X. évfolyam 1. szám

Kedves Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 37. számával a
nagysimonyi Lakosságot és valamennyi Olvasóinkat!

10 éves az újságunk!

2021. MÁRCIUS
Reményik Sándor versével köszöntjük az Olvasókat:
Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon és tűz nyelje el Sodomát.
A minden nap kicsiny csodái nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
ez a finom kis kalapálás, nem a legcsodálatosabb dolog?
Nézz, a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüst pontokat:
nem csoda – e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? – s hogy tükröződni látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedben, kis hópelyhek az örömök,
szitáló, halk szirom – csodák, rajtuk át Isten szól: jövök.

Kedves Nagysimonyi Hírmondó!
Megint egy évvel öregebb lettél,
sok új hírrel megörvendeztettél.
Sok munkával jársz, míg elkészülsz,
de reméljük, hogy írásunkkal örömet szereztünk.
Ne búsulj, jön még télre tavasz,
10 éves is csak egy évig maradsz!
A történelemben 10 év nem nagy idő. Egy falu életében, egy kisebb közösség életében bizony hosszú idő! Egy gyermek életében
is nagy dolgot jelent az első kétjegyű születésnapi szám megélése.
Tisztelettel megköszönöm MINDENKINEK, akik az elmúlt
10 évben segítették az újság szerkesztését, cikkeket írtak, tudósítottak, saját versüket megosztották velünk, fényképet küldtek.
Külön köszönetet mondok a Sárvári Nyomda Vezetőségének és Dolgozóinak az újság nyomdai elkészítéséért!
Köszönet az Önkormányzatnak, hogy ingyenessé teszik
az újságot a Családok számára!

Egészséges, szép tavaszi napokat kívánok Minden Kedves
Olvasónak!
Szabó Szilvia tanító
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Aktuális
Tisztelt Olvasóim!
Előző újságunk megjelenése óta a mögöttünk hagyott negyedév is bővelkedett eseményekben, hol pozitív, hol negatív lenyomatot hagyva ezen az időszakon.
Kezdjük mindjárt a napi hírek jelentős részét kitevő, már több, mint egy éve
tartó koronavírus járvánnyal amely, harmadik hullámának a csúcspontja körüli
fázisát éljük jelenleg. Nem akar tágítani,
sőt a mutációi által egyre agresszívebben és intenzívebben terjed, vagyis járványügyi szempontból rosszabb helyzetben vagyunk, mint tavaly márciusban.
Viszont a jövőbeli kilátások szempontjából most sokkal kedvezőbb időszakot
élünk, hiszen kínálkozik megoldás. Míg
egy évvel ezelőtt csak a védekezés alapvető szegmenseit tanulgattuk, (maszk,
távolságtartás, fertőtlenítés) most elértünk egy olyan szintet, hogy kitartó orvosi, virológusi munka eredményeként
rendelkezésre áll többféle hatékony, tömegesen gyártható oltóanyag, amellyel
már nem csak védekezni lehet, hanem ellentámadásba tudunk átmenni a közös ellenség irányába. Ezért kérek mindenkit,
hogy minél előbb regisztráljon az oltásra
és válogatás nélkül fogadja el a felkínált,
éppen hozzáférhető vakcinát. Bízzunk a
hazai orvosainkban, virológusainkban
akiknek szakmai tudása, tapasztalata legalább ugyanolyan szintű, mint bármely
uniós intézményé, vagy orvosé, csak a
Magyar esetében még hozzájön egy plusz
tényező, mégpedig az, hogy csak a saját
honfitársaik érdekében hozzák meg felelős döntésüket a forgalomba hozatalról.
Ne engedjék, hogy átpolitizálják ezt az
egyébként csak szigorúan szakmai alapon megközelíthető témát. Hiteles, érdemi információt csak a Miniszterelnök
bejelentéseiből és az Operatív Törzs által elmondottakból szerezzenek, hiszen
ilyen esetben a felelősséget Ők viselik,
és minden, máshonnan beszerzett „tuti”
információ, csak félremagyarázás és ferdítés. Egyébként községünkben a fertőzöttek és átesettek aránya jelentősen alacsonyabb az országos átlagnál, de ezzel
együtt is sajnos voltak áldozatai a járványnak. Jelen időszakban viszont a helyi átoltottság országos átlag feletti és
megközelíti a 22%-ot. Köszönjük és továbbra is kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét és fegyelmezett magatartását.

Részben az előző témához kapcsolódóan
tudjuk, hogy egy ilyen szituációban, mint
a járványhelyzet mindenki feszültebb és
ingerültebb, viszont ez nem lehet magyarázat arra, hogy méltatlanul támadják a
dolgozóinkat. Igen, az óvodáról beszélekinnen nézve. Az intézményünk az egész
pandémia ideje alatt kiválóan teljesített,
hiszen már a tavalyi évben sorra „buktak
el”, és zártak be a nagy, városi óvodák, –
volt, ahol másfél hónapos leállással – és a
környékünkön sem nagyon volt olyan intézmény, amely ennyi ideig állta volna a
sarat. Ennek ellenére, amikor szinte törvényszerűen bekövetkezett a fertőzés a
szülők, vagy nagyszülők reakciója érthetetlenül egy kommentlincselésbe ment át.
Volt aki csak kicsit szúrt, volt, aki ilyenkor
emlegeti fel a régebbi problémákat, valaki
aláírást gyűjtött, míg mások az ÁNTSZhez futottak volna. Úgy tesznek a szülők, mintha az a kisgyermek óvodás koráig nem is lett volna beteg, vagy neadjisten
nem lett volna esetleg kórházban. Nem tudom, hogy akkor kinek a felelősségét keresték! Egyébként a szülő kezében végig
ott volt a megoldás lehetősége, ha bizonytalannak találta a pillanatnyi helyzetet, addig otthon fogom a gyermekemet. Addig
fajult a dolog, hogy beesett két komment,
ami mellett nem mehetek el szó nélkül. Az
egyik azt írta, hogy menjenek kapálni!
Nos, én erre azt tudom mondani, hogy
az Óvodánkban szolgálatot teljesítők
mindegyike legalább olyan szinten műveli
a szakmáját, mint a kritizálók bármelyike
a sajátját. Ha a szakmai munkára gondolok, ha a takarításra, mert abban is biztos vagyok, hogy az óvodánkban legalább
olyan rend van és tisztaság, mint az ezt firtatók közül bármelyikük otthonában.
A másik bejegyzés az meg egészen
durva, amelyik azt mondja, hogy „vágóhídra velük”!!!!
Nos erre mit mondjak?! Ha onnan nézném normálisként: „na ez jól beszólt nekik, de azért ez már durva!”... Ha innen
nézem: életveszéllyel való fenyegetés,
amely után kötelező feljelentést tennem a
dolgozóink védelmében!
Ezek az emberek egy kicsit megvillantották a saját lelki világukat, biztosan
szenvednek tőle eleget,- legyen az Ő bajuk. De az, hogy egy ilyen kommentre ne
érkezzen elítélő viszontválasz, akár az
egyébként kritikus csoport részéről is, azt
nagyon sajnálatosnak tartom, hogy senki
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Apró, de fontos!
nem írja neki: figyelj, túllőttél a célon!...
vagy: én ettől elhatárolódok! Mindenesetre, innen nézve ez egy olyan túlreagált szituáció volt ami méltatlan az intézményhez, méltatlan az ott dolgozókhoz, de
Önökhöz is, kedves szülők. Természetesen
nem akarok mindenkit egy kalap alá venni, mert az ilyen szituációban is mindig
van, aki higgadtabb, megfontoltabb, vagy
csak halkabb, nekik viszont köszönöm a
toleráns hozzáállást.
Tisztelt Szülők!
Az óvoda egy olyan üzem, ahol rendszeresen, évente akár több alkalommal vis�szatérőek bizonyos járványok, fertőzések,
amelyeknek óhatatlanul az ott dolgozók
is részesei. (Első kézből tudom, hiszen a
nejem 16 évig dolgozott dadaként, és a fizetés egy jelentős részét immunerősítésre
kellett költeni) Lehet, hogy egy új anyukának furcsa, de ez benne van akár a mindennapokban. Hol egy kötőhártya gyulladás, hol egy kis orrfolyás, vagy bármilyen
más jellegű, egymástól elkapható betegség. A gyermek ezeken is átesve alapozza meg a felnőttkori immun kondícióját.
Hangsúlyozom, hogy ez nem az óvodában terem, azt valaki mindig behozza oda,
ezért ezúton is kérem, hogy mindig csak
egészséges gyermeket hozzanak oviba!
Mindemellett most egy olyan időszakot
élünk, amelynek a napi kihívásaira együtt
keressük a jó választ és a legjobb megoldást. Kérem, ne üljünk fel a hangadóknak,
hangulatkeltőknek és több tiszteletet várnék egymás irányába. Önkormányzatunk
részéről igyekszünk mindent megadni a
biztonsághoz és a zavartalan működéshez,
vásároltunk ózongenerátort, amellyel bizonyos szintű fertőtlenítéseket tudunk elvégezni kellő körültekintéssel, (nem úgy,
mint egy anyuka ajánlotta, hogy fújassuk
a gyermekekre) és nem mellékesen, de közel 27 millió ft áll rendelkezésre az óvodánk felújítására. A feltételek adottak és
Önökön is nagymértékben múlik, hogy
milyen légkört teremtenek az intézményünkben.
Egyúttal szeretném megköszönni az
óvodai dolgozóink szolgálatát, azt, hogy
egészségüket kockáztatva végzik felelősségteljes munkájukat, amit a továbbiakban
is töretlen bizalommal támogatunk.
Tisztelettel:
Lábos András polgármester

Örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt hetekben- napokban postázza az EON a hozzájáruló nyilatkozatokat a zártkerti villamoshálózat kiépítésével kapcsolatban. Kérem, hogy minél előbb, és
lehetőség szerint a „visszavonhatatlanul hozzájárulok” és a „kártérítésre nem tartok igényt” válasz megjelölésével küldjék vissza
a válaszborítékban. A fejlesztés megvalósítása érdekében önkormányzatunk 2 millió ft-ot fizetett be a szolgáltató irányába egy
úgynevezett „kompakt trafóállomás” telepítésének a szükségessége végett és így alakult át részünkről ez a fejlesztés beruházássá. Ezért is is kérem a zártkerti tulajdonosokat, hogy inspirálják a
környezetüket, ismerőseiket a válaszlevél mielőbbi visszaküldésére, hogy a fizikális kivitelezés is minél előbb meg tudjon valósulni.
Kihasználva a téli, enyhe időjárást, ebben az időben elkészült
az orvosi rendelő előtti váró-kiülő, amely többféle szolgálatot is
tesz, hiszen megnöveli a várakozó teret, ami különösen fontos a
mostani időszakban a távolságtartás végett. Árnyékot, eső előli
beállási lehetőséget és kulturáltabb dohányzási körülményeket
biztosít, de nem utolsó sorban esztétikailag is teljesen megfelelő, mert megszakítja az épület külső egysíkúságát, ám ugyanakkor teljes harmóniában van az eredeti résszel. Használják minél
kevesebbszer!
Nagyon jól vizsgáztak az elmúlt két télben a védőnőnél és az
orvosi rendelőben üzembe helyezett elektromos fűtőpanelek, igaz, még komolyabb hideg nem volt - amelyekkel a későbbiekben akár ingyenesen tudjuk fűteni az épületet. Az elképzelés
szerint most ezekkel a készülékekkel fel növeljük a villamos
energia fogyasztást, hogy a későbbiekben tudjunk pályázni további napelemekre, amelyek megtermelik az ehhez szükséges
energiát.

Figyelem!
Önkormányzatunk értékesíti az újjáépített járdák helyéről felszedett régi járda lapokat 400 Ft/db áron. Kérem, hogy igényüket jelezzék a telefonszámomon: 70/ 387-8073.
A lakosság körében eléggé népszerű lett a 4 m³-es, kihelyezhető konténerünk, ami időközben meglehetősen leamortizálódott.
A Sárvári Family Kft méltányos áron különböző űrtartalmú konténereket biztosít az ingatlanon keletkezett építési törmelék, sitt,
vagy termőföld elszállításához:
– 3 m³-es – 24,000 Ft
– 4 m³-es – 25,000 Ft
– 6 m³-es – 30,000Ft
– 8 m³-es – 45,000Ft
Kérjük, éljenek a lehetőséggel és a fenti árak elszállítással értendők. Érdeklődni: Berta László 30/227-8061 számon.
Lábos András polgármester

Tavasz van… – Lélekemelő gondolatok
Tavasz van! A természet örök körforgásának egyik legszebb időszaka. A megújulás, a nagy várakozások ideje. Hordozója a jövő reménységének. Sok millió
ember szerte a világon és mi is itt e hazában, a megújulásban „a feltámadásban”
reménykedünk.
Hit, remény és szeretet vezéreljen
bennünket!
Hinnünk kell önmagunkban, az akaraterőnkben!
Hinnünk kell egészségünk megtartásának és visszaszerzésének a lehetőségében is!
Hinnünk kell az orvosokban, az
egészségügyi szakemberekben, az oltások eredményességében, hogy közösen
leküzdjük ezt a „gyilkos kórt”, a COVID
– 19-et!
Reménykedjünk vágyaink valóra válásában!

Gazdag Erzsi:
Tavasz

Reménykedjünk önmagunk, családunk és az egész nemzetünk boldogulásában!
Reménykedjünk a gazdasági élet mielőbbi újra nyitásában, hogy életünk ismét
visszatérjen a régi, megszokott formába!
Szeressük önmagunkat, hogy másokat is szeretni tudjunk!

Itt a tavasz, tudod-e?
leheletét érzed-e?
Virágszájjal rád nevet
virágszagú kikelet.
Rád füttyent egy bokorból,
füttyös madár torokból.
Rügyes ággal meglegyint
s érzed, tavasz van megint.
Csak annyi szeretetet várhatunk el
másoktól, amennyit mi adni tudunk.
A szeretet előszobája a megbocsátás.
Az ünnepre készülve bocsássunk meg
Mindazoknak, akik valaha rosszat tettek
nekünk vagy megbántottak bennünket!
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Csak a szeretet számít…
orosz népmese nyomán
A szeretet az a kulcs,

„Az embereket csak
szeretve lehet jobbá tenni.”
Böjte Csaba

amellyel bármely szív kincseskamráját
kinyithatod. Csak rajtad múlik,
hogy mikor teszed a kulcsot a zárba!

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gazdag ember. Rengeteg pénze volt, olyan sok, hogy maga se tudta mennyi. Mindent
aranyra váltott, az aranyakat egy vasládába zárva tartotta.
Ez az ember nemcsak gazdag volt, hanem zsugori is. Nem
adta ki kezéből az aranyakat, soha senkinek nem segített. Élete
végén is csak a pénzére gondolt.
Ha meghalok, a pénzemet tegyétek a koporsómba, mert biztosan szükségem lesz rá a túlvilágban!
A láda kulcsát a nyakába akasztotta. Amikor meghalt, a legidősebb fia levette a kulcsot, kinyitotta a ládát és a pénz nagy részét kivette. Néhány aranyat azért beletett a koporsóba.
A gazdag ember amikor áttért a túlvilágra, nagyon megéhezett. Látott sok finomsággal megteremtett nagy asztalt. Volt rajta hal, pástétom, sonka, tojás, finom gyümölcsök… Megkérdezte a közelben lévő angyalt:
– Mennyibe kerülnek ezek a finomságok?
– Nálunk minden nagyon olcsó. Minden 1 kopejkába kerül.
– Nagyszerű! Ez igazán olcsó! Vígan lakmározhatok az aranyaimból! – mondta a gazdag ember.
– Amikor azonban fizetni akart, az angyal tagadólag rázta
a fejét.

