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Kedves Olvasó!

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 34. számával.

Nyár kacsint be az ablakon
egy tikkadtságos hajnalon,
fénye a redőnyt törve át
magával füröszt hűs szobát.

Paplant ébreszt és takarót,
lajháros-lusta ágylakót,
tarisznyájában új virág,
– nem kap a szirma hőgutát -,

s van benne friss vakáció,
egy tópartra szánt rádió,
fecskék cikázó röpte száz,
veríték-lázas kerti ház…

A dinnye tőle cukrosul,
nevet a Nap rá huncutul,
izzad az erdő, fű, a rét,
patak párolog, és az ég
szinte önmagát fényli szét.

Vihar, ha orvul mennydörög:
kugliznak fönn az ördögök,
fürge felhő száll, dús-esős,
lenn fű között időz az őz,
hisz’ messzi még az ősz, a csősz.

Itt van a várva várt NYÁR! Kitört a nyári szünet! 
Kultúrházunk Névadójának versével köszöntjük az Olvasókat!

Balogh József: Nyár

HÁLA ISTENNEK sikerült közösen, együtt legyőzni a koronavírus világjárvány első szakaszát!
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Aktuális
Tisztelt Olvasóim!
A most eltellett három hónap történéseinek az élére to-

vábbra is a koronavírus járvány és annak a helyi kezelé-
sére vonatkozó hírek tartoznak. Az utolsó számunkban 
még világszerte 700.000 fertőzött emberről számoltam 
be, mostanra ez a szám már tizenegymillió felé közelít. 
Hatalmas sebességgel tarol a világ szinte összes tájékán. 
Európában az intenzív észak-olasz megjelenése után, a 
síszezon végetti védelmi intézkedéseket halogató Auszt-
riában is jelentős nagyságú megbetegedés történt, törté-
nik. Magyarországon sikerült a járványgörbét megfelelő-
en laposan tartani ahhoz, hogy a védelmi készültségünk 
szintjét ne haladja meg az ellátandó személyek száma. Az 
időközben beszerzett védőeszközök és kellékek révén a 
továbbiakban felkészültek vagyunk egy esetlegesen ag-
resszívebb második hullám kezelésére is. Az országha-
tárnál le lett húzva a roló, hiszen megyei szinten is csak 
20 alatti megbetegedéses esetet tartottak számon. Ez igen 
nagydolog egy olyan megyétől, amelyik szomszédos a 
fertőzött Ausztriával, és ahonnan napi szinten ezrek jár-
nak át munkavégzés céljából. 

A községünkben konkrét fertőzött nem volt, néhány 
helyre ugyan ki kellett tenni a piros cédulát, de ezeknek 
az eseteknek szerencsére csak elővigyázatossági alapja 
volt. Önkormányzati részről az óvodánkkal kapcsolatos 
intézkedéseket,(működés felfüggesztése, újraindítás) az 
országos és környékbeli trendeknek megfelelően, időben 
meghoztuk, és a hivatalunknál fizikális ügyfél ablakot 
alakítottunk ki. Ugyanakkor, heti két alkalommal az azt 
igénylők részére bevásárlást, gyógyszerkiváltást biztosí-
tottunk. Ezen kívül sokszorosan használható, mosható, 
fertőtleníthető, varrott szájmaszkkal láttuk el a lakossá-
got... 

Itt a helye annak, hogy megköszönjem azon személyek 
segítségét és munkáját, akik a maszkokat legyártották, 
megvarrták. Az ötletgazda dolgozóinknak, Ritának és 
Anitának, a helyi varrónőinknek, Molnár Miklósnénak és 
Kóbor Rudolfnénak, valamint Tuboly Károlyné Erzsiké-
nek, aki ötvenesével, futószalagon szállította a terméket, 
és Vikinek az oviból, aki viszont jó háttérrel rendelkezett 
a szomszédos polgármester- asszony, Éva személyében 
ahhoz, hogy ez az akciónk is sikeres legyen. Úgyhogy 

mindannyiuknak nagyon köszönöm a segítséget, közsé-
günk nevében.

