
Nagy János (vépi költő-tanár)
Hóvirág hívogató

Bátran bújj, bújj, csak bújj elő, mindig te vagy a legelső!
Korán ébred a hagymaház, téli álmáról magyaráz.
Friss földszagot hoz a böjti szél, az áldott fény szívedhez ér.
Jöjj hallgatni a föld neszét, az élet mozdul szerteszét!
Arcodat fürdesd meg a fényben, hogy az éji fagyban el ne égjen!
Erdőszéli kis harang vagy, ébresztgeted az alvókat.
Csilingelő szavaidban mennyi álom, mennyi hit van!
Virágszívedben itt dobog az új tavasz, mit örömmel hallgatok.
A jöttödet várják a fák, vedd fel fehér palást – ruhád!
Mert az élet körmenete megindul a végtelenbe!
S tavasz lesz itt, tavasz mégis, ünneplőben jár a szél is!

Domonkos Jolán: Megújulás című versével kívánunk 
egészséges, szép tavaszi napokat Mindenkinek!

Érkezik a tavasz, 
elmúlik a mélypont,
figyeljed a fákat,
március rügyet bont.

Éled az őserő,
napmelegtől sarjad,
kinyílik a virág,
nincs szüksége harcra.

Kegyelmekben gazdag, egészséges, békés Húsvéti 
Ünnepeket kívánok Mindenkinek!

Szabó Szilvia tanító

XI. évfolyam 1. szám 2022. MÁRCIUS

Kedves Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 41. számával. 

Hála Istennek, végre mozdul az élet, 
mi meg legyünk békében és egyetértésben!
Zöldül az erdő, a mező, nyílnak a tavaszi virágok, 
öröm látni a szép színes világot! 
Hóvirág, jácint, tulipán, 
bontogatja kis szirmát. 
Szép madárcsicsergéssel tele a madarak torka, 
olyan jó hallgatni őket újra! 
Lekerült a szájmaszk, mosolyognak az arcok, 
örüljünk egymásnak kicsik és nagyok!
Az Élet él és élni akar! Vigyázzunk rá Mindannyian! 
Hit, remény és szeretet, 
legyen mindig Veletek, legyetek jók, emberek!
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Aktuális
Tisztelt Olvasóim!

Községünkben tett látogatást Ágh Péter képviselő úr március 
18-án, az alábbiakban a látogatáson elhangzottakból ollózok. 

„Barátsággal és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép 
napos vasárnapi délutánon. 

A héten Sárváron voltunk együtt a képviselő úrral egy fon-
tos tájékoztatón és ott invitáltam községünkbe egy falu bejá-
rásra, falu mustrára, hiszen jó, ha néha látja a településünkön 
végbemenő fejlesztéseket, amelyeket az Ő segítségével is tud-
tunk elérni.

Az itteni helyszínünk egy viszonylag hosszú járdaszakasz, 
amelyhez 4,7 millió forintot kaptunk anyagtámogatásra. A pá-
lyázat sajátossága volt, hogy a kivitelezést az önkormányza-
tunknak kellett megvalósítani.  Ebből az összegből készült el 
a több, mint 300 méternyi járda, amely az extrém, 1,5 méteres 
szélességével mintegy 450 négyzetméternyi megújult járófelü-
letet jelent. Halkan mondom, mert szabálytalan, hogy inspirál-
juk a kerékpárosokat is a nagy forgalmú főút mellett az ezen 
való közlekedésre.

Ide tartozik még, hogy ugyan  nem pályázati pénzből, de 
mégiscsak annak köszönhetően sikerült a tavalyi évben egy uni-
verzális erőgépet beszereznünk, amelyet egyszerre hadrendbe 
is tudtunk állítani ennél a projektnél. Félig vállalkozói szemmel 
nézve a világot, az a pénzügyi taktikánk, és ezt szintén halkan 
mondom halkan mondom, hogy  nem túl szabályos módon, de 
a részünkre hamar átutalt pályázati pénzt egyszer megforgat-
juk, és mire az elszámolásnak meg kell történnie, arra az adott 
saját beruházás kitermeli az árát. Így történt ez az iskola átala-
kításánál, és ebben az esetben is, hiszen a több száz köbméter-
nyi föld- és töltésanyagot, valamint a beton és járda elemeket 
képtelenség lett volna kézi erővel mozgatni és ezt a beruházást 
megvalósítani. A saját kivitelezéssel a pályázati nagyságrendet 
sokszorosan meghaladó, jelentős megtakarítást tudtunk elérni, 
és mondhatom, hogy a vásárolt gépünk ennél az egy projektnél 
visszahozta az árát.

Ha tovább megyünk, tulajdonképpen jelenleg a községünk 
teljes főutcai szakasza egy beruházási övezet, hiszen szintén a 
Magyar Falvak pályázási lehetőségei közül az óvodánk felújí-
tására nyertünk 27 millió forint összeget, amiből könnyen ta-
karítható, strapabíró anyagból megújul a csoportszobáknak, az 
előtérnek és a vizesblokknak a járófelülete, valamint homlok-
zati és padlás hőszigetelés valósul meg, a pályázat magába fog-
lalja még a fűtéskorszerűsítést is és ezen kívül egy nyitott, nagy 
alapterületű terasz lesz kialakítva, ahol nyári időben akár kint is 
aludhatnak a lurkók. 

Ha gondolatban tovább ballagunk, a falu szélén lévő teme-
tőnknél pedig szintén nagy munkálatok folynak, hiszen új rava-
talozó készül, már állnak a falak, és a beton szilárdulása után az 
ácsmunkák következnek. Ezt szintén a Magyar Falvak program 
támogatásával sikerül megvalósítani, amelyre 23 millió forint-
nyi összeg érkezett.

 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezekre a fejlesztésekre 
igen nagy közösségi elvárás és igény volt a lakosság részéről és 
nagyon sokat jelentenek községünk számára. Külön öröm, hogy 
ezekbe a fejlesztésekbe be tudjuk vonni az ide adózó, iparűzési 
adót ide fizető helyi vállalkozásokat.

Meg kell még említenem, hogy a katolikus és az evangélikus 
fília is nyert a templom felújítására 15–15 millió forintot, ezen 
kívül a képviselő úr közben járásával a katolikusék még 6 millió 
forintot kaptak az oltár restaurálására

 A továbbiakban két fejlesztésről szeretnék még beszá-
molni a tisztelt képviselő úrnak és  jelenlévőknek, amelyek 
ugyan nem pályázati síkon futnak, de a falunk fejlődéséhez 
szervesen hozzátartoznak. Az egyik a szupergyors internet, 
ami egy-két hónapon belül a háztartásokból elérhető lesz, és 
számtalan TV csatorna vétele mellett telefonlehetőséget és  
széles keresztmetszetű internethozzáférést is biztosít a fel-
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használóknak. A másik pedig a folyamatban lévő zártker-
ti villamosítás, amely hosszú, több éves előkészítő, tervezői 
munkák után a kivitelezési fázisba került és aminek elkészül-
tével, községünk zártkerti részén a nyár folyamán  felgyul-
ladhat a villany.

Tisztelt Hallgatóim!
A végére hagytam egy nagyon fontos bejelentést, amely sze-

rint úgy néz ki, hogy jelentős előrelépés történt a Nagysimonyi 
szennyvízcsatorna megoldásának a kérdésében, ugyanis nem-
zetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősítették 
ezt az elképzelésünket. Ezáltal belátható időtávolságba került 
ennek az infrastruktúrának a megvalósítása.

 Végül szeretném megköszönni a képviselő úrnak, képviselő 
társaimnak, dolgozóinknak önkéntes segítőknek azt, hogy eny-
nyi fejlesztésről, fejlődésről számolhattam be.”

Eddig az idézet, és igen, jól látják, hogy községünk bekerült 
egy úgynevezett szennyvízkezelési mintaprojektbe, amelyről a 
Megyei Kormányhivataltól kaptunk hivatalos értesítést. Jelen-
leg a kapcsolatfelvétel van folyamatban, bővebb tájékoztatást 
csak ennek megtörténte után tudunk adni.

