba, Sár-
várra és Kőszegre is járnak.

Az új tanévben  minden tanulónak jó tanulást, 
szép eredményeket kívánok!

Szabó Szilvia tanító
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 Kedves  Olvasó!

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket lapunk új számával!

Ébresztő, itt a tavasz!

„Meleg, sárga napsugár oldja fel a föld fagyát. Eltűnik a fehér hó, barkát bont a mogyoró. 
Cinke zengi víg dalát, megindul a fürge ár.  Zsendül a fű hét határban, itt a tavasz valahára!”

A tavasz szép nemzeti ünnepe:  márc. 15-e. 
Méltón emlékeztünk meg a 165 éve történt eseményekre és hőseinkre!

„Zeneszó zeng, menetelnek, süt a napfény, fut a felleg, 
Fel a zászlót, fel az égre, Magyarország örömére! 
A szabadság dala szálljon, aki ember, ide álljon, 

Jöjj el édes, szabad ország,   gyönyörű légy Magyarország!”

„Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!”
Megköszönöm a 25 gyereknek a felkészülést és a szereplést falunk nemzeti ünnepére!

Dicséret illeti Őket, hogy a sok tanulás mellett színvonalas műsorral emlékeztünk múltunkra!
Szabó Szilvia tanító-kultúrszervező

Kedves  Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket lapunk őszi számával!
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Tisztelt Nagysimonyiak! Két lapszámmal ezelőtti cikkben 
már írtam a beadott pályázatainkról, fejlesztési elképzeléseink-
ről, amelyek közül ezidáig kettő már pozitív elbírálást nyert.

Hosszú idő elteltével és négy alkalommal beadott pályázatok 
után végre célba ért a védőnői szolgálat felújítására, átalakítá-
sára vonatkozó tervünk megvalósítása, melyre 15 millió Ft-ot 
kaptunk, és a munkálatok rövidesen megkezdődhetnek.

Az I. világháborús emlékművünk, és környékének a rend-
betételére pedig 1,5 millió Ft érkezett. 

Ezen kívül elbírálás előtti folyamatban van a kultúrházunk 
külső renoválására beadott, valamint a Hadifogoly-temető 
700 db sírjelének újra öntését és a nemzeti emlékművekhez 
vezető járdák megépítését célzó pályázatunk, melyekre jó esé-
lyeink vannak. 

Ugyancsak ide tartozik a decemberben készített, és a 
külterületi utak rendbetételére, meg az ehhez szüksé-
ges munkagép beszerzésére irányuló pályázatunk, mely-
nek keretében a PannóniaRinghezvezető, a községünket, 
Ostffyasszonyfávalösszekötőutat lehetne rendbe tenni.

Valamint egy 50 LE-s traktor beszerzésére nyílik lehetőség a 
hozzátartozó praktikus adapterekkel együtt.

Ezek a pályázatok túlnyomórészt 85%-os támogatással finan-
szírozottak, vagyis 15%-ot községünknek kell hozzátenni 

A Rákóczi utcai belső gyűrűn lévő gyalogjárda készítését 
nem támogatták, de azt saját kivitelezésben, önerőből meg-
oldjuk. 

Ígéret szerint rövidesen lecserélésre kerülnek a közvilágí-
tási lámpák, melyeknek elképzelésünk szerinti bővítését nem 
tudtuk ehhez a projekthez csatolni, de egy későbbi ütembe be-
leférhet.

Továbbá, előre haladott tervezési stádiumban van a szuperg
yorsinternethálózatkiépítése is.  

Pályázati szempontból tehát ezeknek a projekteknek az elő-
készítése és kivitelezése zajlott, folyamatosan szem előtt tartunk 
minden igényt, de nem mindig van olyan lehetőség, ami egybe-
cseng az aktuális falufejlesztési elképzeléseinkkel. 

Tisztelt Olvasó! A   továbbiakban az Önkormányzatunkat 
és a községünk jövőbeni fejlődését alapjaiban meghatározó 
átalakulásról szólnék. Mindenféle fejlesztés területén eddig ki-
szolgáltatva volt a településünk, éppen úgy, mint azok a köz-
ségek, amelyek csak az állami finanszírozás köldökzsinórján 
éltek- vagy inkább tengődtek. Csak a bizonytalan eredményű 
pályázási lehetőségek elnyerésében gondolkodhattunk, -az elő-
készítésekre súlyos százezreket, vagy milliókat költve, hitegetve 
saját magunkat, és egymást-   aminek a megvalósítási esélye a 
falufejlesztés és jövőkép építés szempontjából nagyon kétes, és 
mindig az adott időszak politikai- gazdasági hátterén múlik.

Most érett meg az idő arra, hogy ezen a helyzeten változtas-
sunk!  Régóta szem előtt tartjuk, és várunk egy olyan lehetőség-
re, ami által községünk egy kiszámítható és tervezhető bevétel-
hez juthat, iparűzési adó, vagy valamilyen szolgáltatás révén.   
Most értek egybe azok az összes körülmények, amelyek által ez 
kivitelezhető, és megvalósítható. 

A hosszú tél után, képletesen szólva remélhetőleg, önkor-
mányzatunkra is levetítve ráköszönt a tavasz. Előzőleg már 

írtam az iskolánk hasznosításával kapcsolatos elképzeléseink-
ről, arról hogy az iskolaépületből szálláshelyet, szálláslehető-
séget kívánunk kialakítani.Nos, ennek a projektnek egységes 
képviselői támogatás mellett, megfelelő előkészítés után az év 
elején fizikálisan is nekiálltunk, aminek a keretében az utca-
fronti épületrészből 12 szoba lesz kialakítvakülön zuhany-
zókkal, plusz konyha, közösségi helyiség, étkező, valamint 
mosó- szárító, gépészeti terem és iroda, recepció is készül. 
Tehát szállodaikörülményeketbiztosítunk, ami lehetővé teszi 
a vendégmunkás- elhelyezésmellett, a turisztikai célú hasz-
nosítást is. A beruházás csak az építészeti kivitelezés szintjén 
36 millió Ft amit, ha ügyesen rakjuk össze a különböző támo-
gatások, a rendelkezésre álló munkaerő, az idő és a kihasznált-
ság képviselte puzzle kockákat, akkor megfelelő ütemezés mel-
lett, saját erőből fogunk megvalósítani. Ezzel az épület forgalmi 
értéke is jelentősen, mintegy 2,5-szörösére fog növekedni még 
a külső tatarozás, tetőfelújítás előtt. Az új kihívásokra önkor-
mányzatunk alapos megfontolással, és a pénzügyileg felügyelő 
Államkincstári véleményezés után, egy kivitelező és szolgálta-
tó KFT-t alapít, 100%-os önkormányzati tulajdonnal, melyet a 
szállás működtetése mellett, idővel felruház egyéb tevékenységi 
körökkel is, ami részben az önkormányzattól átadott feladato-
kat tartalmaz, de akár külső munka vállalására is lehetőséget 
biztosít. Ugyanakkor ez a formula szélesíti pályázási lehetősé-
geinket, és a KFT a nyereség terhére kötelezően községfejlesz-
tési feladatokkal lesz megbízva. A cégalapításra azért van szük-
ség, hogy teljes mértékben elkülönítve lehessen követni az itt 
realizálódó bevételeket, azt ne kelljen bevinni az önkormány-
zati költségvetésbe, valamint ez lehet a garancia arra, hogy a 
megtermelt nyereséget teljes egészében községünk fejlesztésére 
tudjuk fordítani. Az elképzelés személyi állomány átcsoporto-
sítást és bővítést is igényel, így ideiglenes jelleggel ügyvezető-
nek egyik dolgozónk lesz kinevezve, a kivitelező részleget pedig 
építőipari szakmunkással erősítjük, és ez által helyi munkale-
hetőséget is teremtünk. A cég feletti ellenőrzést és felügyeletet 
a mindenkori képviselő- testület és polgármester gyakorolja. 
Számításaink szerint, jó menedzseléssel éves szinten tisztes be-
vételt könyvelhetünk el, de aminek azért természetesen lesz ki-
adási oldala is, és remélhetőleg az első eredmények már néhány 
hónapon belül mutatkozhatnak, amit mi magunk is kíváncsian 
várunk. A beruházás kapcsán természetesen nem feledkezünk 
meg a szomszédban és a környéken lakók nyugalmának a biz-
tosításáról, melynek kapcsán hosszú felügyelettel, kamerarend-
szerrel, és kiemelt rendőrségi együttműködéssel szűrjük ki  az 
esetlegesen oda nem illőket, akiket rövid úton eltanácsolunk.