De ugyanúgy köszönet illeti a lakosságot is, akik a vész-
helyzetben egyik napról a másikra elfogadták a korlátozó 
intézkedéseket és fegyelmezetten betartva a felhívásokat 
együttesen tudtunk ilyen pozitív járványügyi mutató-
kat produkálni. Hasonlóan felelősségteljes hozzáállást 
lehetett tapasztalni a helyi vegyesboltban és a postán is. 
A továbbiakban nagyon fontos az éberség és odafigyelés 
magas szintű fenntartása ahhoz, hogy ha a jövőben bár-
milyen eset adódna, azt rövid úton lehessen lokalizálni, 
megszüntetni. Reméljük a védőoltások mielőbbi forga-
lomba hozatalát.

– Az önkormányzati fejlesztési munkáinkban (pályá-
zatok, építkezés) fennakadás nem volt és ebben az idő-
szakban készült el a Hársfa utca teljes, és a Táncsics utca 
részbeni aszfaltozása. Többen szóvá tették, hogy a Tán-
csicsban miért nem lehetett végig megcsinálni a felület-
javítást? A válasz egyszerű, mert ennyire volt elég a pá-
lyázaton elnyert 15 millió forint. Így is többet hoztunk ki 
belőle, hiszen eredetileg csak a bekötő útig volt tervezve 
az aszfaltozás.

– Hosszú előkészítések után június 12.-én készült el a 
templomtornyok megvilágítása. A 7 méteres kandellábe-
rekre elhelyezett ledes reflektorok kellemes és emelkedett 
fényben fürdetik a tornyokat, messziről hirdetve közsé-
günk vallásos gyökereit. 

– További fejlesztéseinket a Magyar Falvak pályázati 
sorozat keretében öt pályázat beadásával kívánjuk meg-
valósítani, melynek részeként már van egy elnyert, így az 
orvosi eszközbeszerzésre 2,4 M Ft-ot kaptunk. Elbírálás 
alatt van a saját kivitelezésű járdaépítés anyagtámogatá-
sára beadott 5 M Ft értékű, a kultúrházunk nyílászáró 
cseréjére, homlokzati felújítására beadott 30 M Ft értékű 
pályázatunk. Ezeken kívül még két hónapon belül választ 
kapunk az erőgép beszerzésére beadott 15 M Ft értékű, és 
az óvoda udvar fejlesztését célzó 5 M Ft-os pályázataink-
ra. Reméljük a pozitív döntések sorozatát.

Lábos András 
polgármester
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Felújított harangláb

Templomaink díszkivilágítása

Az időjárás viszontagságai követ-
keztében bekövetkezett állagromlás 
végett,májusban megtörtént a tria-
noni harangláb felújítása! A felújítás 
Jánossy Csaba, Palkovits Balázs, Pal-
kovits László, Palkovits Martin, Tétry 
László munkája által valósult meg! 
Köszönjük a felajánlást!

Bődi Gábor
önkormányzati képviselő

Apró, de fontos!
A lakosság körében eléggé népszerű lett a 4 m3-es ki-

helyezhető konténerünk, ami időközben meglehetősen 
leamortizálódott. A Sárvári Family Kft méltányos áron 
különböző űrtartalmúkonténereket biztosít az ingatlanon 
keletkezett építési törmelék, sitt, vagy termőföld elszállí-
tásához: 

– 3 m3-es – 24,000 Ft
– 4 m3-es – 25,000 Ft
– 6 m3-es – 30,000 Ft
– 8 m3-es – 45,000 Ft
Kérjük éljenek a lehetőséggel, és a fenti árak elszállítás-

sal értendők.
Érdeklődni: Berta László 30/227-8061 számon
– Az orvosi rendelőben a tavaly ősszel bekövetkezett 

gázrobbanás után beadott “vis maior” pályázatunkra 2,9 
millió Ft-ot kaptunk. Ehhez az összeghez a biztosítással 
kiegészítve, hozzávetőleg egy millió Ft-ot kellett hozzá 
tennünk ahhoz, hogy az épületrész teljeskörű felújítását 
elvégezhessük. a március elejére elkészült rendelőben a 
korona vírus járvány végett - előzetes bejelentkezés után- 
június elejétől a megszokott napokon délután folyik a 
rendelés.

– Többen és több alkalommal jelezték, hogy nem meg-
felelő az ivóvíz minősége. Természetesen ezeket a pana-
szokat azonnal továbbítjuk a szolgáltató irányába, aki 
általában gyakoribb rendszer mosatással kezeli a problé-
mát. Ezen kívül, jelentős minőség javulást lehet elérni az-
zal, ha a villany boylerünkből szakemberrel kiszereltetjük 
az anódot, amely a vízkő megkötésére szolgál. 