Nem  vagyunk és nem voltunk események nélkül az elmúlt 
negyedévben sem, sőt inkább túltengésben voltak a történések, 
amelyeket éppen elég megélni és követni. A folyamatban lévő 
építkezések mellett, egy új fejlesztésre adtunk be pályázatot, 
amellyel a kultúrházunk homlokzati szigetelése és nyílászáró 
cseréje tudna megvalósulni 35 millió Ft értékben. A pályázatok 
kiválasztásánál figyelembe vesszük, a leendő csatorna projektet 
ezért, kellett ilyen jellegű beruházást választani, még akkor is, 
ha fontosabb lenne az útjaink, járdáink rendbetétele. Reméljük 
a pozitív elbírálást.

Más témára evezve, a februárban kezdődött orosz-ukrán há-
ború árnyéka egyre jobban rányomja bélyegét az európai em-
berek mindennapjaira. Már a nyugati emberek pénztárcáját is 
kicsinek találó üzemanyag és rezsiárak, az ellátási bizonyta-
lanság és némely helyeken a közbiztonság hiánya jellemzi az 
általunk oly sokszor irigyelt nyugatot. Mindeközben Ukrajná-
ban kitört ez a háború, közvetlenül az UNIÓ keleti határánál, 
ami jelentős megterhelést okoz a szomszédos tagállamoknak, 
határmenti településeknek. Magyarország példás módon látja 
el a menekülteket, az állami koordináció és a karitatív szer-
vezetek összehangolt működése kapcsán az itt maradók, elhe-
lyezésre és teljes ellátásra számíthatnak. Megmozdult értük az 
ország! Az első napokban testületi szinten nekünk is volt olyan 
elképzelésünk, hogy gyűjtést szervezünk és egy 1500–2000 
adagos helyszíni főzéssel segítünk a „frontvonalban” dolgo-

zóknak, mint a győri árvíznél, viszont menet közben egy gyors 
tisztasági meszelés után néhány nap alatt feltelt a szállásunk, 
ahol jelenleg telt ház van, 37 fő lakóval. Túlnyomórészt férj 
és apa nélküli csonka családok érkeztek kisgyerekekkel, akik 
számára  ezután az itteni kulturált elhelyezésük és a  bizton-
ságos ellátásuk a fő feladatunk. Egyúttal nagyon köszönjük a 
facebook felhívásunkra érkező adományokat, amelyet teljes 
egészében az itt tartózkodók minőségi ellátására fordítunk. 
A felhívásunkra nagyon sokan megmozdultak, magánszemé-
lyektől, Tokorcs Község Önkormányzatától, egyházi gyűjtés-
ből, és a községünkben élő külföldiektől is érkezett felajánlás. 
Köszönet érte!

A gyermekek egészségügyi felügyeletét Edina védőnőnk 
rutinos módon végzi, míg a napi ellátás és segítségnyújtás pe-
dig,ügyvezetőnknek, Mártikának a reszortja. Az itt lakók na-
gyon hálásak és elégedettek az itteni körülményekkel és sokan 
közülük már dolgoznak a Jobtain munkaerő közvetítő segítségé-
vel a sárvári Flextronicsnál.

El kell még mondanom, hogy mindennek a finanszírozása havi 
elszámolás után, céges és állami támogatásból történik, amire a 
későbbiekben vélhetően Uniós forrás is rendelkezésre áll. 

Nehéz élethelyzetben vannak az ide érkezettek, biztos, hogy 
kétlakiak, hiszen csak testileg vannak itt de a gondolataik ott-
hon zakatolnak, féltve családtagjaikat, értékeiket és némelyi-
kük számára a neheze még csak azután fog következni, hiszen 
nem tudják, mi vár otthon. Reméljük, hogy tárgyalások útján 
mielőbb rendeződik a mostani háborús helyzet, és kezdődhet 
számukra egy békés építkezés időszaka. 

Lábos András – polgármester
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Felelősen a jövőnkért!

Választásra készülünk

Április 3-án egy rendkívül fontos, és rendhagyó választás elé né-
zünk, amelynek nagyon nagy a tétje, hiszen ekkor döntjük el, 
hogy milyen irányba fordítjuk országunk következő négy éves 
politikáját. A szavazással egyidőben véleményt nyilváníthatunk 
a gyermekvédelmi kérdésekről is. Tisztán csak akkor láthatunk, 
ha összehasonlítjuk a  kormányzati időszakokat. 2010. előtt  nem 
beszélhetünk semmilyen családtámogatási rendszer fejlesztés-
ről, sőt ami volt, abból is elvettek. Ilyenekről hallani sem lehe-
tett, mint a 25 év alattiak adómentessége, a minimálbér jelentős 
emelése, adóvisszatérítés a családoknak, 13. havi nyugdíj visz-
szaállítása, adócsökkentések, vagy otthonteremtési program és 
rezsicsökkentés. Igazából nem volt nemzetstratégia, nem volt a 
Magyar embereknek érdekképviselete, – de még a saját elvtársa-
ikat is cserben hagyták, akik azóta sem találják a helyüket – és 
maradt csak az uniós elvárásoknak és a pénzügyi zsarolásoknak 
való megfelelés, ami a csőd szélére kormányozta az országunkat. 
Most ez nem így van!  Tájékoztatnak, megkérdeznek és véle-
ményt nyilváníthatunk lényeges kérdésekben,  mint akár a most 
megerősítésre váró gyermekvédelmi törvény, amely Európa más 
országaiban nem verte ki a  biztosítékot, hiszen az emberek nem 
is tudtak róla, mert a megkérdezésük nélkül az ideológiai politi-
kusaik eldöntötték.                                                                                   

Érdemes szólni arról is, ami a településeink fejlesztési lehető-
ségeit illeti, amit láthatunk, tények és tapasztalat alapján mond-
hatok, hogy a mostani finanszírozási és pályázati rendszer ösz-
szehasonlíthatatlanul jobb a 2010. előttinél, hiszen míg korábban 
egy-egy pályázat kapcsán az utófinanszírozás végett az önkor-
mányzat kénytelen volt – ha egyáltalán tudott– költséges hitelt 
felvenni, és csak az elszámolás után kaphattuk meg a támoga-
tási összeget. Ez rengeteg feszültséget generált a településeken. 
A Magyar Falu program ezeket az anomáliákat kiküszöböli. Az 
évenként visszatérő pályázatokkal nem maradunk le semmiről 
és sokkal inkább ki tudjuk használni, mivel ténylegesen meg-
kapjuk az összeget, még a beruházás megkezdése előtt.  Úgyis 
mondhatnám, hogy végre „felnőttnek” tekintik a kis települések 

önkormányzatait is, így lehetőséget kapnak arra, hogy önállóan 
gazdálkodjanak a fejlesztésekre biztosított állami pénzekkel, és 
mint egy hisztis gyerek módjára válogathatunk a ránk szabott, és 
jobbnál jobb játékok/ pályázatok között.                                                                            

A  járvány utánra mondták azt, hogy semmi nem lesz olyan, 
mint annak előtte volt. Most ez a kijelentés többszörösen igaz.   A 
markáns és meghatározó politikusok nélküli Európa egyre mé-
lyebbre ássa magát, ahol a hazájukban is megbukott, (le)fizetett 
ideológisták a politikai elfekvő osztályon-(UNIÓ) teljes káoszba 
süllyesztik ezt, a jobb sorsra érdemes kontinenst. Kezdődött a 
liberálisnak mondott eszmék térnyerésével, a sorosizmus fura-
kodásával, majd a szervezett illegális migrációval.  Az USA  szá-
mító és erőszakos vezényletével nem is akarták meghallani az 
orosz elnök figyelmeztető szavát, miszerint számukra nagyfokú 
biztonsági kockázatot jelent,  ha a Szovjetunióból nemrég levált 
egykori tagállamok egymás után léptek be az Unióba, majd a 
NATO-ba, és lehetőséget biztosítva akár rakéták telepítéséhez 
is.  Betelt a pohár, de természetesen egy háborút nem igazolhat 
semmi sem, viszont igen nagy hiba volt Ukrajnát hitegetni az 
uniós, és főleg a NATO tagsággal. A kialakult helyzet kizárólag 
Európa gyengeségét mutatja és természetesen rányomja bélyegét 
az egész kontinens biztonságára, gazdaságára, amely igen nagy 
mértékben az orosz gáztól függ.   És milyen szankció az, amely 
saját magunknak nagyobb kárt okoz, mint aki ellen hozták? El-
lentmondások tömkelege kíséri az uniós nyilatkozatokat, hiszen 
energiaszankció az nem lesz, de a puszta lebegtetése az egekbe 
emelte a gáz, és olaj árát, és ez hatalmas öngól! Azt tudjuk, hogy 
a jelenlegi hazai környezetben melyik tábor, milyen álláspontot 
képvisel. A döntés, tisztelt Olvasóim az Önök kezében van, és  
kérem, hogy minél többen vegyünk részt ezen a sorsdöntő sza-
vazáson, hiszen ez adja a választás legitimációját, amelyen nem 
kisebb a tét, mint az, hogy béke vagy háború, avagy előre me-
gyünk, vagy hátra. Találkozzunk április 3-án!