Tisztelt Nagysimonyiak! A jövőben vélhetően egy új fo-
galommal   fogunk megismerkedni és azt többször használ-
ni, mégpedig az  önerős   beruházás  és kivitelezés  kifejezést, 
ami által reményeink szerint egy ún. gördülő, vagy folyama-
tos fejlesztési tervvel tudjuk gyarapítani és megújítani telepü-
lésünket. Ha valakiben a leírtakkal kapcsolatos kérdés merül 
fel, annak megválaszolására szívesen állok rendelkezésre. 

Tisztelettel: Lábos András

Aktuális
Falufejlesztés - tények és remények
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Jeles évforduló 2017-ben
Kodály emlékév

Kodály Zoltán 135 éve született és 50 éve halt meg

Kodály Zoltán három-
szoros Kossuth-díjas ma-
gyar zeneszerző, zenetudós, 
zeneoktató, népzenekutató, 
az MTA tagja, majd elnöke.

Született:  1882. decem-
ber 16. Kecskemét

Szülők: Jalovetzky Pauli-
na, Kodály Frigyes

Feleségei: Sándor 
Emma (házas. 1910–1958), 
Péczely Sarolta  (házas. 
1959 –1967) 

Díjak:  Kossuth Nagy-
díj, Kossuth-díj

Meghalt:  1967. március 
6. Budapest 

Kodály Zoltán 1882-ben született Kecskeméten. Édesapja 
Kodály Frigyes, Édesanyja Jalovetzky Paulina. Édesapja hege-
dűn, édesanyja pedig zongorán játszott és énekelt.

Kodály Zoltán a galántai népiskolában és a nagyszombati ér-
seki főgimnáziumban végezte alsóbb tanulmányait. 1900-ban  
jelesen érettségizett. Budapesten beiratkozott a Pázmány Péter 

Tudományegyetem  magyar–német szakára. Az egyetem mel-
lett beiratkozott az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia ze-
neszerző tanszakára is.

Doktori disszertációját a magyar népdal strófaszerkezetéről 
írta.Eldöntötte, hogy falura megy népdalokat gyűjteni. Kutatá-
sai elején ismerkedett meg a hozzá hasonló utakon járó Bartók 
Bélával, ekkor vette kezdetét életre szóló barátságuk.Párizsi ta-
nulmányúton ismerkedett meg Claude Debussy zenéjével. Ké-
sőbb a Zeneakadémia zeneelmélet-, majd a zeneszerzés tanárá-
vá nevezték ki.

Kodály Zoltán felszólalt a magyar karének ügyében  és felve-
tette az óvodai zeneoktatás ötletét is  Számos pedagógiai mű-
vet tett az iskolások asztalára: elsőként a kétszólamú éneklésbe 
bevezető  Bicinia Hungarica  látott napvilágot. Kodály Zoltán 

terve: az általános iskolai énekoktatás színvonalának emelése.
Első felesége, Sándor Emma  zeneszerző és műfordító. A fe-

lesége halála után  - Kodály  77 éve korában – újabb házasságot 
kötött a 19 éves Péczely Saroltával.

A második világháborút követően Kodály meghatározó sze-
repet vállalt az ország szellemi újjáépítésében. Számos közéleti 
feladatot kapott. Nyugat-Európában is járt. 1965-ben két hóna-
pot töltött Amerikában. Külföldi útjain népzenei, zenepedagó-
giai konferenciákon vett részt, és nemzetközi kitüntetésekben 
részesült. 

Háromszor kapott Kossuth-díjat. Az 1956-os forradalom ide-
jén a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli elnöke volt.

Kodály Zoltán 1967. március 6-án, szívroham következtében 
hunyt el Budapesten.

Elgondolása szerint a jó zenész kellékei négy pontban foglal-
hatók össze: 

1. kiművelt hallás, 2. kiművelt értelem, 3. kiművelt szív, 4. 
kiművelt kéz. Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie.

Emlékek Kodály Zoltánról:
- Budapesten a korábbi Körönd viseli a nevét (Kodály-kö-

rönd).
- Nevét számos oktatási intézmény viseli szerte a Kárpát-me-

dencében.

- 2016-ban a Kodály-módszert az UNESCO a szellemi kultu-
rális örökség részévé nyilvánította.

Színpadi művei: Háry János, Székelyfonó 
Zenekari művek: Fölszállott a páva, Marosszéki táncok, Ga-

lántai táncok
Kórusművek Kb. 147 művet írt: férfikari művek, vegyeskari 

művek, gyermekkari és nőikari művek
Pedagógiai művei:333 olvasógyakorlat, Bicinia Hungarica
Hangszerkíséretes kórus művei: Psalmus Hungaricus, Bu-

davári Te Deum, Kállai kettős
Miséket komponált és számos dalt, népdalgyűjtést köszön-

hetünk neki.
„A zene mindenkié!”   

Az emlékezést készítette: Szabó Szilvia tanító

A Budai Várban Kodály Zoltán szobraKodály Zoltán munka közben



Arany János magyar költő, 
tanár, újságíró, a Kisfaludy Tár-
saság igazgatója, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja és 
főtitkára. A magyar irodalom 
egyik legismertebb és egyik leg-
jelentősebb alakja.

Született: 1817. március 2.
Nagyszalonta /Románia/

Szülők:  Megyeri Sára,  Arany 
György

Házastárs:  Ercsey Julianna 
(házas. 1840.–1882.)

Gyermekei:  Arany László, 
 Arany Julianna

Meghalt: 1882. október 22. Budapest
Arany János 1817. március 2-án született, Nagyszalontán. 

Apja kevés földdel és kis házzal bíró földműves volt. A család 
súlyos tüdőbajban szenvedett, a nyolc gyerek közül csupán ket-
tő maradt életben (János és Sára). Érzékeny, félénk, visszahúzó-
dó gyermek volt. Iskoláit 1823 és 1833 között végezte Nagysza-
lontán, majd ezt követően Debrecenben.

Ezután Kisújszálláson egy évig segédtanító volt. Tanul-
mányait 1835 tavaszán fejezte be Debrecenben. Rengeteget 
olvasott.1836-ban színésznek állt. Közben édesanyja meghalt, 
apja pedig megvakult. Így felhagyott a színészettel. 1840-ban 
másodjegyző lett.

1840-ben megházasodott. Felesége Ercsey Julianna. Két 
gyermekük született: 1841-ben Juliska, 1844-ben László. Igazi 
sikert, elismerést és Petőfi barátságát az 1846 nyarán írt Toldi 
hozta meg számára. 1847-ben megnyerte a Kisfaludy Társa-
ság pályadíját. Ebben az időben sok elbeszélő művet írt: Rózsa 
és Ibolya, Szent László füve, valamint ekkor írta a Toldi esté-
je nagy részét is. Az 1848-as forradalom külső szemlélője volt 
egy ideig. Rövid ideig nemzetőr volt. Fél évig Geszten, a Tisza 
családnál nevelősködött. 1851 őszén tanár lett a nagykőrösi fő-
gimnáziumban.

Egyre többet szenvedett a testi illetve a lelki gondjai miatt. 
1860-ban Pestre költözött, ahol a Kisfaludy Társaság igazgatója 
lett. Bekapcsolódott a pesti irodalmi és politikai életbe (Csaba-

trilógia első része: Buda halála). 1865-ben az MTA titkára lesz, 
1870-ben főtitkára. 1863-ban meghalt leánya: Juliska, emiatt 
sokáig elhallgatott benne a költő. 1876-ban lemondott a főtit-
kárságról, az 1877-es boldog nyarat a Margit-szigeten töltötte. 
Ekkor írta titokban, nem a nyilvánosság elé szánta az Őszikék 
(kapcsos könyv) verseit. 1879-ben befejezte a Toldi szerelmét. 
1882. október 22-én halt meg.

Idézetek Arany Jánostól:
Családi kör
„Este van, este van: ki-ki nyugalomba 

   Feketén bólingat az eperfa lombja, 
   Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, 
   Nagyot koppan akkor, azután elhallgat…”

Mátyás anyja
„Szilágyi 

    Örzsébet 
   Levelét megírta; 
    Szerelmes 
    Könnyével 
    Azt is telesírta. 
 
    Fiának 
    A levél, 
    Prága városába, 
    Örömhírt 
    Viszen a 
    Szomorú fogságba”

A walesi bárdok
Edward király, angol király 

    Léptet fakó lován: 
    Hadd látom, úgymond, mennyit ér 
    A velszi tartomány. 
 