A Falugazda Kft-hez új dolgozó került felvételre, az Ur-
bán István személyében, aki elsősorban gépkezelői, köz-
terület-karbantartási, építési feladatokkal lesz megbízva.

– A volt iskola épületen végzett átalakítási munkálatok a 
jó idő beálltával felfüggesztésre kerültek, az újonnan elké-
szült négy, fürdőhelyiséges szobával immár kilencre nőtt 
a használható szobák száma. Sajnos a járványnak köszön-
hetően a tavasztól a vendégeink elmaradoztak, de voltak 
olyanok is, akiket inkább eltanácsoltunk. Reméljük, hogy 
rövidesen visszaáll a régi trend és megnövekszik az igény 
a szálláshely iránt.

Lábos András 
polgármester

2020. június 12-tőlNagysimonyi Község Önkormány-
zata jóvoltából és támogatásával mind az evangélikus 
templom, mind a katolikus templom díszkivilágítást ka-
pott. A kandelábereken elhelyezett LED izzókkal szerelt, 
alkonykapcsolókkal ellátott fényszórók által a település 
két szakrális helye nemcsak nappal, de immáron este is 
impozáns látképe községünknek. 

Mivel a környező településeken már régóta megoldott 
volt a templomok kivilágítása, s ritkaság volt, hogy söté-
tek maradtak a falak, e beruházás által most már Nagysi-
monyi sem kivétel.

Bődi Gábor
önkormányzati képviselő
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Visszatekintés…

A 2020-as COVID–19-koronavírus-járvány magyar-
országi első regisztrált esetét, március 4-én jelentették 
be. Operatív Törzs alakult. A járvány megjelenése után, 
március 11-én veszélyhelyzetet hirdettek ki, amellyel kü-
lönleges jogrend lépett életbe Magyarországon. Március 
18-án Müller Cecília országos tisztifőorvos arról adott 
tájékoztatást, hogy Magyarországon bárhol jelen lehet a 
fertőző vírus.

Az Operatív Törzs által megfogalmazott szigorításokat, 
szabályokat Mindenkinek meg kellett tartania. Ezek vol-
tak: kijárási tilalom, szájmaszk használata, távolságtartás 
egymás között, idősek védelme. … Csak közösen, együtt 
lehetett a járvány elleni küzdelemben eredményt elérni!

Rengeteg szállítmány érkezett Távol – Keletről, Kínából, 
Japánból: orvosi maszkok, védőruhák, kesztyűk, lélegez-

tetőgépek, vírustesztek, arcvédő plexik…Sok adományt 
is kapott az ország. 

Az utazási korlátozások bevezetése után számos ma-
gyar állampolgár rekedt külföldön, hazajutásukhoz a kül-
ügyminisztérium adott segítséget.

Májusban tömeges tesztelés indult meg az országban. Fa-
lunkból is voltak kiválasztottak. 

A nevelési – oktatási intézményeket is bezárták márc. 
16-ától. Digitális oktatást vezettek be a tanév végéig. Ez 
az oktatási forma teljesen újszerű volt mindenkinek, de 
közösen szépen megoldottuk a nehézségeket.

Az érettségi vizsgák szigorú biztonsági intézkedések 
mellett zajlottak. Csak írásbeli érettségit tartottak, de azo-
kon sem volt kötelező a részvétel. 

Ezúton gratulálunk a falunk érettségiző és szakmát szerző 
diákjainak! 

Sok sikert kívánunk a további életútjukhoz!
Szabó Szilvia tanító
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Visszatekintés…

Útravalóul mindenkinek  
a vakációra:

V – Vigyázz magadra!
A – Aludjál sokat!
K – Keress kalandokat!
Á – Ápold a barátságokat!
C – Csinálj hasznos dolgokat!
I – Ismerj meg új helyeket!
Ó – Óvatos legyél!

Június első vasárnapja a Pedagógusok napja. Tiszte-
lettel és hálával köszöntöm Őket! – mint nyugdíjas kol-
léga. 

Mindenki ismeri azt a mondást: „Nem az iskolának ta-
nulunk, hanem az életnek!”

Mire való az iskola? Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas 
tudósunk így fogalmazta meg:

(Folytatás a 6. oldalon)

Az osztályonként megtartott tanévzáró ünnepélyen és 
bizonyítványosztáson jó érzés volt újra együtt lenni, 13 
hét után újra személyesen találkozni!