Lábos András – polgármester

A különböző választások alkalmával az ember mindig 
mérlegel. 

Az embernek felelős dolgot, felelős döntést kell hoznia 
nemzete és családja érdekében. 

Nem mellőzheti azt a kötelességét, hogy azokat a jelölte-
ket részesíti előnyben, akik minden körülmények között hűek 
maradnak a humánus értékrendükhöz, annak megvédéséhez. 

Mindannyiunk felelőssége, hogy milyen módon ve-
szünk részt a választásban. 

Fontos, hogy kiálljunk az értékeket felvállaló vezetők 
mellett. 

Magyarként élni, büszke lenni hazánkra, tudósainkra, 
sportolóinkra, felfedezőkre, orvosokra, oktatókra és min-
den emberre, aki becsületesen, tisztességesen, elkötelezet-
ten dolgozik és hű a hazájához. 

A magyar értékeket kell megtartanunk és továbbadni, 
fejleszteni a jövőben, a jövőnek!

Választás
Népszavazás

2022
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Nagy János: VÁLASZTÓ

Vagy a bágyadt hervadó ősz, vagy a tavasz, a friss, erős,
vagy az élet bolond zaja, vagy a csend, őszinte otthona,
vagy a tisztes férfimunka, vagy a vállat robot húzza,
vagy hűen hinni halálig, vagy csak kételkedni váltig.
Vagy cipelni kőtáblákat, vagy földre sújt a gőg, a gyalázat,
vagy a reménység szivárványa, vagy a semmi semmit várva,
vagy szeretni szerelemmel, vagy vágy nélkül vét az ember,
állni helyben vak vágányon, vagy zöld utat nyit az álom.
Elindulni jöhet bármi, s a félúton nem megállni,
vagy felnézni fel az égre, eszmék, vágyak elkísérnek,
vagy hunyorogva le a földre, szemlesütve mindörökre!

Legyünk újra büszkék arra az országra, amelyet mi Anyaország-
nak, Magyarországnak hívunk, és szívesen utazzuk be, hogy 
természeti, történelmi, kulturális és vallási emlékeinkkel meg-
ismerkedjünk. 

Legyünk mindannyian felelősek és elkötelezettek a hazához!

Lábos Mária – nyugd. tanár

Jeles évfordulók
2022. a FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS alaptudományainak 
nemzetközi éve.

A fenntarthatóság hármas pillére: 
a környezet, a társadalom és a gazdaság.

100 éve született Budapesten Nemes Nagy Ágnes Kossuth-dí-
jas magyar költő, műfordító, pedagógus.

100 évvel ezelőtt, 1922. február 10-én, Budapesten megszüle-
tett Göncz Árpád († Budapest, 2015. október 6.) József Attila-dí-
jas magyar író, műfordító és politikus, a Magyar Köztársaság el-
nöke 1990 és 2000 között.

100 évvel ezelőtt, 1922. október 30-án, Egerben hunyt el Gár-
donyi Géza  (szül. Ziegler Géza; Agárdpuszta, 1863. augusztus 
3.) magyar író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.

125 évvel ezelőtt, 1897. szeptember 19-én, Farkaslakán Tamás 
János néven megszületett Tamási Áron († Budapest, 1966. május 
26.) Kossuth-díjas székely magyar író.

130 éve született Apor Vilmos győri püspök, aki buzgó szociális 
és karitatív munkát is folytatott. Feláldozta életét. Az orosz kato-
nák lőtték le, miközben a nőket megvédte.

140 éve született Kecskeméten Kodály Zoltán zeneszerző, zene-
pedagógus, zongoraművész, népzenekutató.

Mikszáth Kálmán magyar író, újságíró, szerkesztő, országgyűlé-
si képviselő 175 éve született.

800 évvel ezelőtt, 1222. április 24-én II. András magyar király 
kiadta Fehérvárott az Aranybullát, amelyben törvénybe foglalta 
a nemesség jogait és a király kötelességeit.

Székesfehérvár koronaváros 1050 éve.

1625 évvel ezelőtt, 397. november 8-án, Tours-ban el-
hunyt Tours-i Szent Márton (szül Savaria, 316 vagy 317) püs-
pök, az első szentként tisztelt hitvalló, a mai Márton napi (no-
vember 11-ei) népszokások központi szereplője.

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

Petőfi Sándor (Petrovics Sándor)

Kiskőrösön született 1823. január 1-jén.
Fehéregyháza körül halt meg, 1849. július 31-én. 

Magyar  költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar  költé-
szet  egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rö-
vid élete alatt közel ezer verset írt  magyarul, ebből körülbelül 
nyolcszázötven maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más 
nyelvre lefordították.

Az Emlékév során minden megjelenő újságunkban egy vers-
sel emlékezünk a nagy költőre.
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Petőfi Sándor:
FÜSTBEMENT TERV
 
Egész uton – hazafelé –
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
 
Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.
 
S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.
 
S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanul...
Mint a gyümölcs a fán.
 
Dunavecse, 1844. április

Kulturális hírek

Tisztelettel emlékezzünk az évfordulókra, Évfordulósokra!
        

Szabó Szilvia tanító

A 2022. év első három hónapjában minden héten volt árusítás, 
hétvégeken családi összejövetel, esküvő, születésnapok, zártkö-
rű rendezvények. Ebben a vírusos helyzetben főleg a családok 
veszik igénybe a Kultúrház termeit kisebb-nagyobb rendezvé-
nyekre.

Emlékezzünk az 1848–49-es forradalom és szabadságharc-
ra! A forradalom szimbóluma a szívünk felett viselt kokárda. A 
3 szín, 3 szimbólum. A piros az erő – a történelem viharaiban. 
A fehér hűséget jelent. Hűség a hazához, a népünkhöz. A zöld a 
jövőbe vetett remény színe. 

Gondoljunk a márciusi ifjakra!
„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Visszaemlékezünk a tavalyi év két fontos eseményére. Az 
Idősek Napjára és az 50 éves általános iskolai osztálytalálko-
zóra, amelyeket képekkel is illusztrálok.

Az Idősek Napját 2021. október 16-án tartottuk a Kultúr-
házban. A szép őszi napon közel 100 fő jelent meg a rendez-
vényen. Lábos András polgármester úr köszöntötte kedves 
szavakkal az Ünnepelteket. Őt követte Lukátsi Lajos alpolgár-
mester úr köszöntője és szavalata. Majd az ünnepeltek közül 
Lábos Mária nyugdíjas tanárnő mondott ünnepi beszédet és 
köszönetet a szervezőknek. Ezt követte a gyermekek irodal-
mi műsora, melyet Szabó Szilvia állított össze. Szerepelt Sza-
bó Petra, Tétry Míra és Maja, Hegyi Kristóf, Nagy-Kovács 
Bíborka és Boldizsár, Smidéliusz Dániel és Marcell, Kovács 
Csaba és Nikoletta, Gosztola Hanna, Jánossy Árpád, Bruck-
ner Boldizsár és Menyhért Natasa. 

Az irodalmi műsor után Gárdonyi Géza: A mindentudó ka-
lap című elbeszélést adták elő a gyerekek nagy örömmel és 
szeretettel. Két tánccal is köszöntötték a vendégeket: a vidám 
Contry tánccal és Katica tánccal. Az ünnepeltek nagy tapssal 
köszönték meg a gyerekek előadásait.

A gyerekek után Rudanovicz László és Ovádi Károly vers-
sel köszöntötték a megjelenteket. 

A finom ebéd után Egri József táncos-komikus, operett-, 
musicalénekes és primadonnája adtak fergeteges, szórakozta-
tó műsort. A közönség velük együtt vidáman énekelt. A mű-
vészek szereplése után az idősek egymással beszélgettek, mi-
közben az ismert Kulmann Ferenc bácsi tangóharmonikával 
húzta a talpalávalót.
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Az ünnepségre kiállítást is szerveztünk, Gőcze Ida néni 25 csodálatos festményével díszítettük ki a Kultúrház falait. 