    Van-e ott folyó és földje jó? 
    Legelőin fű kövér? 
    Használt-e a megöntözés: 
    A pártos honfivér?

Domokos napra
„Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja. 

    És tudod: az erő micsoda? - Akarat, 
    Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”

Toldi
„Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon, 

    Messziről lobogva tenger pusztaságon: 
    Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem 
    Majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben. 
    Rémlik, mintha látnám termetes növését, 
    Pusztító csatában szálfa-öklelését,

(Folytatás az 5. oldalon) 
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Jeles évforduló 2017-ben
Arany emlékév

Arany János költő 200 éve született

Arany János szobra a Nemzeti Múzeum előtt
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Önkormányzati hírek

Hallanám dübörgő hangjait szavának, 
Kit ma képzelnétek Isten haragjának. 
 
Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton, 
Nem terem ma párja hetedhét országon; 
Ha most feltámadna s eljőne közétek, 
Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek...
Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, 
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta…
Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, 
Meddig a szem ellát puszta földön, égen…
Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg? 
Ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?...
De, kivel nem ér föl egész világ ökre, 
Dicső híre-neve fennmarad örökre.”

Letészem a lantot
„Letészem a lantot. Nyugodjék. 
Tőlem ne várjon senki dalt. 
Nem az vagyok, ki voltam egykor, 
Belőlem a jobb rész kihalt…”

Domonkos napra
„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 
Ember lenni mindig, minden körülményben.”

Emlékezzünk és olvassunk Arany Jánostól gyönyörű verse-
ket!
Összeállította: 
Szabó Szilvia tanító

Arany emlékév
Arany János költő 200 éve született

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az avar és kerti hul-
ladék égetésére vonatkozó helyi szabályozásban változás nem 
történt. Továbbra is Nagysimonyi Község Önkormányzat Kép-
viselőtestülete 5/2015. (VI.24.) számú rendelete van hatályban, 
melyben foglaltak szerint a község belterületén az avar és kerti 
hulladék égetésére az alábbi időpontokban van lehetőség. 

Április 1. és április 30. valamint november 1. és november 30 
közötti időszakon belül hétfőtől szombatig 06.00 órától 11.00 
óráig, ezen kívül eső időszakban pénteki és szombati napokon 
06.00 órától 11.00 óráig végezhető nyílttéri égetés.

Fenti szabályozás nem mentesít a zártkerti illetve külterületi 
ingatlanok esetében a tűzvédelmi hatóság engedélyének be-
szerzése valamint a bejelentési kötelezettség alól. 

Közterületen történő avar és kerti hulladék égetéséhez válto-
zatlanul a polgármester engedélye szükséges.

Az égetést továbbra is fokozott figyelemmel, körültekintéssel 
a tűzvédelmi szabályok betartása mellett kérjük végezni! 

Hérincsné Szenteleki Csilla
jegyző

Apró, de fontos!                                                                                                                   

- Figyelem! Bontásból, épületátalakításból származó sitt elszál-
lításához a lakosság részére előre egyeztetett időpontban ingye-
nesen biztosítunk 4m3-es konténert, alkalmanként maximum 
két napra. Az elszállításához a Celldömölki Városgazdálkodási 
Vállalatot lehet hívni a 95/ 525-850-es számon. Ezáltal a törme-
lék elszállítás olcsóbb és rugalmasabb lesz az Önök számára.

- Újra ránk köszönt a tavasz, és itt a fűnyírási szezon. Ezért 
kérünk mindenkit, hogy az ingatlanukhoz tartozó közterületet 
is kellő gondossággal ápolják.

- A kultúrházhoz új, praktikusan összecsukható, 15 db asz-
talt készítettünk. Kérjük, hogy rendeltetésszerű használatukkal 
óvják az állagukat. 

-  Figyelem!  A lakosság részéről  a szennyvízszállítás rugal-
matlansága végett több ízben kerestek meg. Ezért a szállítóval 
történt egyeztetés után az lenne a kérés, hogy szippantási szán-
dékukat lehetőség szerint a derítő megtelte előtt másfél- két 
héttel jelezzék. Ugyanakkor felhívtuk a szolgáltató figyelmét az 
elfogadott időpont pontosabb betartására.

-  Ezúton tájékoztatom a Tisztelt  Lakosságot, hogy a tava-
lyi ivóvíz- minőségi problémák megelőzése végett a szolgálta-
tó a tél folyamán vastalanító technológiát épített a rendszerbe. 
Ezenkívül  önkormányzatunk közreműködésével a víztározó 
beton műtárgy termőfölddel, teljes egészében befedésre kerül. 
Ezen változtatásoktól reméljük a problémamentes szolgáltatást.  

Lábos András 
polgármester



„Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
de az idők végéig megmaradnak, 
mint csillagok ragyognak boldogan 
s fényt szórnak minden születő tavasznak.”
Juhász Gyula: Március idusára

1848 tavasza nemcsak a természet, hanem az európai népek 
forradalmainak is csodálatos időszaka volt. A szabadság esz-
mény gondolata késztette cselekvésre a magyar nép ifjúságának 
legjobbjait. A szabadság megteremtését tűzték ki célul a márci-
usi lánglelkű ifjak – Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál és az 
egyetemi ifjúság – és a tennivalókat a 12 pontban fogalmazták 
meg. Ezek a követelések ma is időszerűek. 

A magyar forradalom és szabadságharc megrázta egész Euró-
pát! Példát mutatott a világnak! „A népek hajnalcsillaga volt!” Egy 
egész nemzet kelt fel, fogott fegyvert, teremtett hadsereget, hő-
söket és példaképeket adott az utókornak. Két nagyhatalom – az 
osztrák katonaság és az orosz cári sereg - tudta vérbe fojtani har-
cunkat. A megtorlás kegyetlensége – halál, börtön, megalázta-
tás, száműzetés – jutott osztályrészül a magyarság legjobbjainak.  
A vértanúk és hősök ma is példaképeink!

Az 1848 / 49-es forradalom és szabadságharc üzenete ma is 
időszerű. A hazaszeretet és az önfeláldozás példái öröklétűek. 
Őrizni kell az emlékeiket!

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a 
jövőn!” Széchenyi István 

Fogyó nemzetünknek adjon erőt hőseink példája, hogy fenn-

maradjon csodálatos kultúránk, nyelvünk, hitünk és jobb jö-
vőbe vetett reményünk. Tiszteljük, becsüljük meg ifjúságunkat, 
hisz ők a jövő! Ők a mindenkori megújulás hordozói és megte-
remtői. A mi felelősségünk, hogy bennük tovább éljen egy nép, 
a magyarság eszményei, hogy történelmi múltunkat ne fedje be 

homály. Jó lenne, ha a családok hordoznák, őriznék és adnák 
tovább 1848 örökségét, emlékeit. 

Felemelt fejjel, hazaszeretettel hirdessük hitvallásként ma-
gyarságunkat és a jövőbe vetett hitünket a költő szavaival: „Ha-
zádnak rendületlenül, légy híve ó magyar!”

Sajó Sándor gondolataival azonosulok én is, hazaszeretete-
met és a magyarságomat kifejezve:

„Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!  
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,  
Mely itt reszket a Kárpátok alatt.  
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:  
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;  
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,  
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,  
Féltőn borulni minden magyar rögre,  
S hozzátapadni örökkön-örökre!”

Köszönet a Celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános 
Iskola 4. B. osztályos tanulóinak és felkészítőjüknek és Szabó 
Petrának a szép megemlékezést és az emlékműsort. 

Lábos Mária ny. igazgató - tanárnő
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Március 15-re emlékeztünk

Megemlékező gondolatok 
1848 – 49. forradalom és szabadságharc évfordulóján

Szép számú közönség gyűlt össze március 14-én délután  a 
Balogh József Művelődési házban. Szabó Szilvia osztályfőnök 
a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 4. b. 
osztályával mutatott be egy jól szerkesztett tartalmas műsort. 
Ahogy ilyenkor természetes a Nemzeti dal elszavalása után a 
diákok felidézték a dicsőséges forradalom eseményeit.

Köszönjük, hogy a diákok ezt a műsort elhozták falunkba. 
Mióta megszűnt az iskola nehéz a nemzeti ünnepeken műsort 
szervezni, mivel a diákok több iskolában tanulnak. Ez a mos-
tani példa jól mutatta, hogy ha van egy lelkes szervező, meg-
oldható, falun is lehessen színvonalas megemlékezést tartani 
nemzeti ünnepeinken. Még egyszer is: Köszönet érte!