Drága Jó Istenünk! Hálát adtunk mindenért, hogy az 
osztályközösség újra együtt lehetett!

Köszönjük az elmúlt tanévet, hogy a tanulók okosod-
hattak, jobban megismerték a világot, testben és lélekben 
gazdagodhattak. 

Márciusig sok program, esemény történt velünk, de 
utána számunkra is elkezdődött egy teljesen új világ, egy 
új oktatási forma, a digitális oktatás és az online órák. 

Kemény, nehéz heteken vagyunk túl, gyerekek, szülők, 
családok, pedagógusok… MINDENKI… az ország… az 
egész világ! 

Tisztelet a pedagógusoknak!

Tisztelettel:
Szabó Szilvia tanító
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Tisztelet a pedagógusoknak!
„Az iskola arra való, 
hogy az ember megtanuljon tanulni, 
hogy felébredjen a tudásvágya,
hogy meglássa a világot,
hogy megismerje a jól végzett munka örömét,
hogy megízlelje az alkotás izgalmát,
hogy megtanulja szeretni azt, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, hivatást, amit szeretni fog.”
Az alábbi gondolatot az 1996-ban kiadott Iskolai Év-

könyvünkben is leírtunk.
Az iskola a pedagógusoknak és a tanulóknak is mun-

kahely. A pedagógusok életük nagy részét, a gyermekek 
életük meghatározó éveit töltik az iskolában. Nem mind-
egy, hogy miként! 

Az iskola és a család közösen vállal felelősséget a 
gyermekért. Csak együtt tudnak segíteni abban, hogy a 
gyermek tudásban gyarapodjon és megtalálja helyét a 
világban. Mindenkinek törekednie kell a mindig jobbra, 
szebbre, tökéletesebbre. Mindegyikünknek nyitottnak 
kell lenni arra, hogy egymást elfogadjuk. A szülők te-
kintsék partnernek az iskola oktatóit, a gyermekük érde-
kében. A pedagógusok tekintsék partnernek a szülőket, 
szintén a gyerekek érdekében. 

Az iskolának rendje, szabályai vannak. Ez mindenkire 
vonatkozik. Eredményt csak következetes munkával lehet 
elérni. Hiszen céljaink, szülőnek, iskolának közösek, a fel-
növekvő gyermekek harmonikus, boldog élete. A munká-
val vele jár, hogy feszültségek, konfliktusok és rendkívüli, 
váratlan helyzetek is adódnak. Ilyen volt a márciustól a 
tanév végéig tartó tantermen kívüli digitális oktatás. 

A lányomon keresztül tudtam végig kísérni ezt az újfaj-
ta megváltozott oktatási formát. Örültem, hogy a gyere-
kek is és a pedagógusok is nagy erőfeszítéssel, újdonsá-
gokat tanulva, új programok letöltésével oldották meg a 
nehéz feladatokat. 

Nagy napi feladat volt ez a szülőknek is, hogy végig 
kísérjék gyermekük online oktatását és a feladatok meg-
oldásában együtt dolgoztak velük. 

Köszönet a Szülőknek, a Tanulóknak és a Pedagógu-
soknak!

Tisztelet és hála övezze ezt a nem mindennapi munká-
jukat!

Július 1-je Semmelweis Nap. Az elmúlt évben megem-
lékeztünk az újságban Semmelweis Ignácról, az Anyák 
megmentőjéről. 2011 óta ez a nap munkaszüneti nap. 
Tisztelettel adózunk  az egészségügyben dolgozóknak!

Útravalóul Chernel István kőszegi születésű természet-
tudós gondolatait küldöm Mindenkinek a kötelességtel-
jesítésről: 

„A fő dolog mindig az, hogy úgy teljesítse az ember a 
kötelességét, hogy lelkiismerete megnyugvást találjon, és 
tiszta tudatában legyen annak, hogy mindent megtett, 
amit tehetett.”

Tisztelettel:
Lábos Mária 

nyugdíjas igazgató tanár
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Kultúrházi hírek
Kultúrházunkban a március 15-i ünnepséget még mél-

tóan megtartottuk, erről a korábbi újságban már szövege-
sen és képekkel is beszámoltunk. 

Márc. 16-ától a Kultúrház zárva van a koronavírus jár-
vány miatt.

Nyári terveink: Az előző évekhez hasonlóan szeret-
nénk nyári tábort szervezni Mesteribe. Igény van rá, már 
sokan érdeklődtek, számítanak rá. 