Ida néni 70 éves, egész életét Nagysimonyiban töltötte. Itt járt 
iskolában. Majd dolgozott a Szövőgyárban, majd a Cukorgyár-
ban, később a sárvári Kórházban. Szeretettel nevelte fel gyer-
mekeit. 3 éve a benne szunnyadó művészlélek arra késztette, 
hogy kifejezze önmagát. Ebben segítették a gyermekei, akik 
mindent biztosítottak neki a festéshez. Ida néni büszkén em-

lékezik Tóth Ilona és Ködös Endréné Kató néni tanító nénikre, 
akik rajzolni és festeni tanították. 

Gratulálunk a gyönyörű alkotásokhoz! Isten áldja 
munkáját!
        

Szabó Szilvia – tanító
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50 éves találkozó

Az általános iskolai 50 éves osztálytalálkozót 2021. október 
23-án tartották. A gyülekező után a temetőben megemlékez-
tek az elhunytakról: Ködös Endre Igazgató bácsiról, tanárok-
ról és osztálytársakról. 

Utána a sitkei Borostyánkertben köszöntötték az Osztály-
főnöküket, Lábos Mária tanárnőt. Majd beszélgettek, nosztal-
giáztak, fényképeket nézegettek és vacsoráztak. Jó volt együtt 
lenni, egymásnak örülni! 

A találkozás öröm, különös öröm. Ajándék nekünk, hiszen 
osztálytársak, barátok találkoznak. Ugyan mi szolgálhatna a jelen 
emberi kapcsolataink között - amelyek tele vannak tévedésekkel, 
kínokkal, bánattal – ha nem a hűség és az igazi jó barátainknál 
viszonzásra talált érzelem, szeretet. Szent Ágoston így ír erről:

„Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, 
mely a gyengédséghez vezet el, 
a bizalmat, mely nem aggodalmaskodik, 
a barátunk hűtlensége miatt.

Feltételezi a szabadságot, 
amely nem fél kimondani az ellenvéleményét 
vagy az egybetartozás érzését, 
amely nagylelkűen tud adni és örömmel elfogadni. 
Végül feltételezi az érdekek kizárását, 
amely nem kíván mást a barátnak, 
mint annak előbbre jutását a bölcsességben, 
a hűségben és a szeretetben.” 

Kívántak egymásnak mosolyokat, nevetést, gyengéd ölelést, 
barátságot, jó egészséget, békés, nyugodt éveket. 5 év múlva, újra 
együtt! – így köszöntek el egymástól!

Kedves Olvasók!
Élményekben gazdag tavaszi napokat kívánok Mindenki-

nek!
Szeretettel:

Szabó Szilvia tanító
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Zúgó patakokkal, sűrű erdővel borított hegylánc alkotta a ha-
tárvonalat a két ország között. A két országot két, egymáshoz 
szinte mindenben hasonlító nép lakta – akár ikrek is lehettek 
volna – de ennek ellenére állandóan haragban voltak egymás-
sal. Szinte mindenben ellenségek voltak, kezdve a gazdaságtól, a 
diplomácián át, a sportig.

Addig-addig ellenségeskedtek, mígnem elkerülhetetlen-
né vált köztük a háború. Mindkét hadsereg vezérkara kémeket 
küldtek, hogy megtudják, hol lehet a legkönnyebben behatolni 
az ellenség földjére.

A kiküldöttek mindkét oldalon ugyanazt mondták:
A két ország közötti határon csupán egyetlen olyan pont van, 

ahol a támadás sikerrel végződhet! A vezérkar mindkét részen elé-
gedetten mosolygott és a térképre mutattak. Akkor hát itt indítjuk 
meg a támadást a tankjainkkal! Képzeletükben már hallották a 
csatazajt, az ágyúk bömbölését, a bombázást, az emberek jajveszé-
kelését, előre örültek a könnyen megszerezhető dicsőségnek! A tit-
kos ügynökök viszont zavartan hallgattak és ezt mondták:

Éppen ezen az egyetlen támadható helyen lakik egy kis házi-
kóban egy szegény, de dolgos földműves a takaros feleségével és 
a kisfiúkkal. Szeretik egymást és azt mondják, hogy nincs náluk 
boldogabb a földkerekén. Ha mi keresztülvonulunk a földjükön és 
ott táborozunk le, biztos, hogy tönkre tesszük az ő boldogságukat.

Összenézett a vezérkar és az arcukról eltűnt a mosoly. Elgon-
dolkoztak és hallgattak. Majd így szóltak: 

– No, akkor ezt a háborút nem szabad és nem lehet megindí-
tani! – jelentették ki egyhangúan a határ mindkét oldalán. 

Így aztán a háború elmaradt! 

Tanulsága: Van egy hely a világon, ami lehetetlenné tesz 
minden háborút, minden erőszakot, minden agresszivitást. Ez 
a hely a szívünk közepén van. 

Sajnos, napjainkban, az északkeleti szomszédoknál háború 
folyik. Ukrajna és a nagy Oroszország háborúzik. Reméljük, 
hogy minél előbb béke lesz a világon!

Nekünk kötelességünk segíteni a bajbajutott embertársa-
inkon!

A magyar nép, a Kormány, az Egyházak mindig is megtalál-
ták a módját a segítség gyakorlásának és a bajbajutottak meg-
segítésének. Ha segítünk is egy személyt vagy egy családot, fi-
gyeljünk arra, hogy jó kezekbe kerüljenek, a nélkülözőnek szánt 
adományok. Lehetőségünk mindig akad, hogy jót tegyünk és 
segítsünk! 

Sokszor nem a pénzbeli adomány a legfontosabb, hanem a 
tárgyi jellegű. De adhatjuk szívünk szeretetét, lehetünk kedve-
sek, nyújthatjuk örömünket, felajánlhatjuk az időnket és imá-
inkat. Amikor adunk, ne gondolkozzunk sokat azon, hogy erre 
még szükségünk lehet! Próbáljunk meg csak annyit birtokolni, 
amennyi valóban szükséges! … „Jót tenni, jó dolog!”

Mert adni jó! 
„A boldogság nem más, mint a szeretetből fakadó alázatos 

szolgálat!” 
  
E régi mondásnak sok vallásban is megtalálhatjuk a gyöke-

reit. A Biblia, a Tóra és a Korán, arra ösztönzik a világot, hogy 
segítsenek másokon!

„Van öröm, mely sohasem apad, 
s ez az öröm: add másoknak magad! 
Míg élsz, magadat mindig adhatod, 
adj jó szót, vígaszt, s ha van, falatot. 
S csoda történik: minél többet adsz, 
Te magad, annál gazdagabb maradsz!”

Kedves Olvasók! Legyünk mi is jótevők, adományozók, se-
gítők!

Tisztelettel:
Lábos Mária nyugd. tanár

Segítő szeretet
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Nagysimonyi Védőnői Körzete évtizedek óta 3 település – Nagy-
simonyi, Tokorcs, és Kemenesmihályfa ellátását takarja. A 49/ 
2004 ESZCSM rendelet előírásai alapján feladatunk a nővédelem 
– kiemelten a várandósok gondozása –, újszülött kortól a tanulói 
jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, óvodában a vé-
dőnői feladatok végzése, a családgondozás, és a gyermekvédelem.

A tavalyi munkánkat a Covid-19 járvány jelentősen befo-
lyásolta, mely nehézség elé állította a Védőnői Szolgálatot. Az 
együttműködést a szakmai ajánlások, valamint a járványügyi 
intézkedések betartásával láttuk el, és látjuk el a mai napig is. 

Néhány statisztikai adat:
• december 31-én nyilvántartott családok száma: 94
• nyilvántartott gyermekek száma: 121
• az elmúlt évben 18 gyermek született
• a tanácsadó eszköztára 1 Soehnle típusú csecsemőmérleg-

gel bővült, így rendelkezünk annyi mérleggel, hogy ma már 
minden újszülöttnek tudunk biztosítani 

A tavalyi évben sikerült megemlékezni az Anyatejes Világnapról, 
és egészségnevelési foglalkozást is szerveztünk mindkét óvodában.