Rudanovicz László képviselő
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Kultúrházi események
Keddtől – szombatig van nyitvatartás a Kultúrházban. 

A téli hónapokban 16 órától 19 óráig vártuk az érdeklő-
dőket, internetezőket, foglalkozásra, rendezvényekre ér-
kezőket. Tavasszal és nyáron hosszabb nyitva tartásra ál-
lunk át. Minden héten van egy vagy két napon árusítás. 
A Kultúrházban a falu minden korosztálya megfordul. 

Az állandó, rendszeres heti programunk az alábbi:
- Keddenés csütörtököneste 18 – 19 órakor Női tor-

nán vehetnek részt a mozogni vágyók, melyet Györ-
kös Judit pedagógus tart. Várják az érdeklődőket! 
- Szerdán este fél 5-től a Kézimunka szakkör tagjai találkoznak, 
és szép kézimunkákkal lepik meg önmagukat és szeretteiket. 

- Kéthetente szombaton délelőtt fél 8-tól fél 10-ig ruhaárusítás 
van (turkáló).

- Vasárnap esténként zenekari próbát tartanak a fiatalok.
- Január 20-a a Magyar Kultúra Napja. 
1989 óta ünnepeljük meg ezt a napot annak emlékére, hogy 

– a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat ad-

nak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyo-
mányainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, 
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szelle-
mi értékeinket.

A Nagysimonyi Dugovics Titusz Általános Iskola hagyo-
mányait megőrizve 3 helyiségben gyűjtötték össze az iskolai 
emlékeket 2007-ben. Ezeket őrzi az Iskolatörténeti kiállítás. Jó 
lenne, hogy a felnövekvő simonyi ifjúság megismerje a falu is-
kolájának múltját!

Febr. 3-án este Táncházas műsort szervezett Palkovits Ba-
lázs.

Febr. 11-én a Sportkörtartott farsangi bált a Kultúrházban. 
Febr. 17-én családi összejövetel volt.

Márc. 14-én tartottuk megemlékezést a Nemzeti ünne-
pünkről. Az irodalmi műsort a Celldömölki Szent Benedek 
Katolikus Általános Iskola 4. B. osztályos tanulói és Szabó Petra 
adták. A háromnegyed órás műsorban a gyerekek megjelenítet-
ték a márciusi eseményeket. Versekkel, énekkel köszöntötték a 
megjelent szép számú ünneplő közönséget. Projektorral kivetí-
tették az eseményeket. Köszönet és dicséret a tanulóknak! 

A Himnusz eredeti kézirata

Szabó Petra szavalÜnnepi beszéd
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Kultúrházi események

Nézőközönség„A Nemzeti Múzeum előtt” - esőben

„Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”
Márc. 21-én Véradás volt a Kultúrházban, melyen 12 fő vett 

részt. Dicséret a hölgyeknek, mert 90 %-ban a nők adtak vért. 
Hiszen ők tudják: „A vér életet ment!”
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Kultúrházi események

A Kultúrházi heti nyitva tartási rend idején Mindenkit sze-
retettel várunk

A napi programok időpontjai a bejárati ajtóra kirakott lapról 
olvashatóak.

Meghitt, szép Húsvéti Ünnepeket kívánok Mindenkinek:
       

         Szabó Szilvia tanító – kultúrszervező

Nagyböjti töprengő
Szeretem Jézust

Mert kinyilatkoztat-
ta nekünk, a Mennyei 
Atyát!

Így tudom, hogy van 
Atyám az égben, és ami-
kor Hozzá imádkozom, 
Mi Atyánk, aki a meny-
nyekben vagy, Ő azt sut-
togja: Drága Gyerme-
kem, itt a földön.

Szeretem Jézust

Ezért végig kísérem a 
szenvedéssel teli Kereszt-
útján!

Minden állomásnál 
megköszönöm Neki, 
hogy életét adta értünk, 
és az Úr imájával és az 
Angyali Üdvözlettel 
imádkozom Hozzá, és 
könyörgésemet kiter-
jesztem a Tisztítótűzben 
szenvedőkre is. Felelősek 
vagyunk egymásért!

Szeretem Jézust!

Ezért ha tehetem a 
Szent misén kívüli idők-
ben is meglátogatom a 
templomban, köszönte-
ni ŐT, ha csak néhány 
percre is, hogy elmond-
jam neki, mennyire sze-
retem és megköszönni, 
hogy segít hordozni éle-
tem keresztjeit!

Az Oltáriszentség előtt 
a csöndbe hallgatom, mit 
mond nekem, és azt a 

Békét, mellyel meg-
ajándékoz, viszem haza 
családomba és mind-
azokhoz, akikkel találko-
zom földi életem során.

Áldott készülődést 
kívánok az Úr 
feltámadására!

 Szeretettel: 
Papp Anna
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A Nagysimonyi Községi Könyvtár a 2017-es évre is igényelt 
programokat a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szertől. 2017. január 25-én volt az első rendezvény.

R. Kárpáti Péter színész, műsorvezető, író, előadása, filmve-
títéssel összekötve - Élet az élet után: Halál közeli élmények 
Magyarországon címmel. Az előadáson szép számmal jelentek 
meg az érdeklődők, a környező településekről is. Nagyon meg-
ható élmény volt mindenki számára, sok elgondolkodtató téma 
merült fel az Élet az élet után filmekben.Megérintett minden-

részvevőt, nagyon átélve a történteket, sokmegvilágítást adott 
a film és R. Kárpáti Péter kommentálása után sok mindent 
másképpen láttunk.

A filmekből megjelent első két kötet megtalálható a könyv-
tárban, ki lehet kölcsönözni őket.

Köszönet mindazoknak akik, jelenlétükkel megtisztelték az 
előadást.

További programok a II. negyedévre:
20 órás számítástechnikai tanfolyam kerül megrendezésre 

oktató Potor Krisztina lesz, várjuk az érdeklődőket, hogy elin-
dulhasson az oktatás a tavasz folyamán. Részvételi szándékot 
Lukátsiné Németh Ilonának vagy az Önkormányzati Hivatal-
ban lehet jelezni.

Joó Mónika – gasztronómus előadása A KAMRA KINCSI 
címmel

Július 22-én szombaton a Falunapon a TARISZNYÁS 
EGYÜTTES zenés műsora

Az összes programunk teljesen INGYENES mindenki számára.

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk a Progra-
mokra.

HÁLÁS KÖSZÖNET a Programok finanszírozásáért a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárnak és a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek.

A Könyvtár Nyitva tartása minden pénteken15–17  óráig.
Az alábbi Folyóiratok járnak a könyvtárba, amiket szintén 

lehet ingyenesen kölcsö-
nözni.

Heti lap:Kiskegyed,
Havi lapok:  Családi lap, 

Interpress magazin – IMP, 
Júlia és Romana regények,

National Geographic, Ter-
mészet Gyógyász,

Kézimunka újságok: Bur-
da, Filé horgolás, Horgolási 
Ötletek, Praktika,

Mindenkit szeretett várok, 
az új modern könyvtárszo-
bába,

ami a Balogh József Mű-
velődési Ház emeletén talál-
ható.

Lukátsiné Németh Ilona könyvtáros

Nagysimonyi Községi Könyvtár
2017-Es év  első negyedév eseményei
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Kézimunka Szakkör
A tavasz mindig a megújulás, a nyi-

tottság időszaka. Ahogy a természet, 
mi is ébredezünk téli „álmunkból”. A 
karácsonyi díszek, koszorúk már a do-
bozokban, a fiókok mélyén, mindenki 
igyekszik egy kicsit újítani, szépíteni 
otthonán. A tavaszi nagytakarítás re-
mek alkalom az otthonunk díszbe öl-
töztetésére. Egy-egy húsvéti dísz han-
gulatosabbá varázsolja nappalinkat. 

Szakkörünkön is a húsvété már a 
főszerep, horgolt és filc tojások, ablak-
díszek, hímzések készülnek. Barkára, 

aranyvesszőre vagy görcságra akasztva 
szép díszei a lakásnak.

Hasonló ötletekkel, tojásfestéssel és 
a szokásos jó hangulattal várjuk az ér-
deklődőket ismét a húsvéti foglalkozá-
sunkon, melyet 2017.04.01.-én délután 
2 órától tartunk a Balogh J. Művelődési 
Házban.

Ezúton kívánunk minden kedves olva-
sónak kellemes húsvéti ünnepeket!