– Nem tudom felváltani az aranyakat, nálunk ez a pénz nem
érvényes!
– Nem akarják az én aranyaimat itt elfogadni? – mérgelődött
a gazdag ember.
– Nálunk – mosolyogva mondta az angyal – csak annak a pénznek van értéke, amelyet már egyszer elajándékoztak Valakinek!
– …?
A mese üzenete: Csak a szeretet számít!
Tégy boldoggá másokat, hogy magad is boldog légy!
Kedves Olvasó! Előre lépni, jobb életet teremteni, csak közösen
lehet! Keressük és találjuk is meg a közös célokat, amely nem
szétválasztja, hanem összeköti az embereket! Fogjuk meg egymás kezét! A jövő reménységét hordozza az összefogás!
Őszinte tisztelettel kívánok Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket és egészségben, örömökben gazdag tavaszi
napokat!
Lábos Mária – ny. tanárnő

Krisztus a kereszten
Kitárt karjával ég és föld között rám néz,
még itt van… élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
nevemen szólít, azt suttogja: szeress!
Értem függ a fán, ujjai tárva,
nem lehet többé a szívemben zárva.
Igen, jól látom, Ő felém tekint.
Kezét szög tartja, csak szemével int.
Jézus, megbízást ad, szemével üzen:
folytasd munkámat!
Legyél jó szívű, legyél irgalmas,
hagyd el a rosszat, mindenkit meghallgass!
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Te légy a lábam, szívem és kezem, hogyha vállalod,
becsukhatom szemem.
Kitárt karjával ég és föld között rám néz,
még itt van… élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
nevemen szólít: jöjj és engem kövess!
Földi életünk egyetlen igazi célja, hogy az itt eltöltött évtizedek
alatt kiérdemeljük a soha véget nem érő életet Isten országában.
Ide viszont csak egyetlen út vezet, a Keresztút. Életünkben folyamatosan érnek bennünket a gondok, a bajok, a szenvedések. Ha
küzdeni kezdünk ellenük, nehéz lesz a keresztünk. De ha Cirenei
Simon módjára, vállunkra vesszük és csendben hordozzuk magunkért és másokért felajánlva, akkor egyre könnyebb lesz. Legyünk a remény emberei! Mindennapi kapcsolatainkat hassa át a

reményből fakadó életöröm és béke.
Jézus feltámadása hitünk és reményünk alapja. Egy új teremtés első napja. Krisztus a mi világosságunk most. Ő nyitja meg
szemünket, Ő ád új szívet, Ő jár velünk az úton, vezet. Ne féljetek! Nekünk is szól, halljuk meg!
Szeretettel ajánlom a következő szép taizéi éneket:
„Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj!
Ha tiéd Isten, tiéd már minden!
Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj!
Elég Ő néked!”
Áldott Ünnepeket kívánok!
Szabó Szilvia tanító

Az ünnep felé…
Juhász Gyula: Húsvétra c. verse nagyon aktuális, szeretettel ajánlom
Mindenkinek:
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: győzelem az elmúláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok
és neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
A Húsvét titka örök, akkor is, ha most változtak a külső körülmények és csak a médián
keresztül vagy kisebb közösségekben, a családban tudjuk megünnepelni a Húsvét misztériumát.
A Húsvét nem tűnik el attól, hogy nem
a megszokott keretek között ünnepeljük.
Most, a karantén idején különös aktualitásuk
van a húsvéti evangéliumoknak. Most, hogy

Nagyszombatról Húsvétvasárnapra virradóan ünnepeli a kereszténység Jézus feltámadását.
Húsvét Vasárnap azt látjuk, hogy Jézus az
Atyának szentelte magát, odaadta magát Értünk, az utolsó csepp véréig.
Valóban él! Feltámadott! Értünk van! Velünk van!
be vagyunk zárva az otthonainkba, ez alkalom lehet arra, hogy felismerjük, mennyire
elidegenedtünk egymástól. De lehetőség arra
is, hogy ismét rátaláljunk egymásra és virtuálisan fogjuk meg egymás kezét!
Az egész Húsvét Krisztus önátadásának
ünneplése.
Nagycsütörtökön az esti szertartásban Jézusnak az utolsó vacsorán mondott szavait
halljuk: „Vegyétek és egyétek! Ez az én Testem, amely értetek adatik. Ez az én Vérem,
amely értetek ontatik.” Értetek – Miértünk,
Minden emberért!
Ez a nap a harangok római útja.
Nagypéntek a beteljesedés emléknapja. Jézus felkiáltott a kereszten: – „Beteljesedett!”
Majd lehajtotta a fejét és kilehelte lelkét.
Ez a legfájdalmasabb nap.
Nagyszombaton Jézus Krisztus holtan feküdt sírjában. Krisztus sírjánál elmélkedünk az Úr szenvedéséről és haláláról.
Nagyszombat a húsvéti örömünnep kezdete. A nagyszombati szertartás keretében jönnek vissza a harangok Rómából. 7 olvasmány
van, majd a prédikáció után 12 egyetemes
könyörgés. Ebben a világ embereiért és vezetőiért, valamint a papságért könyörögnek.
Az áldoztatás után következik a nagyszombati körmenet.

Krisztus él!
Meghalt értem a kereszten,
Ő bűnhődött helyettem.
Harmadnapon feltámadott,
vérével örök életet adott.
Érzem, ahogy itt van velem,
terelgeti életem.
Vele egy szebb úton járok,
ezen Hazatalálok.
Látom, ahogy lát engem,
mosolyog, ha jót cselekszem.
Hallom, amikor megszólít,
mások által engem tanít.
Így tanulok imádkozni,
segítő kart nyújtani.
Jól szeretni, tiszta szívvel,
dolgozni türelemmel.
Megélni minden napot,
adni mindig tiszta lapot.
Megbánni vétkeimet,
meghajtani a fejemet.
Értünk folyt eme drága vér,
bűneinkért meghalt, … mégis él.
Velünk van és karját nyújtja,
üdvözli, ki elfogadja.
Krisztusomba karolok,
mindvégig Vele maradok.
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok
tisztelettel: Lábos Mária ny.tanárnő
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Reménységünk Krisztus
Mit láthatunk Húsvét reggelén? Három különböző sorsú embert, akikben mi is magunkra ismerhetünk. De megkérdezhetjük, hogy hol van itt a feltámadás, hol van itt a húsvéti öröm, hol
van itt a bizonyíték legalább a megemlítés szintjén, hogy az Úr
feltámadt? Mi csak három tanítványt látunk az üres sírban, akiknek ilyen vagy éppen olyan kapcsolata, múltja, története van az
Úrral. Való igaz. De úgy látszik, hogy Húsvét reggelén, ezen a
kegyelmi reggelen az egyetlen dolog, ami igazán számít, az az,
hogy mint Mária Magdolna, mint Péter és János apostolok szívében ott él az Úr iránti szeretet kisebb nagyobb tüze. Ez az emberi szeretet, ragaszkodás, keresés ma az üres sír tere, az üres sír
színtere, ahol az Úr megjelenik. Az Egyház nem külsőleg erőlteti
ránk a felfoghatatlant: a feltámadást. Ez annyira természetfeletti,
annyira rendkívüli, hogy a szeretet itt nem engedhet semmilyen
külső nyomásnak. A mai reggel rólam és az Úrról szól. Az Egyház bevezet az üres sírba és otthagy engem. Hogy amit eddig az
Úr iránt éreztem, megéltem, végig éltem, ott, a szívemben, egészen személyes módon hasson rám a Húsvét öröme. Lehet, most