Aktualitások
• Az egészségügyi intézményekben – így a Védőnői Szolgála-

tokban is – továbbra is szükséges az orrot és szájat eltakaró 
maszk használata, a higiénés szabályok betartása

• Két foglalkozást ajánlok a kedves szülők figyelmébe, me-
lyek a (0–4 éves) gyermekek fejlődését segítik. Az egyik a 
Ciróka a másik a Csiri-biri torna. A foglalkozások Sárvá-
ron és Celldömölkön zajlanak, ismertetőik megtalálhatók 
a facebookon.

• A Magyar Védőnők Egyesülete részt vesz és segíteni kívánja 
a menekülők ellátását, akik kénytelenek mindenüket hátra 
hagyni. Részt kell vállalnunk a helyzet kezelésében, a há-
borús övezetből hazánkba érkező várandósok, nővédelmi 
gondozásra igényt tartók és a 0–18 éves korúak védőnői 
kompetenciába tartozók ellátásával kapcsolatosan.

Aki segíteni kíván, az adományát a Védőnői Szolgálatban is 
leadhatja.

„Amíg időnk van, tegyük oda vállunkat a másik ember ke-
resztje alá, ami alatt roskadozik” (Gyökössy Endre)

Ezúton is köszönöm az Önkormányzatnak – mint fenntartó-
nak – Polgármester Úrnak, hogy bármiben készségesen állnak 
rendelkezésemre. Továbbá a szülőknek az együttműködést.

Jó egészséget mindenkinek!

Szabó Edina védőnő

Karácsony elmúltával a farsangi készülődés jegyében teltek 
a napok. Ehhez illően díszítettük fel az óvodát, a gyerekek és 
ügyeskezű anyukák segítségével. Tréfás verseket, dalokat tanul-
tunk, ismerkedtünk a farsangi hagyományokkal, szokásokkal.  
A Fenntartó támogatásával, Tengeri Attila műsorával, teljes volt 
a ráhangolódás a tél elűzésére. 

Március 11-én pénteken megtartottuk a Március 15-i meg-
emlékezést, dalokkal, versekkel. Ünnepi diszbe öltözött az óvo-

da, s mindannyian fehér ingben, kokárdával ünnepeltünk, így 
adtuk meg a tiszteletet a múlt hőseinek.

A következő ünnepünk a húsvét lesz, arra fogunk készül-
ni, felelevenítve az ide kapcsolódó néphagyományokat, szo-
kásokat.

Az óvoda újra nyitva áll mindenki előtt, a pandémiás vész-
helyzet megszűnésének köszönhetően. Köszönjük a türelmét 
mindenkinek.

Védőnői hírek

A Tündérkert óvoda életéből

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról
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FONTOS!
Az óvódai beiratkozás 

a 2022/2023 nevelési évre 
2022. április 11–12.

8:00–16:00

 

Szükséges dokumentumok: 
• születési anyakönyvi kivonat
• TAJ-kártya
• mindkét szülő és gyermek lakcímkártyája

Várjuk szeretettel a leendő kis óvodásokat, addig is igyek-
szünk továbbra is óvodás gyermekeink napjait tartalommal, él-
ményekkel megtölteni. 

Gulyás Mária 
Intézményvezető óvónő

Körkérdés az 1.  osztályosoknak

Kérdések:
1. Melyik a kedvenc évszakod? Miért?  
2. Milyen tavaszi ünnepeket ismertek?
3. Hogyan készültök a Húsvéti ünnepre?

Akik válaszoltak: Bruckner Boldizsár, Gosztola Hanna, Já-
nossy Árpád, Kovács Nikoletta, Menyhért Natasa, Nagy – Ko-
vács Boldizsár, Smidéliusz Marcell 1.B. osztályos tanulók a cell-
dömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában.

1. Bruckner Boldizsár:
– Nekem a tél a kedvencem, mert lehet hógolyózni, hóban fa-
ralni quaddal.

– A Húsvétot várom, mert egyszer Kawasaki biciklit hozott.
– Kirakjuk otthon a húsvéti díszeket. Majd locsolni fogok.

2. Gosztola Hanna:
– Én a tavaszt szeretem, mert melegebb az idő, sokat lehetek kint 
a szabadban. Szeretek játszani a két cicámmal, az egyik fekete, 
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a másik vegyes színű. Szeretek a mamánál, a keresztanyunál a 
kutyával játszani. Szeretem tavasszal a tulipánokat.

– Húsvétra kapok sok ajándékot.
– Feldíszítjük a lakást, tojást festünk, még matricát is ragasz-

tunk rá. Tojást keresek az udvaron. Várom a locsoló fiúkat, az 
unokatesókat. A Szilárd, a Máté, a Márk, az Ati, a Józsi és a Gyu-
szi kereszt locsol meg. 

3. Jánossy Árpád:
– A kedvenc évszakom a nyár, mert lehet fürödni otthon a me-
dencében és a Balatonra is megyünk. Tengerben is fürödtem már.

– Márc. 15-e. Megtanultam Petőfi Sándor: Nemzeti dal ver-
sét. Szilvi néni mondta, hogy jövőre én leszek a kis Petőfi. Szere-
tem a húsvétot, szép színes virágok nyílnak tavasszal.

– Feldíszítjük a lakást, és megyek locsolni a lányokhoz.

4. Kovács Nikoletta:
– Kedvenc évszakom a tél, mert lehet hóembert építeni, hógolyózni, 
hóangyalt csinálni. Télen van Jézus születése Karácsonykor.

– Húsvétra sok csokit kapunk. Láttam már őzikét!
– Feldíszítjük a házat nyuszival és tojásokkal. Tojásokat fes-

tünk. Lenyírjuk a fűvet, hogy a nyuszi el tudja rejteni az ajándé-
kokat. Engem a bátyám locsol és az unokatesóm, Joci. Az udva-
ron és a kertben is keresek tojásokat. 

5. Menyhért Natasa:
– Én a nyarat szeretem, mert lehet fürödni otthon a medencé-
ben és a Balatonon. Szeretek a kutyámmal játszani.

– A húsvétot szeretem, mert amikor kirándultunk, láttam a 
mezőn nyuszit és őzikét.

– Feldíszítjük a házat, tojást festünk. Az udvaron is van to-
jásfánk. Kapunk virágot és csokikat. Pecölből Attila bátyám és a 
barátai meg a papa locsol meg.

6. Nagy-Kovács Boldizsár:
– Kedvenc évszakom a nyár, mert akkor van a születésnapom. 
Sokszor megyünk nyáron a Balatonra. Idén a tengerpartra me-
gyünk nyaralni.

– Márc. 15-e magyar ünnep és a Húsvét is ünnep Várom a 
nyuszit, mert sok csokit hoz.

– Szépen feldíszítjük a házat. Meglocsolom az anyát, a ma-
mát és a nővéremet.

7. Smidéliusz Marcell:
– Én a nyarat szeretem, mert jó meleg van, lehet rövidnadrág-
ban lenni. Sokat lehet kirándulni, fürödni. A Balatonra is me-
gyek, meg Mesteribe is. 

– Szeretem a húsvétot.
– Műfüvet teszünk az asztalra és tojást rakunk rá. Feldíszít-

jük mindenhol a lakást. Elmegyek locsolni.

Nagyon köszönöm a beszélgetést nektek! Máskor is folytatjuk!
Legyen vidám, szép Húsvétotok! Lányoknak sok locsolót, a 

fiúknak jó locsolóvers tanulást kívánok!

Szeretettel: Szilvi tanító néni

Mindannyiunknak szerepe van ebben a 
világban. De nemcsak szerepünk van, ha-
nem feladatunk, felelősségünk, kötelessé-
günk és hivatásunk is van.

Márton Áron erdélyi katolikus egy-
ház püspöke, aki az alábbi jelmondatot 
választotta ki: „Nem futamodom meg a 
munkától.”

„Mindannyian viharnak kitett, ap-
rócska lángok vagyunk, hitünkkel a sze-
retet melegét őrizzük.

Halvány hóvirágok vagyunk, de a téli 
faggyal küzdve mégis a tavaszt hozzuk. 

Arra vagyunk hivatva, hogy hitünk-
kel változást hozzunk e hitetlen világ-
ba.”