Szabó Réka

A protestáns egyházak 2017. október 31-én ünnepelik a re-
formáció 500. évfordulóját. Azt, hogy Luther Márton öt évszá-
zaddal ezelőtt ezen a napon szegezte ki 95 tételét a wittenbergi 
vártemplom kapujára, és ezzel elindította a keresztyén hitet 
megújító munkáját, amely azonban nem csak az egyházon be-
lül érezteti mind a mai napig hatását. 

Természetesen első sorban a vallásos ember számára je-
lent sokat a négy reformátori alapelv, melyekből most az elsőt 
emelném ki: Sola Scriptura, azaz egyedül a Szentírás. Luther 
az Istennel való kapcsolat, az Isten dolgairól való gondolkodás 
alapjául a Bibliát, Isten igéjét állította. A keresztyén embernek 
a hit kérdéseiben nem máson, mint az Isten szaván kell tájé-
kozódnia, de ez segíti a helyes döntésekben a hétköznapi élet 
során is. A Szentírás fontosságának előtérbe helyezése valóban 
nagy eredmény, melyet maga Ferenc pápa is elismert, amikor 
arról beszélt, hogy Luther Márton a katolikus egyházon belül 
is segített „központi jelleget adni a Szentírásnak”. Luther és 
reformátor társai szerint fontos, hogy amikor Isten dolgai elő-
kerülnek, akkor ne máshonnan, hanem az Ő igéjéből keressük 
kérdéseinkre a válaszokat. Lehet egy-egy betegség kapcsán az 
internetet vagy éppen a szomszédot és másokat kérdezni, de 
pontos válaszokat csak az orvos tud adni nekünk. Ugyan így a 
keresztyén hit dolgaival kapcsolatban is lehet sok szép elgondo-
lást megvizsgálni, de pontos válaszokat magától Istentől kapha-
tunk szaván, a Szentíráson keresztül. Hisszük és valljuk, hogy 
minden hitünket érintő kérdésről pontos válaszokat kaphatunk 

a Szentírás lapjairól, ha azokat nyitott szívvel és Istenre tekintő 
lélekkel olvassuk.

Azzal, hogy Luther reformátor társaival együtt a Szentírás 
fontosságát hangsúlyozta, nem csak az egyházi életben, de vi-
lági szempontból is fontos dolgot cselekedett. A reformátorok 
munkásságának egyik fontos lépése volt a Szentírás anyanyelvre 
történő lefordítása, hogy az egyszerű nép is saját kezébe vehes-
se Isten igéjét. Ez egyházi jelentőségén túl két fontos, és máig 
ható következménnyel is járt. Az első, hogy a bibliafordítások 
elkészítéséhez, a Szentírás szavának anyanyelven való pontos 
visszaadásához szükséges volt kialakítani, megújítani magát a 
nyelvet, hogy a gazdag tartalmat mind a prózai részeken, mint 
a verses részekben minél pontosabban tolmácsolhassák az ol-
vasónak. Ezzel pedig a reformátorok sok esetben egy-egy nép 
irodalmi nyelvének megteremtői is voltak, de mindenképpen 
máig hatóan formálták egy-egy nemzet nyelvét. Az első ma-
gyar nyelvtankönyvet is Sylvester János magyar reformátor írta 
meg egy egységes nyelvtani rendszert kialakítva, melyet azután 
felhasznált Újszövetség fordításában is. Sok esetben a megfelelő 
szó vagy kifejezés pontos fordítására nem voltak meg egy adott 
nyelvben a megfelelő szavak, ezért a bibliafordítások alkalmá-
val a reformátoroknak kellett megalkotniuk azokat a kifejezése-
ket, amiket mind a mai napig is használ a köznyelv. 

A bibliafordításokkal szorosan összefügg az iskola rendszer 
kiépítése is, mint a reformáció másik fontos hozadéka. Hiszen 

(Folytatás a 12. oldalon)

A reformáció értékei I.: Sola Scriptura
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Húsvéti készületek a nagyhétről
Az élet egy hétben

 Egy hét, ami mellé a „Nagy” jelzőt illesztettük: A Nagyhét. Talán 
azért, mert más, mint a többi, sokkal másabb és sokkal nagyobb. 
Az élet és annak minden eleme bele van sűrítve.  Elsősorban az 
Ember életéről szól. Arról a férfiúról, Aki Názáretből eljutott Jeru-
zsálembe. Az Ő életének az utolsó 7 napja lett a Nagyhét. 

A hét első napja: Virágvasárnap. A megérkezés és a kezdet ün-
nepe. Jézus bevonul Jeruzsálembe. 

Így van ez minden ember életében is. Reménnyel indul egy kap-
csolat, egy házasság, egy gyermek születése. Elkezdődött valami új. 
Álmok szövődtek, tervek készültek, hogy milyen szép lesz együtt. 
Öröm és lelkesedés – ez a kezdet.  

Hétfő: az eszmélés napja. Jézus az Ember. Jézus belép a temp-
lomba. 

Az emberre is előbb-utóbb ráköszönt az eszmélés napja. Szám-
ba veszi életét, számvetést készít. A kezdet után rutinná válik az 
élet. Közben sóvárog egy tisztább, szebb, boldogabb élet után. 

Kedd: a tűnődés napja. Jézus a templomban elmélkedik. 
Az embert emberré a tűnődés teszi, amikor átvilágítja önmagát 

és a világot. Megtanulja kívülről látni saját életét és betekint lelké-
be, ahol esetleg rálel a szeretet forrására.

Szerda: az ismeretlenek napja. Jézus engedi, hogy kenetet te-
gyenek rá az ismeretlenek.

Az életünk szüntelen találkozások egymásutánja. Találkozunk 
valami újjal, ismeretlennel, amely mögött ott van a félelem, a 
bizonytalanság. Az ismeretlenek jót vagy rosszat hozhatnak az 
életünkbe. A lenagyobb ismeretlen: a halál. Az okos ember, már 
életében elkezd „barátkozni” vele.

Csütörtök: az utolsó vacsora – a közösség ünnepe.  Jézus asz-
talhoz ül tanítványaival.

Mi is egy életen keresztül közösségben élünk, megosztjuk az asz-
talt családban, munkahelyen. Kapcsolatok születnek és felbomla-
nak.

Péntek: kereszthalál, a veszteség napja. Jézust elfogják, halálra 
ítélik.

Az ember életét is kudarcok, szomorúságok, veszteségek kísé-
rik. Előbb – utóbb bekopog a családba, ismeretségi körbe a halál. 
Elmegy az élet. 

Szombat: a mélypont napja. Jézus a sírba kerül. 
Az ember életének legmélyebb pontja a halál. Amikor nincs to-

vább. 
Húsvétvasárnap: Új élet ünnepe! – Feltámadás! Jézus él!
Keresztény hitünk alapja, hogy mi is feltámadunk!
Az életben ide akkor ér el az ember, ha végigjárta a Nagyhét út-

ját. Ha örült a kezdetnek, ha eszmélt, ha tűnődött, ha szembenézett 
az ismeretlennel, ha élvezte a közösséget, ha megismerte a veszte-
séget, ha járt a mélységek gödreiben. 

A feltámadás gondolata a legmélyebb emberi vágyak közé tarto-
zik. Győzedelmeskedni a halál fölött, ahogy ezt Jézus Krisztus 
tette!

Krisztus a Kereszten
Kitárt karjával ég és föld között
Rám vár, még itt van élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
Nevemen szólít, jöjj és Engem kövess!
Minden Olvasónak Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok! 
        Lábos Mária ny. igazgató – tanárnő

A reformáció értékei I.: Sola Scriptura
ahhoz, hogy az anyanyelvre fordított Szentírást forgathassák és 
értsék az egyszerű nép fiai is, szükség volt minél szélesebb kör-
ben az ő tanításukra is. Ezért nép iskolákat hoztak létre, hogy 
minden ember elsajátíthassa az írás és olvasás művészetét, va-
lamint ezzel együtt a mindennapi élethez szükséges alapvető 
tudást megszerezhesse. Ezért a protestáns egyházak mindig is 
élen jártak az iskoláztatás kérdésében. Evangélikus egyházunk 
a II. világháború előtt sok jó képesítést adó középiskolát mű-
ködtetett az általános iskolákon túl. Sok híres magyar ember 
került ki iskoláinkból. Hogy csak néhányat említsek a legismer-
tebbekből: Berzsenyi Dániel költő, Faludi György író, Kandó 
Kálmán mérnök, Neumann János matematikus, Wigner Jenő 
Nobel díjas fizikus. Evangélikus egyházunk ma is arányaihoz 
képes sok iskolát működtet, mert fontos az élet dolgaiban való 
jártasság és eligazodás is ahhoz, Istentől kapott hivatásunknak 

meg tudjunk felelni. 
Ha csak az első reformátori alapelvet vesszük is szemügy-

re, kiderül, hogy a reformáció olyan 500 évvel ezelőtt kezdő-
dő nagy hatással bíró esemény volt, amely érdemes arra, hogy 
megemlékezzék róla nem csak a protestáns egyházakhoz tarto-
zó hívő, hanem a magát kevésbé Istenre figyelő embernek valló 
is. Hiszen a reformáció eredményei valamilyen téren minden-
kit érintenek egyházon belül és kívül. Érdemes ezért nem csak 
az első, de a többi reformátori alapelvet is végig gondolni és 
megfigyelni, milyen értékeket közvetítenek azok a mai kor em-
berének függetlenül vallási nézeteitől. 