még nem értem, lehet még túl sok ez, lehet, most még homályosan látok és nem tudok egészen hinni, úgy, mint mások. De
lehet, hogy épp ez a keresésem ma beérik. Épp a változás, amit
Húsvétvasárnap mindannyiunk szívében elér, a legnagyobb bizonyíték arra, hogy az Úr feltámadt. Hitünk mögött nem papok,
püspökök okoskodása, teológiai eszmefuttatása áll. Nem. Hanem nagyon is személyes, egyedi tapasztalat arról, hogy aki kétezer évvel ezelőtt meghalt, azzal találkoztam, azzal kapcsolatban
vagyok. ! Szent Pál apostol így buzdít: „Keressétek, ami odafönt
van.” Legyünk tehát legalább ebben biztosak ma reggel, hogy ha
keresünk, az Úr megtalál minket. Ha van a szívünkben egy kis
szeretetláng az Úr iránt, ma, a Feltámadás örömnapján ez a szeretetünk eléri keresését. Választ kap. Húsvét a személyes Istenkapcsolatunk alfája és ómegája. Énekeljük tehát bátran: Krisztus
feltámada, mint ő nagy kínjából, ezen mi is örüljünk, Krisztus
legyen reményünk. Alleluja. Ámen.
Áldott Ünnepeket!		
Balassi István esperes-plébános
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zárkóztak be félelmükben, nem keseregtek azon, hogy minden
elveszett. A sírnál való látogatásuk célját nem tudjuk ugyan, de
szembetűnő bátorságuk, a megtapasztalhatón túli bizalmuk.
Útjuk hasonló a betlehemi éjszakában felkerekedő pásztorokéhoz, akik keresik a jelet: a jászolban fekvő csecsemőt. A
pásztoroknak saját szemükkel kell látniuk, ahogy testet öltött
a földre jött Isten, ahogy hozzánk hasonló csecsemőként beleszületett embervilágunkba. Magdalai Mária és a másik Mária is
talán valamiféle jelet kerestek, a vágyuk, a hitük, az öntudatlan
csodavárásuk nem hagyta őket otthon maradni és sietve, amint
csak lehetett, hajnalban elindultak, hogy keressék a jelet. Nem
tudni mit, valamit arról, hogy talán mégsem vagy inkább arról,
hogy mégis…
Ott keresik, ahol utoljára látták a Mestert, a sírnál. Mert hiába
látták Jézust meghalni, hiába voltak csendes tanúi temetésének,
mégsem hiszik el, hogy ez lenne a vége, hogy így lenne vége. Szívük mást mond, mint a szemük, hitük mélyebb igazságot észlel,
mint a szemükkel felfogható valóság.
Félelmük sem az őröknek, a megtorlástól való rettegésnek, hanem az istenivel való találkozásnak szól. A mennyből leszálló, követ
elhengerítő, villámló tekintetű, hófehér ruhájú isteni küldött láttán
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az őrök halálra válnak a félelemtől. A két rémült asszonyt pedig úgy
invitálja be a sírba az angyal, mint a boldog házaspár a pásztorokat
a betlehemi istállóba. „Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek
meg azt a helyet, ahol feküdt.” Ez válik jellé. Az üres sír.
Az asszonyok látták, hogy a sír üres. És tanúi lesznek, első tanúi a feltámadásnak.
A sírból
Magdalai Mária és a másik Mária az angyal szavai után tevőleges részesei lesznek az eseményeknek, tanúkból hírvivők, távoli csendes szemlélőkből bizonyságtevők. Ők sem maradnak a
sírban, a gyászban, a reményvesztettségben, a csalódottságban.
Hanem kilépve a sírból félelemmel, de még nagyobb örömmel
tele futnak a hírrel. Talán sírnak is örömükben. De mielőtt eljutnának az örömhírrel a tanítványokhoz, találkoznak a Mesterrel. Magdalai Mária és a másik Mária végül meglátják a feltámadt Krisztust.
Pethő-Udvardi Andrea
evangélikus lelkész

Húsvéti gondolatok

In memoriam… – A 2021. év nevezetes évfordulói

A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy üres sírt!

Tisztelettel gondoljunk Példaképeinkre, Nagyjainkra és a nevezetes évfordulókra!

„Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a
magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a
mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök
a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak.
Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek
meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és
előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek.
Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy
örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És
íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek
el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott
meglátnak engem.”
(Máté evangéliuma 28. fejezet 1–10. vers)
A keresztfa tövében
Magdalai Mária és a másik Mária látták Jézust meghalni a kereszten. Távolról figyeltek sok más asszonnyal együtt, akik korábban
látták Jézust csodákat tenni, hallották tanítani, tapasztalták megkülönböztetés nélküli szeretetét, elfogadó közelségét. Bizonyára
sírtak fájdalmukban. Onnan távolabbról is jól hallhatták Jézus
hangos kiáltását, láthatták a meggyötört test szenvedését. Tanúi
voltak annak, ahogy ott a Golgotán, és talán a lelkükben is, minden „elvégeztetett”.

•
•
•
•
•

A sírral szemben
Magdalai Mária és a másik Mária látták, ahogy arimátiai József
eltemeti Jézust. Távolról figyeltek, ezúttal csak ők ketten. Félelmükben, elkeseredésükben nem mentek haza, mint a többiek.
Ők maradtak: a sírral szemben ültek, talán sírtak is bánatukban.
Tanúi voltak annak, ahogy Jézus holttestét tiszta gyolcsba göngyöli egy gazdag tanítvány, aki későn jött bátorsággal a maga új
sírjába helyezi el a Mester testét.
A sírban
Magdalai Mária és a másik Mária látták, hogy a sír üres. A hét
első napjának hajnalán jöttek újra, hogy megnézzék a sírt. A párhuzamos utalásokkal ellentétben Máté evangéliumában nem találjuk ennek az útnak a célját, itt nincs szó a test illatos kenetekkel való bekenéséről. A két asszony nem maradt otthon, nem

•

•
•
•
•

125 évvel ezelőtt, 1896. január 1-jén Magyarország minden
templomában hálaadó istentiszteletet tartottak a millennium alkalmából.
75 évvel ezelőtt, 1946. január 2-án, Szombathelyen elhunyt Pável Ágoston (szül. Vashidegkút, 1886. augusztus
28.) nyelvész, néprajzkutató, költő.
100 évvel ezelőtt, 1921. január 13-án, Németújváron megszületett Csákányi László († Budapest, 1992. november 3.) Jászai Mari-díjas magyar színművész, énekes, érdemes és kiváló művész.
75 évvel ezelőtt, 1946. február 1-jén kikiáltották a köztársaságot Magyarországon. A köztársasági elnök Tildy Zoltán lett.
150 évvel ezelőtt, 1871. február 2-án, Pesten elhunyt Eötvös
József (szül. Buda, 1813. szeptember 3.) magyar jogász, író,
a Batthyány-kormány, majd az Andrássy-kormány vallás- és
közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke.
475 évvel ezelőtt, 1546. február 18-án, Eislebenben elhunyt Martin Luther (magyarosan Luther Márton, szül.
1483. november 10.) Ágoston-rendi szerzetes, teológus, a reformáció szellemi atyja.
125 évvel ezelőtt, 1896. április 11-én Hajós Alfréd Athénban, az első újkori olimpiai játékokon aranyérmet szerzett
100 méteres, továbbá 1200 méteres gyorsúszásban.
100 évvel ezelőtt, 1921. április 14-én véget ért Teleki Pál első
miniszterelnöksége és megkezdte tíz évig tartó miniszterelnökségét Bethlen István.
200 évvel ezelőtt, 1821. április 21-én született Zwack József szeszgyáros, a Zwack márka megalapítója.
350 évvel ezelőtt, 1671. április 30-án végezték ki a Wesselényi-féle összeesküvés tagjai közül Zrínyi Pétert, Frangepán
Ferencet és Nádasdy Ferencet.