A mai világunkat, társadalmunkat a 
behódolás, az irigység, a gazdagság utáni 
vágyak jellemzik. Hit nélkül nem leszünk 
képesek kiállni jogaink mellett. Látnunk 
kell, hogy a megpróbáltatás sokszor vala-
mi újnak, másnak a kezdetét is jelzi. Az 

új megismeréséhez sok erőfeszítésre van 
szükség, és ehhez hit kell! 

A mi jelünk a kereszt! A kereszt füg-
gőleges szára a Mindenséget jelenti. A 
vízszintes szára az ölelésre kitárt két kart 
jelenti, amely a boldogságot hordozza. 

A boldogság nem a dolgokban van, 
hanem abban, ahogyan ezek a szemünket 
és a szívünket hangolják. 

Őseink Szent István király óta a ke-
reszt jelében hittek és győztek. Megma-

Húsvétra hangolva
Lélekemelő gondolatok
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radtak vészben, háborúban, sőt amikor belső csatározások gyen-
gítették a nemzetet, akkor is. István király kemény keze, László 
király acél pallosa, Mátyás király büszke hada a keresztet és vele 
együtt nemcsak Magyarországot, de egész Európát is óvta. 

A kereszt nemcsak egy egykor létezett kivégzőeszköz, ha-
nem a hívó keresztény emberek számára örök jelkép. Olyan jel-
kép, amelyet Krisztus maga akart azzá tenni. 

A kereszt előtt egy küzdelem játszódik le bennünk. Külö-
nösen most, a Húsvét ünnepe előtti időben. Az Isten szerinti 
gondolkodás ütközik össze az emberi gondolkodással. Tehát az 
egyik oldal az Isten logikája, az alázatos szereteté, amely mindig 
a másik javát keresi, egészen az önmaga feláldozásáig.  A má-
sik oldal a világ logikája, amely ragaszkodik az előjogokhoz, a 
megbecsüléshez, az elismeréshez, a dicsérethez és állandóan a 
sikert keresi.

XVI. Benedek pápa erről így fogalmazott: „A kereszt Isten 
szeretetének a jele.” 

A kereszt feltűnik az otthonokban, lakásokban, imahelye-
ken, templomokban, túrautakon, a hajók árbocain, a győzelmi 
jelvényeken, ünnepségeken, szántóföldek mentén.

A kereszt sohasem volt divatos. Napjainkban sem. Pedig a ke-
reszt belső gyógyulást hoz. Ezért sokféle formában viseljük ma-
gunkon: nyakláncon, gyűrűn, és megtaláljuk a környezetünk-
ben is, valamint magas hegyeken, úton – útfélen, autóban…

Ott van mindenhol, a mindennapjaink része. Jézus Krisztus 
keresztáldozata ÉRTÜNK volt, hogy halálával megváltson és üd-
vözítsen minket. Keresztényként ezt hinnünk és vallanunk kell! 

Időnként azonban a hívő keresztények is belefáradnak ke-
resztjük hordozásába. 

Szeretettel ajánlok egy szép imát, amit én is minden nap el-
mondok. 

Remélem, sokaknak nyújthat segítséget ez a felemelő ima ab-
ban, hogy elfogadják a próbatételeiket, „keresztjeiket”. 

„Nehéz a keresztem Megváltó Krisztusom! 
De amit rám mértél, szívesen hordozom.
Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz, 
eléd térdelek, bármilyen csapást adsz.
Te Krisztus vagy, mégis leroskadtál, 
de én kisebb vagyok a porszem poránál. 
Viszem keresztemet, csak erőt adj hozzá, 
ha neked úgy tetszik, válljak áldozattá. 
Minden bűnömet bocsásd meg e Földön, 
hogy a másvilágon ne gyalázzon, ne öljön! 
Légy hozzám irgalmas Mennynek, Földnek Ura, 
könyörögj érettem Jézusom Szent Anyja!”

A Húsvéti ünnepkör szertartásai, imái Jézus Krisztus feltá-
madásába vetett hitet kívánják bennünk felébreszteni és erősíte-
ni. Értelmünkkel és szívünkkel fogadjuk el az Örömhírt és ke-
ressük és várjuk a találkozást Jézus Krisztussal!

Kedves Olvasók!

Kívánom, hogy a Feltámadás öröme adjon belső békét számod-
ra. Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol 
lenned kell! Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a 
hitből erednek. Használd ki az adottságokat, amelyeket kaptál.
Add tovább a szeretetet, amely megadatott Jézus által számodra!

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok Mindenkinek!

Lábos Mária nyugd. tanár

Itt a tavasz, és lassan virágba borul a ter-
mészet. Nekünk is meg kell újulnunk lé-
lekben. 

A Szent András templom is egyre 
szebb lesz, lassan a főoltár restaurálása is 
befejeződik. A templomban erőt nyerhe-
tünk az ünnepekre való felkészüléshez és 
a hétköznapok elviseléséhez. 

Legyünk lelkiekben is igényesek, erre 
tanít Jézus. Jézus feltámadásának sorsdön-
tő pillanata óta a kereszt, az önmegtaga-

dás és az áldozat, a halál új távlatot kapott. 
A kereszt az élet fája lett. ,,Halálodat hir-
detjük, Urunk és hittel valljuk föltámadá-
sodat, amíg el nem jössz’’ – ismételjük és 
valljuk minden szentmisében. Pál apostol 
Filippiekhez írt levelében gyönyörűen jut-
tatja kifejezésre megváltásunk örömhírét: 
,,Ő, mint Isten az Istennel való egyenlősé-
get nem tartotta olyan dolognak, amelyhez 
föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szol-
gai alakot öltött, kiüresítette magát, és ha-

sonló lett az emberekhez. Külsejét tekint-
ve olyan lett, mint egy ember. Megalázta 
magát és engedelmeskedett mindhalá-
lig, mégpedig a kereszthalálig’’. Krisztus 
Urunk halálának eredménye, ill. gyümöl-
cse: Isten felmagasztalta, és olyan nevet 
adott neki, amely fölötte van minden név-
nek’’ (Filip 2, 6–9). Pál ebben a távlatban 
találja meg a szenvedések értelmét: ,,Hi-
szen számomra az élet Krisztus’’ – mond-
ja, ,,a halál pedig nyereség’’ (Filip 1, 21).

Katolikus hírek
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Krisztus áldozata és keresztje új távlatokat nyit, de mégsem 
veszítette el félelmetes és rettenetes valóságát.

A keresztektől iszonyodunk, mégis győzedelmeskedünk azok 
fölött, mert Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra legyőzte a ha-
lált. A búzaszem elenyészett és bőséges termést hozott: a sok-sok 
millió és milliárd ember számára megnyitotta az üdvösséget. Jé-
zus saját győzelme az ember győzelme a halál fölött. Ha sors-
közösséget vállalunk Vele a földön, odaát osztozhatunk dicső-
séges sorsában. Maga biztosított bennünket: ,,Én meg ha majd 
fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok’’ (Jn 12, 32).

Mégis ebben a világban élünk és ehhez a világhoz kötődünk. 
Élni akarunk, és ezalatt azt értjük, hogy birtokolni akarunk, le-
hetőleg minél többet. Nem akarunk megválni tőle: sem az ott-
hontól, sem a teremtett világ többi csábító valóságától. Az elvá-
lás, az itt hagyás, a lemondás és az elmúlás gondolata szüntelenül 
kísért bennünket, félelemben és rettegésben tart. Élni sem enged 
igazán. Jézus viszont éppen azért jött, hogy életünk legyen és bő-

ségben legyen (vö. Jn 10, 10). Az utat megmutatta: a szenvedések 
és önmegtagadások – az áldozatos szeretet – útja vezet az életbe, 
a teljes életbe. Biztos jövő csak az Úrral van!

Balassi István esperes-plébános
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Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny 
kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi ko-
vászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagy-
tok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldozta-
tott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és 
gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovászta-
lanságával. (1Kor 5,6-8)

„Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek.” Érde-
kes, hogy az otthoni nagytakarítások egybeesnek a keresztény 
nagy ünnepekkel: karácsonyi nagytakarítás, húsvéti nagytaka-
rítás: porszívózás, portörlés, szőnyegtisztítás, ablakpucolás, se-
lejtezés, udvarrendezés, díszítés. Milyen jó, hogy Pál apostol is 
erre int most minket, ezen a húsvéton: takarítsatok! 