       
  Rác Dénes evangélikus lelkész

 http://mno.hu/kulfold/ferenc-papa-elismerte-a-
reformacio-kedvezo-hatasait-1369218
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Húsvéti mese a gyerekeknek
A fogfájós nyuszi

Képzeljétek, gyerekek, mi történt! … Egy nyuszi-
kának a mezőn megfájdult a foga. Valószínűleg úgy 
esett meg ez a nagy baj, hogy kemény káposztator-
zsára harapott.

Panaszosan makogott a nyuszi és nem tudta, mité-
vő legyen. A pofácskája hamarosan dagadni kezdett, 
s amikor a barázdabillegető madár meglátta, ijedté-
ben még billegetni is elfelejtett.

 Lekonyult a nyuszi füle bánatában és csak üldögélt 
a rét közepén. Gyógyfüvecskék kínálták magukat 
orvosságnak a fájós fogára, vadvirágok legyezgették 
a daganatot, de hát mindez nem sokat használt. Ész-
revette a nyuszi, hogy egy mókus mogyorót ropogtat 
az erdőszéli fán. Elkezdett vele beszélgetni. 

- Mak-mak, de jó neked, mókuska!
- Mi bajod van, nyulacska?
- Fáj a fogam, mókuska.
- Ki kell húzni, nyulacska!
- Nem fog fájni, mókuska?
- Csak egy kicsit, nyulacska.
Gyáva volt a nyuszi, de foga már annyira fájt, hogy 

mégis elindult az erdőbe. Messziről hallatszott Har-
kály doktor kopácsolása. Amint közeledett hozzá, 
egyre jobban inába szállt a bátorsága.

  - Sárgarépás jó napot! – toppant eléje hirtelen a 
róka. – Mi lelte azt a szép nyúlpofikádat, hogy ekko-
rára dagadt?

 - Éppen most megyek fogat húzatni – reszketett a 
nyuszi -, de nagyon félek, mert Harkály doktornak 
éles a csőre.

 - Ó, ó – sopánkodott a róka -, hiszen nem is kell 
ahhoz a harkály! Ide süss, nyulacska! Majd én rákö-
tök egy vékony indát a rossz fogadra, megrántom, és 
úgy kihúzom, hogy cseppet sem fog fájni.

Valójában persze azt gondolta a ravasz róka, hogy 
a fogára kötött indánál fogva szépen hazavezeti az 
ostoba nyulacskát a rókalyukban várakozó fiainak. 
Azoknak ma éppen ilyen gyönge nyúlhúsra támadt 
kedvük.

A nyuszi ezt nem tudta, ezért izgatottan mozgatta 
a bajuszát.

- Komolyan mondod, Róka bácsi?
- Úgy ám, füles öcsém! Sohasem fog többé fájni a 

fogad! No, gyere csak közelebb, nem bántalak. Nyisd 
ki szépen a szádat! Így ni! Biz, ez csúnya fog, de már 
rajta is a hurok. No, most gyere szépen velem, amer-
re vezetlek!

  Vitte a róka a megszeppent nyulacskát és már 
majdnem a rókalyuknál voltak, s be is húzhatta vol-
na oda szépen, de akkor az egyik rókafi kidugta a 
fejét és elkiáltotta magát:

 - Hozza a papa a pecsenyét!
 Ettől a nyuszi úgy megijedt, hogy hátrarántotta a 

fejét, s nyomban kirepült a szájából a fájós fogacska. 
A róka meg, aki húzta az inda másik végét, hanyatt 
bukfencezett, és legurult a domboldalon, bele a jég-
hideg patakba.

 Felröppentek a madarak a fákról, összeszaladtak 
az őzek és makkot dobáltak egymásnak a mókuskák, 
úgy örültek, hogy a ravaszdi pórul járt.

 A nyuszi pedig megszabadult fájós fogától, s ma is 
vidáman ugrál a barázdában.

  Aki nem hiszi, menjen ki a mezőre és kérdezze 
meg tőle.

/ - Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzol-
játok le a mese szereplőit! /

 Szabó Szilvia tanító
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Húsvéti  színező gyerekeknek
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Nagy Sándortól: Isten állandóan szeret
Kedves Olvasó!

Hosszú hezitálás után úgy döntöttem írok, újra írok. Írok, 
mert írnom kell, azt írom, amit kapok, megélek. Megváltozott 
az életem, amióta a Megváltót a szívembe tudtam fogadni. 
Köszönöm Atyám! Hitem külső sorozatos démoni erők ellen 
küzd. Támadnak, mert uralkodni akarnak rajtam. A kísérté-
seivel, rossz indulatával le akar húzni. A hitem erejével tudok 
fennmaradni. Lehet, hogy sokatokban felmerül, magadnak ke-
rested. Igen így van pontosan, nem tévedtek. Az írásom célja a 
tapasztalatom továbbítása, hogy ez által segítséget adjon szá-
motokra. A mai kereszténység meggyengülésének egyik okáról 
szeretnék szólni. Meggyőződésem. Az emberek többségének az 
idejét a következők kötik le. A napi átlagos 8-10 óra a munka-
helyén, plusz az oda-visszautazás. Utána a háztartásban, vagy a 
házon kívüli teendők teljesítése. Akkor még nem beszéltem a 
gyerek, vagy a gyerekekkel való törődésről. Majd fáradtan leül-
nek a TV elé, vagy a napi bulvárlapokat olvassák, illetve ott van 
már szinte minden háztartásban az internet. Ezek után követ-
kezik az alvás. Érkezik a reggel és újra kezdődik minden elölről. 
A média negatív arcáról szeretnék pár gondolatot. A TV-ben a 
világi élet fantáziadús akaratának a bemutatása folyik. A szem 
éhes és telhetetlen, a tudat önközpontú akaratát halmozza fel. 
Ez által befolyásol, megtéveszt, észrevétlenül is irányít bennün-
ket. Sajnos! A bulvárlapok, a tragédiák, gonoszságok sokaságát 
fényképekkel, részletes leírásokkal mutatja be, szinte korlátok 
nélkül. Mindezeket hivalkodó nagybetűkkel, kiszínezett újság-
írói „gondolatokkal” tálalják elénk. Kíváncsiságból  az újságos 
előtt megszámoltan 10 emberből 8 az ilyen lapokra a vevő. 

Igen, sokan ezen „csemegéznek” azon, amin inkább sajnálkoz-
nunk, vagy szégyenkeznünk kellene. Azért halkan megjegyzem 
a tájékoztatásnak akad jó oldala is. Tehát az emberek idejének 
nagy része így múlik. Így nem marad idő a szívükkel, lelkükkel 
való törődésre. A szív meg csak dolgozik évek óta egyfolytá-
ban, szakadatlanul. Tisztelet a kivételeknek!   Az én szívem is 
magára maradt, olyan volt, mint egy folyton dolgozó „remete”. 
Majd egy napon meghallottam a Szentlélek hívó szavát, majd 
megtértem. A HIT az Ige hallgatása, az Ige elfogadása, és meg-
térés által adatik meg. Sok embertársam az e világi életért él, de 
„hisz” Istenben, Hétvégeken eljárnak a templomba, megbánt 
bűneiket megvallják. A mindennapjaikat így élik meg. Önköz-
pontúak maradnak, a szemléletük ugyanaz marad. Tisztelet a 
kivételeknek! Igen, Isten kegyelme ma még tart, Ő megbocsájt. 
Istennek nem a szennyeseink kellenek! A szennyes alatt a bűnt 
értem. Én, Nagy Sándor bűnös vagyok. Istennek épp ellenkező-
leg más kell, Istennek az a sok ............................kell! Ezt a mon-
datot szándékosan hagytam nyitva. Rómaiakhoz írt levél:

„A bűn zsoldja a halál.”
Mi a bűn? Röviden: mindaz a gonoszság, amit elkövetünk. A 

bűnre az orvosnak nincs gyógyítása, a tudósnak nincs rá meg-
oldása, a pszichológusnak nincs rá jó válasza. Egyedül Istennél 
van a megbocsájtás. Tehát rajtunk múlik, hogy ezt a „földi isko-
lát”  hogyan végezzük el. A „tananyag” az Ige, az Isten beszéde. 
Hallgassátok és olvassátok! Hitben járjatok, bátran, tisztán és 
szeretetben, ez látszódjék mindig az arcotokon. Ámen!