•
•
•

•
•

•

•

•
•

125 évvel ezelőtt, 1896. május 2-án nyitotta meg Ferenc József a millenniumi ünnepségeket, és ekkor adták át a kontinens első földalatti vasútját is Budapesten.
100 évvel ezelőtt, 1921. június 2-án, Budapesten megszületett Karinthy Ferenc († Budapest, 1992. február 29.)
Kossuth-díjas magyar író, drámaíró.
575 évvel ezelőtt, 1446. június 5-én választották meg a rendek az ország kormányzójának Hunyadi János erdélyi vajdát
és főkapitányt, a török elleni harcok legtehetségesebb hadvezérét.
75 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 1-jén bevezették a forintot Magyarországon.
975 évvel ezelőtt, 1046. szeptember 24-én, a Kelen-helyen
vértanúhalált szenvedett el Szent Gellért püspök (szül. Velence, 977. április 23.) bencés szerzetes, a Csanádi (ma: Szeged-Csanádi) egyházmegye első püspöke.
125 évvel ezelőtt, 1896. december 10-én, Sanremoban elhunyt Alfred Bernhard Nobel (szül. Stockholm, 1833. október 21.) svéd vegyész, feltaláló, a róla elnevezett díj megalapítója.
125 évvel ezelőtt, 1896. december 12-én, Szigetszentmiklóson megszületett Ádám Jenő († Budapest, 1982. május 15.)
Kossuth-díjas zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus és
népdalgyűjtő.
100 évvel ezelőtt, 1921. december 14–16-án Sopronban
és környékén népszavazást tartottak arról, hogy a terület
Ausztriához vagy Magyarországhoz tartozzon.
225 évvel ezelőtt, 1796. december 30-án, Zsibón megszületett ifj. Wesselényi Miklós († Pest, 1850. április 21.) politikus,
főrendiházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagja, az 1838-as pesti árvíz „árvízi hajósa”.
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In memoriam… – A 2021. év nevezetes évfordulói
Irodalmi évfordulók 2021-ben
•
•
•
•
•
•

100 éve született: Karinthy Ferenc (1921-1992) író
200 éve született: Teleki Sándor (1821-1892) író, utazó
400 éve született: Zrínyi Péter (1621-1671) horvát bán, költő
5 éve hunyt el: Csoóri Sándor (1930-2016) író, költő; Esterházy Péter (1950-2016) író;
5 éve hunyt el: Kertész Imre (1929-2016) író
15 éve hunyt el: Lázár Ervin (1936-2006) író

•
•

40 éve hunyt el: Zelk Zoltán (1906-1981) író, költő
80 éve hunyt el: Babits Mihály (1883-1941) író, költő, műfordító; Reményik Sándor (1890-1941) erdélyi költő

Emléküket megőrizzük!
Szabó Szilvia tanító

A forint az életünkben
75 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 1-jén bevezették a forintot Magyarországon
A pénz minden korban, mindenkinek meghatározó volt és jelenleg
is az, az életében.
Nem csoda, hogy sok közmondás, szólás szól a pénzről, gazdagságról, gyarapodásról vagy éppen a szegénységről. Ismerősek
a következők:
Az idő pénz. Ki korán kel, aranyat lel. A fogához veri a garast.
Szegény, mint a templom egere. Kolbászból van a kerítése. Az ablakon szórja ki a pénzt. …
Az irodalmi művekben is gyakori téma a pénz. Például: A tücsök és a hangya meséje, Az elátkozott pénz vagy Az irigy testvér
című népmese.
Pénzről szóló versek: Ady Endre: Pénz és karnevál, Petőfi Sándor:
Alku, Zigány Árpád: Apró énekesek, Kemény Zsigmond: Pető úrfi.
„Pető úrfi jár az utcán. Pénze nincs: De szívében a reménység
drága kincs.”

Énekek is szólnak a pénzről. Például: Ha én gazdag lennék…
Én elmentem a vásárba fél pénzzel... Most viszik, most viszik
Danikáné lányát… Egyszer egy királyfi… Szegény legény vagyok én…
A fenti példák is igazolják, hogy hiába tagadjuk, a pénz mindennapjainkban jelen van.
Az iskolákban idén már a hetedik alkalommal rendeztük
meg országosan a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahetet.
Ezen a programon a diákok pénzügyi felkészültségét, tudatosságát és vállalkozói szemléletét fejlesztjük az életkoruknak
megfelelően.

De vajon ismerjük, melyiken ki látható, mit ábrázol?
Vizsgáljuk meg ezeket!
•
•
•
•
•
•
•

Az 5 forintoson a nagy kócsag látható.
A 10 forintoson a Magyar címer van.
A 20 forintosra a magyar nőszirmot vésték.
Az 50 forintoson a kerecsensólyom látható.
A 100 forintoson a magyar címer van.
A 200 forintoson a Széchenyi Lánchíd karcolatát látjuk.
Az 500 forintoson Rákóczi Ferenc és a Sárospataki vár
ékeskedik.

•

Az 1.000 forintoson Mátyás király és a Visegrádi várból a
Herkules kút kéklik.
A 2.000 forintoson Bethlen Gábor és a Tudósai láthatók.
Az 5.000 forintoson Széchenyi István, „a legnagyobb magyar” és a Nagycenki Széchenyi Kastély képét rajzolták.
A 10.000 forintoson Szent István király és a szép Esztergomi látkép örvendeztet meg minket.
A 20.000 forintoson Deák Ferenc, „a haza bölcse” és az Ideiglenes Magyar Képviselőház látható Pesten.

Endrődi Sándor:
Jótettek
Rablott kincsekből, miken vér s könny ragyog –
a dús, szent célra egy milliót adott.
S Isten fölírta, lezárván mérlegét:
Értéke: semmiség.
Koldus zsebében nem volt, csak egy falat,
odaadta azt is annak, ki koldusabb.
S Isten könyvében ott állt fehér lapon:
Értéke: egy vagyon.

A gyerekek gyűjtőmunkában régi magyar pénzeket hoznak,
melyeket otthon őriznek a családok. Krajcárt, Pengőt, Koronát,
Fillért, olyan Forintot, ami ma már nincs forgalomban.

•
•
•
•

SZORGALMI FELADAT:

A Magyar Nemzeti Bank bocsátja ki a használatban lévő
pénzeket.
6 – féle fém pénzérmét használunk: 5 Ft, 10 Ft, 20 Ft, 50 Ft, 100
Ft, 200 Ft.
6 – féle papírpénzzel fizetünk: 500 Ft, 1.000 Ft, 2.000 Ft, 5.000
Ft, 10.000 Ft, 20.000 Ft

Kedves Olvasók! Vajon tudják, hogy mennyi a mai használatban
lévő 12 féle magyar pénz névértékeinek összege? … Akinek kedve
van hozzá, számolja ki!
Várom a helyes megfejtést sms-ben vagy e-mailben vagy Messengeren. szaboszilviamaria0402@gmail.com
Az Ügyes Megfejtőknek Emléklap jár!
Szabó Szilvia tanító
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Tavaszi színező gyerekeknek

Tavaszi mese – Kedves Gyerekek, olvassátok el az alábbi kedves mesét:
A TAVASZTÜNDÉR MESÉJE
A Tavasztündér egy öreg, odvas fa mélyén
alussza téli álmát az erdő közepén. Őszanyó, vastag, színes levelekkel díszített mohapaplannal takarja be december elején,
nehogy megfázzon, míg Télapó kint fújdogálja a jégcsapokat, havat meg a deret.
Nem is árt a meleg takaró a lenge, nárciszszirom szoknyás, barkatopánkás, törékeny lánykának, aki a langyos, tavaszi
napsütéshez szokott. Mikor március elején felkel, bizony gyakran lesz kék a kezecskéje Télapó ott felejtett minuszaitól.
Ilyenkor magára húzza Őszanyó köd köntösét s le sem veszi magáról, míg a nap fel
nem szárítja a tavaszi harmatot.
Tavasztündérnek nagyon sok a dolga,
március első napjától fáradhatatlanul járja a tájat, varázspálcájával ébresztgeti az
alvó természetet: fákat, bokrokat, virágokat, állatokat.
A növényeknek és állatoknak azonban
nincs ám kedve felkelni a hidegben. Olyanok, mint a kis óvodások, akik este sokáig
játszottak, s nem akarnak reggel kibújni
a takaró alól. Várják, hogy Tavasztündér
finom, langyos szellőt keverjen szélből és
napsugárból, s megitassa őket simogató,
illatos tavaszi esővel. Ilyenkor álmosan,
de huncutul mosolyogva elkezdik bontogatni rügyecskéiket, sőt, a szorgalmasabbak rögtön virágba is borulnak.
Tavasztündér minden hajnalban
kedves ébresztő dallal kelti fel virága-