Jó lenne azt hinni, hogy a nagytakarítás nemcsak külső, 
hanem az ünnepek közeledtével belső is. Ha pedig ez így van, 
milyen jó, hogy a keresztény nagy ünnepek alkalmat, lehetősé-
get adnak erre. A kérdés az, hogy a házunk kitakarítása mellett 
akarunk-e élni vele? Azaz van-e igényünk lelki rendrakásra, lel-
ki rendszerezésre is? 

A takarításnak először is nehezen kezdünk neki, mert fá-
rasztó, mert hosszú, mert nagyobb felfordulással jár, mint ami-
lyen előtte volt, mert előkerülnek nem várt problémák, ami-
ket korábban nem tapasztaltunk: penész, repedés, törés, eddig 
rejtve maradt kosz. És alapvetően az is igaz, hogy nehezen sza-
badulunk meg a régitől, a szükségtelentől, nehezen dobunk ki 
dolgokat. Talán nem is esik nehezünkre párhuzamot vonni a 
lelkiekkel, azaz kapcsolódási pontot keresni a külső és a belső 
takarítás között. Mennyit halogatunk egy kínos beszélgetést, 
inkább tereljük a témát és megelégszünk a jól bevált semmit 
mondó szavakkal! Milyen nehezen rendezzük el életünk lelki 
dolgait, akár fontossági sorrendben, megszabadulva mindattól, 
ami fölösleges, ami gátol, ami foglalja a helyet valami más elől! 
És milyen szívesen dédelgetünk régi sebeket, tartjuk életben ki-
hűlő viták parazsát! Pedig a lelki rendrakás, tisztázás is életünk 
része kellene, hogy legyen időről időre, mert ha halogatjuk, ha 
félünk neki állni, a rendezetlenség felemészthet, a káosz belső 
békétlenséghez, örök elégedetlenséghez vezethet. 

„Istenhez mehetsz úgy, ahogy vagy, de nem maradhatsz 
olyan, amilyen voltál.” Thuróczy Zoltán püspök szavai vissz-
hangoznak bennem ezen a húsvéton.  

Nem az a fő baj, ha rendetlenség van, ha káosz, ha piszok, ha 
felhalmozott régi fájdalmak, sérelmek, hiszen ezek az életünk-
kel, emberlétünkkel járnak. Nem ez a legnagyobb baj. Hanem 
az a baj, ha ezek tartósan maradnak is, ha ezeken nem akarunk 
változtatni, ha ezeket már annyira megszoktuk, hogy nem is za-
varnak. 

Téves elképzelés lenne azt gondolnunk, hogy mivel Isten 
megbocsátó, kegyelmes, hosszútűrő, úgyis az, ezért bármit te-
hetek, megbocsát, úgyis olyannak fogad el, ahogy vagyok. Bár-
mit teszek, majd végül bocsánatot kérek, aztán minden rendben 
és minden megy tovább, ahogy eddig. Sokáig volt ez a képlet az 
Ószövetségben, gondoljunk csak a választott nép pusztai ván-
dorlására: a zúgolódásra, elégedetlenkedésre, bizalmatlanságra, 
bálványimádásra.  Ez azonban nem vezetett sehova, nem adott 
végső megoldást. Ez a régi kovász, ahogy Pál apostol fogalmaz, 
a rosszaság, a gonoszság kovásza. 

Mert nem az a legfőbb baj, hogy rosszat tettünk, hogy bűnt 
követtünk el, hanem az, ha nem bánjuk meg, ha nem változunk 
meg. Gondoljunk csak a két lator szavaira a kereszten. Két go-
nosztevő, akik tetteik büntetését szenvedik a kereszten. Mind-
ketten bűnösök, mindketten valami rosszat követtek el, csak-
hogy az egyik nem akar változni, a másik viszont igen. Az utolsó 
pillanatban mégis változtatni akar. 

Ha nem teszek semmi, nem lehetek Jézus tanítványa. Ha 
nem teszek először is magamban valamit, ha nem indítom el a 
változást, ha nem akarok más lenni, másként élni, benne raga-
dok a régi kovász állapotában. Aztán ezután, ha magamban már 
megtörtént a változás, magam körül is el tudok kezdeni tenni, 
változtatni. 

Jézus vállalta a keresztet, az értünk való szenvedést, a halált: 
ez számunkra is mindent megváltoztat. Ezzel kidobatott, kivet-
tetett minden, ami régi: bűn, hitszegés, Istentől való eltávolo-
dás, megistenülés vágya, hazugság, bálványimádás. És valami 
új kezdődött. Húsvét hajnalban valami új kezdődött. Új kovász-
ként, olyan erővel, amivel a hajnali fény áttör a sötétségen, ami 
bennünk is megingatja a régit, ami mindent felülír és megvál-
toztat, ami hatni kezd, dolgozni, mint a kovász a tésztában. 

„Istenhez mehetsz úgy, ahogy vagy, de nem maradhatsz 
olyan, amilyen voltál.”

Minden húsvét egy új indulás, tiszta lap, új esély. Egy új reg-
gel, amiben benne van az élet teljessége, számtalan lehetőséggel. 
Bárhogy is érkezzünk meg húsvét hajnalban a sírhoz, 40 napos 
felkészülés, gondos előkészület után vagy éppen véletlenül, a 
történtekről semmit sem tudva, érintsen meg minket az üres sír 
a meglepetés erejével. Minden, ami régi volt, elmúlt, az új vette 
át a helyét. Indítsa el bennünk is ez az erő, a húsvéti erő a válto-
zást, az igényt arra, hogy mások legyünk, hogy formálódjunk, 
hogy mi is szembe tudjunk nézni a bennünk lévő régivel, majd 
megszabadulni tőle, és vágyjunk az újra, vágyjunk megújulni, 
vágyjunk közelebb jutni Hozzá. 

Pethő-Udvardi Andrea
evangélikus lelkész

Evangélikus hírek
Tavaszi – lelki – nagytakarítás
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„Négy vándor jár körbe – körbe, egymást mindig megelőzve.
Megérkeznek minden évben, ki-ki az ő idejében.”

Időszakunk minden évben igen érdekes folyamatot tár elénk. 
Januárban zord tél, februárban fokozatosan enyhülni kezd, 

majd márciusban átadja helyét a rügyfakadásnak. 

Januárban még hangosan pattognak a fák ágai a dermesztő 
hideg és a vastag hótakaró miatt. Pihen a befagyott Balaton vize. 
Egymásnak torlódó jégtáblák sodródnak lefelé a Dunán. Febru-
ár második felében enged a tél szorítása, csordulnak az ereszek, 
a fehér hópaplan alatt vastag sár van. 

Nagy Sándor 
Hangos az erdő
Nicsak egy kanyargós gyalogút,
rajta tapsifüles fut.
Zsenge fűért anyja harca dúl,
a tisztáson most ő az úr.

Ágak hegyén szarka cserreg,
hosszú farka meg-megbillen.
Kilesi lopni hova menjen,
míg a párja fészkén pihen.

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

A fák hallgatják szótlanul tovább,
zöldülő levelek, gyönyörű koronák.
Vércse vijjogva hallatja szavát,
vadászni indul, elcsendesül minden madár.

A magasban keringve szálldogál,
türelme hosszú, egy helyben vár.
Éles szeme áldozatot lát,
alázuhan, üres karmokkal repül tovább.

Ágak sűrűjében a mókus fészket bélel,
puha avarral, tollal szépen.
Dolgozik serényen, elkészüljön idejében,
gyorsan szökken, kicsit lépdel.

Elszáradt fán az öreg fakopáncs,
éles csőrével odút váj.
Mellé röppen egy özvegy harkály,
örömében díszes táncot jár.

Kósza szellő meglöki a fát,
lehull egy ág, megáll a tánc.

Versajánlás
Kedves Sándor!

Felolvastam a kisgyerekeknek a versed, nagyon tetszett nekik. Az volt a feladatuk, 
hogy készítsenek a vershez illusztrációt. Nagy kedvvel álltak munkába. Íme, egy 
részletes rajz a versedről! Fogadd szeretettel!

      Szabó Szilvia tanító

Tavaszvárás a természetben
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Márciusban duzzadó rügyek ülnek a fák és a bokrok ágain és 
érkeznek a vonuló és költöző madarak. 

Az életközösségekben mindenütt megjelennek az állatok.
A folyók és a tavak partján megjelennek a récék, a nagy – és 

a kis bukók, nyári ludak, bíbicek, seregélyek. A vizekben a pon-
tyok éledeznek. Mindenütt tollászkodnak a dankasirályok.