Fogadjátok szeretettel a Szent úton c. versemet:

A Szent úton

Mentél, ahogy meg volt írva,
akik hittek zokogva sírtak.
Követőid megbújva, de bíztak,
majd elhalkult a hívői ima.

Körülálltak a hitetlen lelkek,
de Te ontottad rájuk a szereteted.
Megaláztak, ütöttek, vertek,
sokan kajánul nevettek.

A Szent úton a véred hullt,
cipelted az átkot és a gúnyt.
Aljasok lelkében vihar dúlt,
tudták életed a győztes út.

Áldozatul a hegytetőre léptél,
szelíden a gonoszokra néztél.
Ők remegtek, mert nem féltél,
Vesztettek, hiszen a célba értél!

A Golgotai keresztről ránk nézel, 
mindenkit a szereteted érjen.
Az Atyád akarata lett a véred,
hogy a világ szeretetben éljen.

Életed minden bűnt elhordott,
a kevélyek világa összeomlott.
Az emberiség szeretete az arcodon,
Veled legyünk minden napodon.

Ártatlanul a szenvedések fáján,
megváltottál a véred árán.
Hívők és hitetlenek ezt látták,
a kereszténység példaképévé váltál.

Sok szeretettel:        
    Nagy Sándor
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- Sok szeretettel köszöntelek Valcsi! 
Ebben a tavaszi újságban Veled szeretnék készíteni interjút, 

hiszen a faluban az egyik legfiatalabb vállalkozó Te vagy. Szeret-
nélek bemutatni Téged a falunak az újságon keresztül is.

Itt élsz a falunkban a kedves Családoddal, és itt próbálsz a vál-
lalkozásoddal kiemelkedni. Sokat hallottam a munkádról, sokan 
dicsérik a szép tortáidat, amelyek egyéniek, gyönyörűek. Igyek-
szel finom süteményeiddel, tortáiddal kifejezni önmagadat.

- Mikor és hol végezted az iskoláidat?
- A Nagysimonyi Általános Iskola befejezése után a Szom-

bathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakközépiskolában pék 
– cukrász szakon érettségiztem.   

- Tudom, hogy édesapád is cukrász. Gondolom, a sütés, díszítés 
munkáját, technikáját Tőle láttad, tanultad először. Mikor gon-
doltad, hogy Te is követed Édesapád szakmáját?

- Kis korom óta figyeltem és csodáltam az Apukám munká-
ját. Ő is Szombathelyen végzett, az Orlay Szakközépiskolában 
cukrász szakon. Gyermekkori álmom volt, hogy én is cukrász 
legyek. Hálás vagyok az apunak, hogy segített, tanácsot adott, 
elindított ezen az úton. 

- Az iskola után hol dolgoztál Valcsi?
- Egy évig Celldömölkön a Malomban, majd két évig Meste-

riben szobalány voltam, majd három és fél évig a Celldömölki 
Wewalkában dolgoztam. Ezután fél évig a Cellkompba jártam.

2016 májusában úgy döntöttem, hogy vállalkozást indítok.  A 
család támogatta a döntésemet, azóta is sokat segítenek nekem. 
Ezúton is nagyon köszönöm a mindenkori segítségüket és tá-
mogatásukat!

- Mit szeretsz a legjobban készíteni?
- Tortákat, a formatortákat és a díszítéseket.
- Milyen lépésekből, műveletekből áll a munkád? Mesélj róla!
- Első lépés a tervezés. Lerajzolom méretarányosan zsírpa-

pírra. Tűvel kilyuggatom a minta vonalát. Megsütöm, töltöm a 
tortát, burkolom és díszítem.

- A fotóalbumokat nézve gyönyörű és rengeteg féle tortákat sü-
töttél már! Fantasztikus kézügyességed van! Te egy kreatív cuk-
rász vagy! Ez már gyerekkorodban is meglátszott?

- Szerettem rajzolni mindig. Jó a kézügyességem nekem is 
és a nővéremnek, Annának is. Érdekesség, hogy mindketten 
balkezesek vagyunk. Aputól örököltük a jó kézügyességet, kre-
ativitást. 

- Milyen alkalmakra sütsz?
- Születésnapra, névnapra, esküvőre rengeteget, de bármilyen 

alkalomra, amire megkérnek, rendelnek.Az esküvők általában 

nyáron vannak, így egy héten keresztül egy esküvőre készülök 
süteményekkel, tortákkal.

- Valcsi, mi a trendi 2017-ben?
- A csurgatott torták, amik tejszínből és csokoládéöntetből 

vannak.- Milyen figurákat készítesz?
- Nagyon sokfélét. Gyerekeknek mesefigurákat, állatokat.

Fiúknak autókat, teherkocsit, focipályát, focicsapat emblémát. 
Lányoknak Disney figurákat, virágosakat. Esküvőre emeletes 
tortákat is vállalok. Mutatok fényképalbumokat.

Interjú Molnár Valériával
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Interjú Molnár Valériával
- Aki szeretne rendelni tőled finom házi készítésű tortát, süte-

ményt, hogy teheti meg? Mik az elérhetőségeid?
- Telefonszámom: +36 – 20/ 501 – 7686
Az e-mail címem: vmsweet@gmail.com
A facebook.com-on is megtalálhattok, oda is töltöttem fel fo-

tókat, a SWEET ART cukrászműhely címen. 
- Kérlek, meséld el egy napodat!
- Hát, ez a rendeléstől függ. Általában szerdán vagy csütör-

tökön kezdek el sütni. Péntek vagy szombat a torták töltése, a 
burkolás, díszítés. Egy nap csak egyféle munkát végzek. 

- Nagy élvezettel beszélsz a munkádról, én meg csodálkozva 
nézem még mindig a fényképalbumokat! Ennyi gyönyörű torta! 
Ilyen sokféle formában, ízvilágban! Gratulálok!

Szerintem a munkád egyben a hobbid is! De még mivel fogla-
lod le magad? Mi még a hobbid?

- Igen, ez így van. A munkám a hobbim. Nagyon szeretem. 
A sütés mellett a főzést is kedvelem. Szeretek új dolgokat ki-
próbálni!

- Az ebédlőből ezt az Édesapa is megerősíti:
- Nagyon finoman főz! Különleges ételekkel, ízekkel is meg-

lepi a családot!
- Valcsi, zárásként, kérlek beszélj a terveidről!
- Saját, külön üzletet szeretnék, ahol a saját tortákat, sütemé-

nyeket árusítom. Remélem, sikerül ezt megvalósítanom!
- Valcsi, tiszta szívből kívánom, hogy a terved minél előbb va-

lóra váljon! 

Gratulálok! Nagyon ügyes vagy, tehetséges! 
Megköszönöm az őszinte beszélgetést! Jó volt bepillantást nyer-

nem a munkádba!
További szép, egyedi tortákat, sikereket, örömöket!
Szép Húsvéti Ünnepeket kívánok Neked és Családodnak!

Szabó Szilvia tanító

Anyakönyvi hírek
Házasság: Gémesi Sándor és Balázs Katalin Margit, Major 

Tibor László és Tóth Zsófia Flóra
Gratulálunk! Sok boldogságot!
Születés: ifj.Tóth István és Süle Ágnes leánya: Fruzsina, Ha-

lász Zoltán és Orsovai Krisztina leánya: Regina
Gratulálunk! 

Halálozás
 id. Majsa Jánosné, Lábas Imre, id. Kutasi Józsefné, Ovády Sándor, 

Gálovics Józsefné, Bruckner Sámuel, Nagy László, Vízkeleti Dezső 
Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!   

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

2017. febr. 3-án Balázs napi táncház volt a Kultúrházban. 
A sárvári Herpenyő népi együttes és a szintén sárvári Senior 

Tánccsoport közreműködésével jó hangulatban telt az este. Ez-
úton is köszönet Nekik!

Eseménynaptár
Sopron 2017.