it, s mosolyogva gyönyörködik bennük
még májusban is, mikor legjobb barátnőjével, Nyárral találkozik egy kis csevegésre az öreg, odvas fa tövében, az
erdő közepén:
– Olyan feledékeny az öreg Télapó,
gyakran még áprilisban is a hófelhőit kell
terelgetnünk a széllel. Képzeld tavaly képes volt lefagyasztani az alma meg a cseresznyefa szirmait. Majdnem sírtam, mikor megláttam milyen bajt csinált. Pedig
nem akar ő rosszat, csak nehezen alszik,
s néha álmában jár kel szegény. – mesél-

te Tavasztündér egy májusi délután, mikor Nyár megérkezett hozzá, s együtt
megittak egy eperturmixot uzsonnára.
– De jut is eszembe. Olyan hamar érkeztél az idén is. Te sem tudsz aludni, kedvesem?
– Tudod Tavasztündér, mostanában
Őszanyó gyakran már augusztusban betoppan. Nem tudok rá haragudni, kedves,
szorgos, öreg anyóka. Ő is kicsit bolondos
már, meg nehezen jár szegény. S hát, hogy
ilyen korán jön nekem meg annyi dolgom
van, úgy gondoltam, tán te sem haragszol,
ha kicsit hamarabb látok neki a munkának. Lombot növeszteni, zöldséget, gyümölcsöt, gabonát érlelni, vizet melegíteni a gyerekeknek a strandon. Minden
percem drága. Pláne, hogy mostanában
olyan gyakran kiömlenek a zivatarfelhők
az üvegből. Hiába, már a zivatarkészítők
sem a régiek. Aztán van csim-bum, ric�cs-reccs, alig győzöm felszárítani utánuk
azt a sok vizet. Meg megvigasztalni a rémült gyerekeket napsütéssel, szivárván�nyal. – ráncolta össze homlokát Nyár.
– A zivatarok valóban szörnyűek. Nem
is értem, te hogy nem félsz tőlük. Még
jó, hogy tavasszal csak záporok vannak.
Azok olyan kedves, finom dolgok. Jót is
tesznek a virágaimnak. Attól ilyen szépek.
A tavaszi zápor talán a legjobb öntözővíz
egész évben. A csigák ilyenkor örömtáncot járnak, s a gyerekek is nagyon élvezik
a kicsi pocsolyákat, amikbe összegyűlik.
– lelkendezett Tavasztündér, majd fogta
a pálcáját, megigazította nárciszszirom
szoknyáját és felröppent.
– Dolgozz csak bátran Nyár, a te munkád mégiscsak a legfontosabb. Én még
gyönyörködöm kicsit a tájban, mielőtt lefeküdnék aludni. Már nagyon elfáradtam.
Tavasztündér körberepült a mezők, erdők, kertek felett, s varázslatos sziromhullató tánccal búcsúzott el boldogan mosolygó, zöld ruhás növényeitől. Lefekvés
előtt megmosta kezecskéit és arcocskáját
az öreg, odvas fa mellett csörgedező patak
vizében, aztán lefeküdt, a puha virágszirmokkal bélelt odúba és hallgatta a madarak vidám énekét, míg el nem aludt.
Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzoljátok le a mese szereplőit!
Szabó Szilvia tanító

Versajánlás
Segíteni kell!
Segíts azért, mert segíteni jó!
Ki tudja, neked mikor kell egy biztató szó?
Főleg ebben a vírusos időben,
mindenki rászorul valakinek a segítségére.
Vigasztaljon téged a nehézség mellett,
hogy többet lehetsz azzal, akit szeretsz!
Isten tudja, hogy elbírjuk a terhet,
ezért tette az útunkba a sok nehéz percet.
Ez egy lecke, amit mindenkinek tenni kell,
nem életfogytiglan, … szóval: Ne add fel!

KEDVES GYEREKEK!

Szép Húsvétot, élményekben gazdag tavaszi
szünetet, sok játékot, mozgást és sok örömet
kívánok: Szilvi tanító néni

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván: Réka
Orsós Réka
8. oszt. tanuló
Szent Benedek Kat. Ált. Iskola
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Érettségi előtt
A tavalyi év után, előreláthatólag az idei év
sem lesz egyszerűbb az érettségit tekintve sem. A „könnyebbség” csupán annyi,
hogy az előző évben már volt egy próba
erre, amiből már vonhattunk le következtetéseket, az esetleges hibákból lehet
tanulni. De sajnos nagy a bizonytalanság, ami az izgalomnál is rosszabb, nehezebb. Falunkban hárman készülnek most
a megmérettetésre, őket kérdeztem erről.
1. A pandemiás helyzet miatt
már tavaly is rendhagyó volt az
érettségi. Az idei tanév sem zajlik 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?

HAJBA KLAUDIA

rottuk volna. Számomra nagyon fontos
az osztályom, és a közös élmények velük,
és az idei tanévben össz-vissz 2 hónapot
tudtunk járni, és valószínű már többet
nem is megyünk, így amik széppé tennék
az utolsó évünket ( szalagavató, osztálykirándulás, ballagás) nagy valószínűséggel elmaradnak.
3. Már egy ideje tudtam, hogy gazdasági irányba szeretnék továbbtanulni, így
ilyen irányba is adtam be a jelentkezésem.
Első és második helyre is 2 gazdasági szakot jelöltem meg Győrben, harmadiknak
pedig Szombathelyen is egy gazdaságisat.
4. Nagyon nehéz előre tervezni ebben a
szituációban, hisz minden kiszámíthatatlan. Jelenleg a közeli jövőre csak annyi a
célom, hogy jó érettségiket írjak, sikerüljön bejutnom egyetemre és kollegiumot is
kapjak. Távolabbi jövőn nem gondolkoztam még sokat, de alapképzés után szeretnék mesterképzést is, hogy diplomám
lehessen és irodában, egy cégnél vagy vállalatnál szeretnék elhelyezkedni.
5. 10 év múlva még nem tudom elképzelni, hogy vajon hol leszek, de arra már szeretném elérni, hogy biztos állásom legyen,
esetleg saját lakásom/házam és autóm.

SOMOGYI TAMÁS

1. Nagyon nehéznek találom így az érettségire való készülést, hogy 1 éve nincs
hagyományos oktatásunk. Szerintem így
kicsit hátrányból is indulunk, de próbálkozom az előző évek érettségi feladatsorát
megoldani, könyveket olvasni, ami az elmúlt 4 év tananyagát foglalja össze és a tételeket olvasgatom a szóbeli vizsgára.
2. Szerintem általánosságban elmondhatom, hogy mindenki rosszul éli meg,
szerintem olyan mintha ezt az évet átug-

1. Nagyon megnehezíti a készülést az,
hogy nem mehetünk iskolába, és hogy
csak online zajlik a tanítás. Megcsinálom
a tanárok által kiküldött feladatokat és az
előző érettségikből is szoktam megoldani
feladatokat.
2. Az utolsó év kicsit sem olyannak sikeredett, amilyet elképzeltem. Kár, hogy
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Anyák napjára szeretettel…
nem tarthatunk olyan szalagavatót, ballagást, amilyet az előző években voltak.
3. Én a győri Széchenyi István Egyetemre jelentkeztem építészmérnöki szakra. Második helyre az építőmérnökit is
megjelöltem.
4. A közeljövőben természetesen
igyekszem az érettségin jól teljesíteni és
az egyetemre bekerülni. A távolabbi jővőben szeretném az egyetemet elvégezni
és munkát találni.
5. 10 év eléggé hosszú idő, azalatt bármi történhet, de remélem akkorra már lesz
egy jó állásom és sikerül önállósodnom.