Az 1. táborozási nap: július 1-jén volt. A táborozást 
szervezte Szabó Szilvia és Lábos Mária pedagógusok. 32 
fővel érkeztünk a szép nyári napon Mesteribe. Nagyon jól 
éreztük magunkat. Az Önkormányzat fizette a belépője-
gyeket, ezúton is köszönet érte!

Köszönet a gyerekeket szállítóknak! Név szerint: Smi-
déliuszné Fazekas Georgina, Kóbor Rudolfné, Tétry 
Lászlóné, Orsós Attila, Tóth János és Szabó Szilvia. 

Reggel a kölcsön kapott kisbuszt Bődi Gábor vezette. 
Köszönet Neki is és a Civil Szervezetnek is a buszt. 

Képek a tábori fürdős napról:

Szervezünk még Nyári tábort július végén is és augusz-
tusban is. Szertettel hívunk és várunk Mindenkit!

A Kultúrház nyitva tartási rendje majd a bejárati ajtóra 
kirakott lapról olvasható lesz.

Élményekben gazdag szép nyári szünidőt kívánok 
Mindenkinek!

Szeretettel: Szabó Szilvia tanító
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Trianon 100
2020. június 4-én 16 óra 30 perckor megemlékezést 

tartottunk a 100 évvel ezelőtti történelmi eseményről. 

100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én Magyarország aláír-
ta a franciaországi Verseailles-ban, a nagy Trianon – kas-
télyban az I. világháborút lezáró békeszerződést.

2020. június 4-én 16 óra 30 perckor a nagysimonyi 
emlékezők és több vidéki látogató gyülekezett az I. vi-
lágháborús emlékműnél és a Haranglábnál. A Palkovits 
Testvérek méltóan felújították a Haranglábat, amit Lábos 
András Polgármester Úr szólaltatott meg. 

Pontosan fél 5-kor megszólaltak az emlékezés harang-
jai. A Himnusz közös éneklése után Szabó Szilvia tanító 
köszöntötte a jelenlévő emlékező közönséget, majd 4 kor-
osztály (gyermek, ifjú, felnőtt, idős személy ) képviseleté-
ben irodalmi – zenés műsor következett.

Hegyi Kristóf 3. osztályos tanuló szavalt a magyar 
zászlóról. Smidéliusz Fanni egyetemi hallgató Babits 

Lábos Mária ny.tanárnő 
készítette.



Mihálytól mondott verset. Szabó Szilvia a Magyar Hi-
szekegy verset osztotta meg a hallgatókkal. Lábos Mária 
nyugdíjas pedagógus Adósunk Európa című verssel em-
lékezett a Jubileumi eseményre.

A szép zenei számok között volt dal a hazaszeretetről, 
Trianonról. Az alábbi együttesektől hallhattunk szép da-
lokat: Kormorántól, Kárpátiától, az Ismerős Arcoktól. 

Lábos András polgármester úr emlékező beszédet tar-
tott, összegezte a trianoni békeszerződéshez vezető oko-
kat és a feldarabolt Magyarország veszteségeiről beszélt. 
Értékelte az eltelt 100 évet.

Az ünnepély végén koszorúzások voltak. Az I. világhá-
borús emlékműnél az Önkormányzat képviselőtestületi 
tagjai koszorúztak. 

A Jubileumra felújított Haranglábnál is elhelyezték az 
emlékezés koszorúit. Az Önkormányzat nevében: Lukát-
si Lajos és Bődi Gábor önkormányzati képviselők, a Ma-
gyar Nemzeti Örökség részéről Szabó Krisztián koszo-
rúzott, a Civil Egyesület Nagysimonyiért nevében Gaál 
Attila képviselő helyezte el az emlékezés koszorúját. 

A Székely Himnusz közös éneklésével zárult a méltó 
emlékezés. 

Köszönet a Palkovits Testvérek munkájáért! Köszönet 
a műsorban szereplőknek! Köszönet a Résztvevőknek, az 
emlékező közönségnek! 

„Egy az Isten, egy a nemzet!” Összetartozunk!
Szabó Szilvia 

tanító

Tisztelt megemlékezők!
Köszöntök mindenkit szeretettel, országunknak, Ma-

gyarországnak e morbidan sajátos és világviszonylatban 
is egyedülálló gyásznapján. Egy olyan esemény 100 éves 
évfordulójához érkeztünk, ami árnyékként most is itt le-
beg közöttünk és jelen időben is rányomja bélyegét a mai 
magyar társadalomra. Trianon!