Réteken, legelőkön, mezőkön megjelennek a foglyok, a vadá-
szó héják, réti héják. Előbújnak az egerek, pockok. Rájuk lesel-

kednek a rókák. Az erdőben huhognak a baglyok, énekelnek a 
rigók, trilláznak a csuszkák, kék galambok.

A parkokban, arborétumokban rügyeznek a bokrok, a feke-
te bodza, a mogyoró. Megjelennek a kékcinegék, széncinkék, 
pintyek, előbújik a mókus is. 

Menj ki a szabadba! Hallgasd a madarak szép énekét!
Szép természetjárást kívánok! Fedezd fel és ismerd meg 

környezetünket, a szép Kemenesalját és a Magyarországot!

Lábos Mária nyugd. tanár

Gazdag Erzsi
Virágok ébredése

Kiáltoz a cinke, csíz,
Vígan riog a rigó.
Fodrát bontja már a víz,
barkáját a mogyoró.

Csalit alatt hóvirág,
szendergélő keltike
s nyújtózkodó fűzfaág
azt várja, hogy keltik-e?

– Kelj fel, kelj fel keltike!
Int a tavasz. – Kelj hamar!
Ébredj te is hóvirág,
Zöldülj ki, te holt avar!

Ébredjetek, kis rügyek!
Barkák, bimbók, bokraim!
Virágokat bontsatok
illatozó csokraim!

Bimbók nyílnak, hajt az ág.
Vígan riog a rigó.
S így dalol a sok virág:
– Élni szép! – Óh, élni jó!

Kedves Gyerekek! Ha van hozzá 
kedvetek, rajzoljátok le a vers szereplőit! 
Szabó Szilvia tanító

Tavaszi vers
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Tavaszi színező gyerekeknek
Kedves gyerekek!  Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!
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Nagysimonyi Torna Club hírei

Új családok Nagysimonyiban

Az elmúlt két évben nem tudtunk, nem mertünk semmilyen 
rendezvényt szervezni, betartva ezzel az előírásokat. A jelenlegi 
helyzetben is óvatosak vagyunk, de szeretnénk meglepni a gye-
rekeket húsvét alkalmával. Úgy gondoltuk, hogy erre egy kültéri 
rendezvény lenne megfelelő.  Erre április 16-án, nagyszombaton 
délután kerülne sor a focipályán. 

A kicsiket tojáskeresésre várjuk, a nagyobbakat offroad au-
tózásra (természetesen szülői engedéllyel).  

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Ezúton kívánunk minden kedves olvasónak kellemes húsvé-

ti ünnepeket!
Nagysimonyi Torna Club

Ahogy az előző számban is, most is szeretnék bemutatni két 
családot, akik nemrég költöztek a faluba.

Németh Bence és Zsófia
(Király Elek bácsi féle ház)

A fiatal pár első gyermeküket várva költöztek ide, ahogy 
mondják a ház fogta meg őket. Bence a fürdőn dolgozik, Zsófi 
eladó volt egy boltban. Szeretnek itt élni, nyugodt a környék. 
Két gyermekük van, Álmos és Buda.

Sipos Eszter és családja
(Lőrincz Imre bácsi féle ház)

Eszter és családja hosszú, történésekkel teli időszak után tele-
pedtek le falunkban.  Ahogy Eszter fogalmazott, könyvben is 
kiadhatná történetüket. Négy gyermeket nevel egyedül, Erik 
20, Tímea 17, Dorina 14 éves, a legkisebb Máté 14 hónapos, 
ő  már nagysimonyi lakosnak született. Eszter szépen énekel, 
zeneiskolába és kántorképzőbe járt.  Szinte a nulláról kezdett 
mindent, de most büszke rá, hogy idáig eljutott, még ha sokat 
is kellett rá várnia.

Az előző számban hibásan szerepelt az egyik család neve, a volt Szegvári féle házban jelenleg a Szombat család él, elnézést a tévedésért.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek! 

Csillagné Szabó Réka
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Házasság: Szántó Benjamin és Lempeg Dóra Rebeka
Gratulálunk! Sok boldogságot!

Születés: Fessler Balázs és Menyhért Beáta fia: Balázs
Gratulálunk! Isten áldja a Családot!

Halálozás: 
Péntek Lászlóné, Horváth József, Elek László

Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!  „Ha el is mentek, 
mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen.”

Receptajánlat
A tavaszi lapszámban ezúttal egy kimondottan könnyű, szerin-
tem sokak által kedvelt grillcsirke receptjét teszem közzé. Talán 
azt gondolják erre, hogy: „mi ebben pláne, a sült csirkét a leg-

egyszerűbb elkészíteni”, de néha csak a pác fűszerezésén, ill. 
a sütés módján múlik, hogy azt a jellegzetes, igazi grillcsirkét 
kóstolhassuk.

Grillcsirke vajjal pirítva

Hozzávalók (4 személyre):

• 1 egész csirke (grillezni való)
• 15 dkg vaj
• 1 dl száraz fehérbor
• 1 evőkanál rozmaring
• 1 evőkanál kakukkfű
• 2 teáskanál só
• 2 kávéskanál őrölt fekete bors
• 6 gerezd fokhagyma
• ½ citrom leve

Mimóza szelet

Hozzávalók:
a tésztához:
• 20 dkg vaj v. margarin
• 50 dkg liszt
• 3 db tojássárgája
• 4 ek tejföl
• 10 dkg porcukor
• 1 csomag sütőpor
• 1 csipet só

a krémhez:
• 7,5 dl tej
• 5 ek liszt
• 25 dkg vaj v. margarin
• 23 dkg porcukor
• 2 cs. vaníliás cukor
• 1 db citrom

Jó sütés-főzést, és kellemes ünnepeket kívánok Mindenkinek! Bónicz Lászlóné Márti

Elkészítés 
1. Tisztítsuk meg a csirkét.
2. A vajat, a fehérbort, a citromlét, a fok-

hagymát préselve, és az összes fűszert dolgoz-
zuk össze. Osszuk két részre. Az egyik felével 
kívül, a másik felével belül kenjük meg a csirkét.

3. Tegyük a csirkét rácsos tepsibe, előmelegí-
tett sütőben 200 fokon süssük.

Kb. 40 percig süssük mellével lefelé, aztán 
fordítsuk meg, kenjük meg a lecsöpögött zsira-
dékkal, majd mellével felfelé is süssük 40 percig.

Tehetünk a csirke mellé zöldségeket. Ha 
együtt sülnek, a köret is megvan, ráadásul na-
gyon finom ízűek lesznek a zöldségek is!

Elkészítés: A mimóza szelet elkészítéséhez a szobahőmérsékletű va-
jat v. margarint a liszttel elmorzsoljuk, majd a tészta többi hozzávalójával 
együtt jól összegyúrjuk, hogy egy rugalmas, de nem ragacsos tésztát kap-
junk. A tésztát 4 egyenlő részre osztjuk, és lisztezett felületen négy, 20x36 
cm-es lapot nyújtunk belőle. Villával megszurkáljuk, és 180 fokra előme-
legített sütőben, sütőpapírral bélelt tepsiben kb. 8–10 perc alatt külön-kü-
lön megsütjük mindet. A lapokat kihűtjük, amíg elkészítjük a krémet.

A tejben a lisztet csomómentesen simára keverjük, majd állandó kever-
getés mellett addig főzzük, míg be nem sűrűsödik, majd félretesszük hűl-
ni. A vajat v. margarint a porcukorral, a vaníliás cukorral, a citrom levével 
és a lereszelt héjával jól összekeverjük. A masszát a kihűlt lisztes péphez 
kanalanként hozzákeverjük, majd a kézi mixerrel simára keverjük.

Az alsó tésztalapra egyenletesen rákenjük a krém felét, majd rátesszük 
a második tésztalapot, amit vastagon megkenünk sárgabarack lekvárral. 
Erre rátesszük a harmadik tésztalapot, amire egyenletesen rákenjük a ma-
radék krémet, és végül rátesszük a negyedik tésztalapot.

Hűtőbe tesszük, majd másnap, tálalás előtt egyforma téglalap alakúra 
felvágjuk, és a tetejét megszórjuk porcukorral.

A kenéséhez és a tetejére:
• baracklekvár
• porcukor