KOVÁCS ALÍZ

1. A tanárok próbálnak segíteni, ahol tudnak. Heti 1 napon eddig kisebb csoportokban az iskolában érettségi felkészítőt
is tartottak. Emellett ismételek és korábbi
érettségiket oldok meg.
2. Teljesen más mint amit vártam: nem
avathattunk gólyákat, nem volt szalagavatónk, még fotózásunk sem, se utolsó osztálykirándulás, és a ballagás is kétséges még.
3. Maradok ötödévre a jelenlegi iskolámban a két emelt érettségi letétele miatt,
utána pedig vagy Budapestre vagy Szegedre szeretnék menni egyetemre, valószínűleg egészségügyi vonalon.
4. El szeretném végezni az egyetemet,
utána pedig elhelyezkedni a pályán, karriert építeni.
5. Valószínűleg még tanulni fogok, de
mellette már dolgozni is.
Köszönjük szépen, az előttetek álló hetekre kitartást és jó felkészülést, a májusi
vizsgákhoz pedig sok sikert és szerencsét
kívánok. Remélem minden tervetek és
számításotok valóra válik.
Csillagné Szabó Réka

Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!

Dsida Jenő gyönyörű verseivel köszöntünk
minden Édesanyát, Nagymamát, Dédmamát a közelgő Anyák Napja alkalmából!

Lábam alól, ha néha néha
El is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod a vétek szörnyű rút! –
Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy egykor
Feledni bírnám ezeket!…
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!

Dsida Jenő: Édesanyám keze
A legáldottabb kéz a földön,
a te kezed jó Anyám.
Rettentő semmi mélyén álltam
Közelgő létem hajnalán;
A te két kezed volt mentőm
a fényes földre helyezett…
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
Az a kéz áldja, szenteli meg
A napnak étkét, italát
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette értünk nappalokká
A nyugodalmi perceket…
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld,
Hányszor csordúlt a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa, csupa szeretet! –

Ha megkondult az est harangja
Keresztvetésre tanított,
Felmutatott a csillagokra,
Úgy magyarázta: ki van ott;
Vasárnaponként kora reggel
A kis templomba vezetett…
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
Oh, hogy így drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég;
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még.
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában
A szent jövendő nem veszett! –
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!

A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben;
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet! –
Némán, nagy forró áhítattal,
Csókolom meg a kezedet!
Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
Tisztelettel és szeretettel:
Szabó Szilvia tanító

Védőnői hírek
A járvány elleni védekezés erősítése érdekében továbbra is törekednünk kell a védőnő-gondozott találkozások számának minimalizálására. A személyes találkozást igénylő
esetekben az ellátást lehetőleg a védőnői tanácsadóban kell megoldanunk, egyeztetett
időpontban, ahol csak tünetmentes személyek vehetnek részt. Nagyon indokolt esetben
végezhetünk továbbra is családlátogatást.
Ezúton is kérek mindenkit, hogy találkozásaink alkalmával viseljen maszkot.
Néhány gondolat a tavalyi évről:
2020-ban 18 gyermek született a védőnői
körzetben: tizenketten Nagysimonyi, öten

Kemenesmihályfa, egy kisbaba pedig Tokorcs lakosa lett. Az említett újszülöttek a
celldömölki, ajkai, szombathelyi, veszprémi
kórházban látták meg a napvilágot, illetve
egy kisbaba otthonában született tervezett
otthonszülés formájában.
Az idei születésszám a tavalyihoz hasonlónak ígérkezik.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően
eszköztárunk bővült: magzati szívhanghallgató, hallásvizsgáló, csecsemőmérleg formájában.
Néhány gondolat az idei évről:
Státuszvizsgálatokat idén is az alábbi korosz-

tályokban szükséges elvégeznünk: 1,2,3,4,6,9,
(15), 18 hónaposan továbbá 1,2,3,4,5,6, (7)
éves korban
Kötelező védőoltások az alábbi életkorokban lesznek: 2,3,4, 12, 13, 15,16, 18 hónaposan, továbbá 6 évesen.
A csecsemőket továbbra is havonta, a kisdedeket (1–3 év) kéthavonta várom mérésre.
Ezúton is köszönöm minden érintett család közreműködését, hogy a járványhelyzet
idején a megbeszéltek szerint járnak el, pontosan megjelennek tanácsadásokon, ezzel is
segítik a munkámat.
Szabó Edina védőnő
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Múltidézés – A vöröskeresztes munkáról
A 2021. év jubileumi év a vöröskeresztes munkában
„Vöröskereszt – ízlelgetem e szót és elgondolom: mi minden volt nekünk?
A háborúban gátja volt a vérnek, a jogtipráskor pörös fegyverünk.
Ha jött az árvíz, biztos deszkaszál volt, a földrengésben megmentő fedél.
A didergőnek takaró a vállán, az éhezőnek egy
darakba kenyér.”
Baranyi Ferenc verse
140 évvel ezelőtt, 1881-ben megalakult a
Magyar Vöröskereszt.
100 évvel ezelőtt 1921-ben létrejöttek
az első Ifjúsági Vöröskeresztes Csoportok.
A Vöröskereszt és a Vörösfélhold Mozgalom olyan sajátos humanitárius elkötelezettséget jelent, amelynek eszméi az alábbi alapelveket tartalmazzák: emberiesség,
pártatlanság, semlegesség, függetlenség,
önkéntesség, egység és az egyetemesség. E
nagy alapelvek közül egy faluban, egy kis
közösségben, az iskolában az alábbi két
alapelvnek tudtunk eleget tenni: emberiesség és az önkéntesség.
Önkénteseink mások megsegítéséért, védelméért, emberibb életért cselekedtek és szolgáltak. Becsüljük és tiszteljük a munkájukat!

Az ezredváltás előtt nagy hagyományai
voltak falunkban a vöröskeresztes mozgalomnak. Sajnos és sajnálom, hogy 2000
után ez a mozgalom, hanyatlásba került.
Az iskola megszűnésével párhuzamosan
megszűnt az ifjú vöröskeresztes mozgalom is.
Később a felnőtt vöröskeresztes szervezet is.
Örülök annak, hogy a Véradás és a lelkes
véradó mozgalom tovább él az elmúlt 20 évben is. Hatalmas szükség van erre minden
időben, minden korban. Különösen most, a
világjárvány idején. A vér életet ment!
Az ember általában nem sokat kér, s
ezerszer többet ad.
Az ember általában sokat kibír, s taktusra lépked, ha kell a láb.
Az ember általában nem nagy jelenség, de
jelentősége mérhetetlen!
Tisztelettel emlékezem dr. Marosfalvi
Ferenc főorvos úrra és Csótár Csaba Vöröskeresztes titkárra. Nyugodjanak békében!
Tisztelettel gondolok Mátis Katalinra és
Kutasiné Bognár Juliannára a Vöröskereszt
területi felelőseire, akik a Véradó mozgalom szervezői is.
Hálás köszönet Dr. Mesterházy Zsuzsanna háziorvosunknak, Kovács Gábor-

né Jolán orvosi asszisztensnek és Csillagné Jánosa Éva Vöröskeresztes titkárnak a
nagysimonyi lakosság érdekében végzett
lelkes és önkéntes vöröskeresztes és véradói munkájukért.
Tisztelet és hálás köszönet Háziorvosunknak és az Asszisztensének a mostani vírusos időben végzett emberfeletti
szolgálatukért! A korábbi évekből megemlítek lelkes segítőket és önkénteseket:
Ködös Endre, Szalai Endréné, Szalai Sándorné, Körhöcz Jenőné, Németh Istvánné, Homlok Istvánné, Cseri Lajos és neje,
Bóniczné Körhöcz Márta, Lábos András.
Köszönet Nekik!
Tanítványaim közül szívesen emlékezem azokra a Tanulókra akik az évenkénti
vöröskeresztes versenyekre felkészültek és
remek eredményekkel szerepeltek a helyi
– területi és megyei versenyeken. Minden
évben 3 féle versenyre készültünk délutáni szakköri órák keretében. Részt vettünk
novemberben Egészségnevelési versenyen,
márciusban Csecsemő gondozásin, májusban Elsősegélynyújtási versenyen. Rengeteg dobogós helyezést értünk el, ezzel is
öregbítve iskolánk hírnevét.