A szülőföldem kisfaluja 
él még, a mezőgazdasági 
fénykora óta nagyon le-
csökkent lakossági szám-
mal. De nem lemaradva, 
hanem haladva a korral. 
Van óvodája,kultúrháza, 
jó autóbuszos közlekedése, 
vasútja és nem utolsósor-
ban, Polgármesteri Hivatal 
lelkes jól képzett munka-
társakkal. Van történelmi 
múltja és tervezett jelene. 
Ezekhez kívánok egy kisebb 
segítséget nyújtani, mint el-
származott. 

Itt a tavasz hogyan, mi-

kor, hova és merre indulja-
nak Nagysimonyi lakosai, 
kikapcsolódni, pihenni, kü-
lönleges élménnyel és nem 
utolsósorban tudással gaz-
dagodni. Ehhez nyújt se-
gítséget a címben megjelölt 
Eseménynaptár, amit mellé-
kelten átadok a hivatalban. 
Hamarosan megyek a teme-
tőbe leszedni az elődeim sír-
járól, a koszorúkat.  

Magyarországról és kül-
földről is rengeteg lehető-
séggel árasztanak el bennün-
ket az utazási irodák. A Tu-
rizmus: elkészítette: Sopron 

2017. évi Esemény naptárát, 
amit mindenkinek szíves 
figyelmébe ajánlok. A régi 
osztálytársaim közül, többel 
is sikerült már Sopronban 
és környékén kellemes időt 
tölteni. Én a Húsvéti Ünne-
peket munkában töltöm az 
Evangélikus Múzeumban. 
Ahogy a harangszó is hívo-
gatja az élőket és temeti a 
holtakat, úgy fogadom én 
is az egyéni vagy csoportos 
földieket.

A hivatkozott kiadvány a 
kft. online oldaláról is letölt-
hető.

Szívélyes üdvözlettel:

Kocsis Ilona Zsófia 
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Receptajánlat
Reggelente már ki sem 

kell néznünk az ablakon 
ahhoz, hogy megállapít-
suk: ha lassan is, de megjött 
a tavasz. Hajnalban már 
feleselnek a madarak, s a 
nap réseket kutatva bebújik 
a lakásba, hogy aztán ar-
cunkat, szívünket melengető ujjaival végig simítsa. 

Nem kifejezetten húsvéti étel, de friss fejes vagy 
egyéb zöld salátával kínálva könnyed tavaszi fogás az 
alábbi recept, s akár az ünnepekre is elkészíthetjük.

TAVASZI PULYKAMELL TEKERCS
Hozzávalók: 8 szelet pulykamell vékonyra klopfol-

va (lehet csirkéből is), fokhagymás fűszersó. 
A töltelékhez: 25 dkg gomba, 25 dkg zöldborsó, egy 

fej vöröshagyma, pici só, csipetnyi bors, petrezsely-
emzöld, egy evőkanál liszt, két tojás, 8 szelet bacon 
szalonna.

A gombát és a zöldborsót a hagymával, sóval, 
borssal, petrezselyemzölddel megpároljuk. Egy 

evőkanál liszttel meghintjük, majd hozzáadjuk 
a tojást. A fokhagymás fűszersóval bedörzsölt 
hússzeletekre kis halmokat rakunk a masszából, 
feltekerjük, és egy szelet baconnal áttekerjük.

Vajazott edénybe rakjuk, kevés vizet öntünk alá. 
Amennyiben van még hely a tepsiben hámozott, 
sózott burgonyagerezdeket is rakhatunk a tekercsek 
köré. A sütőben lefedve félig puhára pároljuk, majd 
fedés nélkül visszatéve szép pirosra sütjük.

A vele sült burgonyagerezdekkel és friss fejes, ill. 
bármilyen más salátával tálaljuk. 

Ha csak göngyölt hús készült, akkor jól illik hozzá 
a burgonyapüré is.

Nagyon jó sütést-főzést kívánok, és jó étvágyat
Bónicz Lászlóné Márti

HÚSVÉTI KAKAÓS KALÁCSKOSZORÚ
A töltelékhez: 5 evőkanál cukrozott, instant 

kakaópor, 5 dkg olvasztott Rama
A tésztához: 1 dl olaj, 1 teáskanál só, 4 evőkanál 

cukor, 50 dkg liszt, 4 dkg élesztő, 3 dl tej
A mázhoz: 10 dkg porcukor, 1 kevés víz
Lépés 1
Kevés langyos tejben pici cukorral felfuttatjuk 

az élesztőt. Közben elkeverjük a lisztet a cukorral, 
a sóval és az olajjal. Hozzákeverjük a felfuttatott 
élesztőt és apránként a maradék tejet. Dagasztjuk 
kb. 2-3 perc, míg az edény falától elválik.

Lépés 2
Megkelesztjük (kelesztő tálban 10 perc). A tésztát 

lisztezett deszkán ujjnyi vastagra nyújtjuk.
Lépés 3
Megkenjük az olvasztott Ramával, rászórjuk 

a kakaót és feltekerjük, majd koszorú alakban a 
sütőlapra helyezzük. A koszorú tetejét néhány 
helyen bevágjuk.

Lépés 4
A be nem vágott részeket megkenjük tojássárgával 

és 175 C-fokra előmelegített sütőben kb. 25-30 
perc alatt megsütjük. A tésztát kicsit hűlni hagyjuk. 
A mázhoz a porcukrot pici vízzel sűrűn folyó 
masszává keverjük és a még meleg kalács be nem 
vágott részeire rácsorgatjuk. Alkalomhoz illően 
feldíszítjük
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Végre elkezdődött a tavaszi szezon a megyei III Sárvári cso-
portjában is!

Igaz az összecsapások a 17. fordulóval kezdődtek el mivel a 
16. forduló idején a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség döntése 
alapján a pályák többsége nem volt alkalmas a játékra. Először 
térjünk ki az alapozásra a téli időszakban. Ezen időszakban az 
előző évekhez hasonlóan a csapat hetente legalább egyszer te-
remben mozgott és próbálta megtartani az erőnlétét. Az előző 
cikkben leírtam, hogy Ovády Károly elnök beadta a lemondá-
sát és a szezon megkezdése előtt tartott elnökségi ülésen Pupp 
Norbertet választottuk meg egyhangú szavazással. Ez azonban 
majd a sorozatos meccsterhelés alatt derül ki mennyire sikerült. 
A felkészülést az edzőmeccsek is segítették, amelyek közül az 
elsőt Külsővat csapata ellen vívtunk meg a Celldömölki műfü-
ves pályán. A második edzőmérkőzést itthoni pályán rendeztük 
meg Kemenesalja FC U-19 csapatával ahol a győzelem nagyon 
fontos volt azon szempontból, hogy megfelelő motivációval 
lépjünk majd pályára az első fordulóban Ostffyasszonyfa csa-
pata ellen hazai pályán. A mérkőzésen ez azonban nem siker 
mivel 4-2-es vereséget szenvedtünk.

Azonban az már ekkor is 
látszott, hogy a téli átigazolási 
időszak során az Uraiújfalu csa-
patától leigazolt Lőrincz Gábor 
és Hajas Szilárd nagy erősítést 
jelent majd a csapat számára. 
Hamar be is illeszkedtek a csa-
patba és a Keléd elleni idegen-
ben rendezett mérkőzésen ahol 
8-0-ás sikert értünk el gólokkal 
is hozzájárultak a győzelemhez. Az jelenleg utolsó mérkőzés, 
amiről be tudok számolni a hazai pályán megrendezett Nemes-
kocs elleni összecsapás. A találkozó számunkra nem kezdődött 
jól mivel hamar kettő nullás hátrányba kerültünk. Ezek után 
azonban a csapat még az első félidőben ki tudott egyenlíteni 
és a második félidőben 5 gólt rúgva beállította a 7-2-es vég-
eredményt. Amikor a cikk készül, azon a hétvégén következik 
szombaton a Kenyeri elleni összecsapás. Itt is bízom a pozitív 
folytatásban!

 Kutasi Balázs

Tisztelt Nagysimonyi Sporttársak!
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Húsvéti locsolóversek

- Sivatagban jártam, ott lakik a teve. 
  Ha akarod, ha nem, meglocsollak, hehe!

- Kerékpárral érkeztem, 40 métert fékeztem. 
Szabad-e locsolni?

- Egy gondolat bánt engemet, 
   elfelejtettem a versemet.

- Piros tojás, fehér nyuszi, locsolásért jár egy puszi!

- A harang zúgása hirdet ünnepet, egy kismadár 
dalol a zöld rétek felett. Tündérország rózsái közt 
gyöngyharmatot szedtem, Akit azzal megloc-
solok, megáldja az Isten!