Az alábbi képek a 70-es évekből valók. Versenyzőim: Somogyi Ilona, Ádám Márta,
Ködös Éva, Kutasi Piroska, Tóth Márta. A
másik képen még látható Cseri Ida, Kiss Lívia. Sok szép eredményt értek el.
Szívemben él a sok szakkörös diák, néhányuk aktivitása emlékezetes: Takács Zsuzsanna, Homlok István, Németh Csaba,
Kovács Judit, Nagy Henrietta, Tóth Ágota,
Kovács Beáta, Homlok Dóra, Homlok Tibor, Kóbor Renáta, Ködös Éva, Lábos Csilla, Kóbor Andrea, Pálffy Ádám, Németh
Károly, Szalai Júlia, Csillag Eszter, Gál Dzsenifer, Tóth Mónika, Tóth Brigitta, Vajda
Krisztián, Horváth Viktória, Szilágy Gábor
Kutasi Nikoletta, Szabó Réka, Tar Anita,
Ádám Orsolya, Szekér Anita, Csillag Éva.
A felnőtt és az ifjúsági vöröskeresztes
csoporttal is sokat kirándultunk, túráztunk
a Sághegyre, a Pannónia Ringre, a Hadifogolytemetőbe. Meglátogattuk Intaházán a

Pszichiátriai Intézményt. Karácsonyi szeretetakció során az idősekhez is elmentünk. A
vöröskeresztes munka kiegészítette a hivatásomat, megszállottként végeztem oktató
– nevelő munkámat. Velük és értük dolgoztam. Köszönet Mindenkinek!
Köszönöm! Ez a kicsi szó az Isten virága,
pazarlóan hintsd magvát e porlepte világba!
Bódás János versét én is magaménak vallom:
„Azért van síró, hogy vígasztald,
azért van éhező, hogy teríts neki asztalt.

Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd!
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Mi vagy? Vígasznak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol rég … siess … keresd,
ki van jelölve a helyed!
Emlékező szeretettel:
Lábos Mária – „Vöröskeresztes tanárelnök”

Civil és sporthírek
Sajnos sem az eddigi, sem a jelenlegi szabályok nem teszik lehetővé, hogy jó hírekről írjak, mosolygós, gyerekzsivajos rendezvényekről számoljak be, tartalmas és eseménydús
programokról tudósítsak. Tervek vannak, sok,
úgyhogy mihelyst engedélyezett lesz, úgy egyszerre nyitunk mi is. Addig is várunk türelemmel és kitartunk. Tegye ezt mindenki.
Az előző lap megjelenése óta az adventi gyertyagyújtásról tudnék pár szót ejteni.
Mint ahogy az látható volt idén is elkészült

a koszorú, hetekig díszítette a falu középpontját.
A járványügyi szabályok betartásával a
Civil Egyesület Nagysimonyiért tagjai elkészítették a koszorút és mind a négy hétvégén meg is gyújtották a gyertyákat. Bár a
szokásos műsor elmaradt, de felkészülés az
ünnepre így is megtörtént.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónak!
A CEN ès az NTC tagjai

Receptajánlat
Kedves Olvasó!
Lassan megérkezik a húsvét. Kosarában
hozza a Tavasz. Vigyázva, langyos széllel fújja, virágokkal ékesíti, és szétteríti a világban.
Két receptet szeretnék most közzétenni.
Mindkettő egyszerűen elkészíthető, rendkívül finomak, és nem utolsó sorban jól mutatnak az ünnepi asztalon.

•
•
•
•
•

15 g vaj + a formához
6 szelet bármilyen levegőn szárított
sonka
50 g eidami sajt
100 g tejföl
2–3 ek aprított metélő /vagy új/ hagyma
1 csomag konyhakész leveles tészta
liszt a nyújtáshoz
1 db tojás

Csirkehúsos maffinkosárkák

•
•
•

Hozzávalók (12 darabhoz):
• 200 g csirkemellfilé
• só
• őrölt fehér bors

A megtisztított csirkemellet sózzuk és borsozzuk meg. Egy serpenyőben olvasszuk
meg a vajat, és magas hőmérsékleten pirítsuk meg benne a hús mindkét oldalát né-

hány perc alatt. Ez után alacsony hőmérsékleten süssük puhára a húst. Vegyük ki,
hagyjuk hűlni, majd szedjük szálakra.
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A sonkát vágjuk apró kockákra, a sajtot
reszeljük finomra. Egy tálban keverjük
össze a húst a sonkával és a sajttal. Adjuk
hozzá a tejfölt meg a metélőhagymát is,
és alaposan keverjük össze.
Egy 12 darabos muffintepsi mélyedéseit kenjük ki a maradék vajjal. A leveles
tésztát lisztezett felületen nyújtsuk ki, és
vágjuk 12 db egyenlő négyzetre. Béleljük
ki velük a muffintepsi mélyedéseit, a túllógó sarkokat hajtsuk kifelé. Osszuk szét
a közepükre a tölteléket, majd hajtsuk rá
a tésztasarkokat, és kisség nyomkodjuk
is össze a tésztaszéleket, hogy bezárjuk
a tölteléket.
A tetejüket kenjük meg a villával felvert tojással. Süssük aranybarnára a
muffinokat, a 180 fokra előmelegített sütőben 25–30 perc alatt. Langyosan a legfinomabb.

•
•
•

100 g puha vaj + a formához
75 g kristálycukor
só

A töltelékhez:
• 250 ml tej
• 30 g vaj
• ½ tasak vanília ízű pudingpor
• 2 db tojássárgája
• 200 g darált mák
• 70 g kristálycukor
• 20 ml rum
• 150 g túró
• 4 db savanykás alma
• porcukor a szóráshoz

Mákkrémes almatorta kelt tésztából
Hozzávalók (12 szelethez):
A tésztához:
• 20 g friss élesztő
• kb. 80 ml langyos tej
• 300 g finomliszt + a nyújtáshoz + a
formához

A tésztához az összemorzsolt élesztőt keverjük simára a tejjel. A nagy tálba szitált

lisztet kézi mixer dagasztópálcájával dolgozzuk össze az élesztős tejjel, a puha vajjal, a cukorral és egy csipet sóval. Letakarva, meleg helyen kelesszük a kétszeresére
kb. 45 perc alatt.
A töltelékhez forraljunk fel 200 ml tejet
a vajjal. A pudingport keverjük csomómentesre a maradék tejjel és a tojássárgájákkal.
Adjuk a forró vajas tejhez, és folyamatosan keverve forraljuk össze. Szórjuk bele
a mákot, a cukrot és a rumot, húzzuk félre,
és időnként átkeverve hagyjuk kissé lehűlni. Végül dolgozzuk bele a túrót.
A lisztezett felületen átgyúrt tésztát
nyújtsuk ki kerek lappá, fektessük egy kivajazott, kilisztezett 26 cm-es kapcsos tortaformába, és letakarva kelesszük további
15 percig.
A meghámozott, negyedelt és kicsumázott almákat vagdossuk be legyezőszerűen
a domború felükön. A tésztára simítsuk rá
a mákos masszát, és finoman nyomjuk bele
az almadarabokat. Süssük a tortát 180 fokra
előmelegített sütőben kb. 45 percig. Ha túl
gyorsan barnulna a teteje, takarjuk le alufóliával. Tűpróba után a formában hagyjuk kihűlni. Tálaláskor szórjuk meg porcukorral.
Kellemes ünnepeket, és jó étvágyat kívánok!
Bónicz Lászlóné Márti

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Simon Gergő Krisztián és Fülöp Krisztina Tünde
Taliszter János és Horváth Renáta
Gratulálunk! Sok boldogságot!
Születés:
Füzfa Imre Gábor és Sipos Eszter fia: Máté
Németh Bence és Szandi Zsófia Judit fia: Buda
Horváth Balázs és Bakk Ramóna leánya: Dorka
György-Mózes Áron és Csillag Virág fia: Máté
Szenczi Péter és Fekir Dalila fia: Péter
Tuboly János és Zentai Dóra fia: Marcell
Gratulálunk! Isten áldja a Családokat!

Halálozás:
Szabados Sándor
Németh László
Bődi Gábor
Pozsgai Gyöngyi
Horváth Gyuláné
Szalai Irén
Adj Uram, örök
nyugodalmat Nekik!
„Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen.”
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