100 éve került aláírásra ez a békediktátum, amely kife-
jezésnek is csak az egyik fele igaz, hiszen azon formájában 
tényleges békét nem valósíthatott  meg, viszont az tény, 
hogy diktátum volt!

Mint ismeretes, a történelmi Magyarország ezzel elve-
szítette területének a kétharmadát, az akkori lakosságá-

nak,- a nemzetiségeket  is beleértve -több, mint felét, az 
erdeink 84%-át, a vasérctermelés 89%-át, lignit bányáink 
1/3-a lett oda, valamint a réz és só bányászat egésze. Ilyen 
gazdasági veszteségeket szenvedtünk el úgy, hogy a Nagy 
Háborúban az akkori Magyarország területén  nem  volt 
harci tevékenység. Viszont azért a háború végkimenetele 
és befejezése is megérne egy külön történetet.

Gróf Apponyi Albert, a delegációnk  kiváló vezetője, 
híres védőbeszédében éppen egy nagy francia geográfus, 
Reclus Elisének a szavait is idézte, melyek szerint: ez az 
ország oly tökéletes földrajzi egység, amely Európában 
egyedül áll. Folyóink és völgyeink rendszere, melyek a 
 (Folytatás a 10. oldalon)
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Trianon 100 – Ünnepi beszéd
(Folytatás a 9. oldalról)
határokról kiindulva a középpont felé törekszenek, oly 
egységet alkotnak, amely csak  egységes hatalom  által 
kormányozható. Részeinek gazdasági függése szintén a 
legteljesebb, miután a közép, hatalmas gazdasági üzemet 
alkot, a szélek pedig tartalmazzák mindazt az anyagot, 
amire a gazdasági fejlődés szempontjából szükség van. - 
eddig az idézet, de ugyanakkor, mindezek mellett a törté-
nelmi Magyarország töltötte be azt a feladatot, hogy olyan 
államot tartva fenn, amelyben egyensúly és biztonság 
uralkodott, megvédte Európát a keletről fenyegető köz-
vetlen veszedelmek elől. Ezt a hivatását tíz évszázadon!! 
át töltötte be és erre, egyedül organikus egysége tette ké-
pessé. Mert vagyunk itt Európában, mint egy élő test, a 
kéreg a bőr az mi vagyunk, aki először találkozik a külső 
behatásokkal, és hogy belül milyen ez a test az legyen a 
többi ország gondja, de jelenleg is nagyon beteg.

Többek között, mindezeket is figyelmen kívül hagyva 
a kikényszerített diktátum ratifikálásra került, mintegy 
megágyazva a következő világégés lehetőségét.

A korabeli morális állapotokról sokat mond, hogy a ro-
mán delegáció Trianonnál egy szerelvénynyi utcalánnyal 
prezentált, és ezt hagyták, elfogadták! Ezek után Magya-
rok milliói, színtiszta Magyar városok, falvak szakadtak el 
anyaországunktól és kerültek kisebbségi létbe. 

De vajon mi az, ami végett ennyire negatív döntés szü-
letett Trianonban és az elszakított területen élők meg-
kérdezése nélkül ennyire megcsonkítottak egy országot? 
Volt ebben személyes un szimpátia,- ha Clemnseura gon-
dolok, volt benne nemzetközi ellenérzés, de legfőképpen 
az irigység és a félelem a nyugati döntéshozók részéről. 
Mert féltek tőlünk gazdaságilag, félnek tőlünk a mai na-
pig, de nem azért, mert bárkit is fenyegetnénk, hanem a 
magyar értékeink végett: a sajátos, sokszínű nyelvünk, a 
tudás, a kreativitás és az elszántságunk, kitartásunk vé-
gett. Amink van, azért megszenvedtünk, megdolgoztunk! 
Akár őseink vére árán, akár szellemileg, vagy fizikálisan, 
de semmiképpen sem gyarmatosítással és leigázással, 
mint amiből a nyugat gazdagodott és aminek a mostani 
migrációs hátulütőjét is velünk    akarnák megfizettetni. 
Félnek tőlünk a saját bűntudatuk végett is, hiszen politi-
kai szinten legalább annyira tudják ennek a diktátumnak 
az igazságtalan mivoltát, mint mi, csak ott a lakosságuk 
előtt tudatosan elhallgatják a történelem ezen szeletét, és 
hagyják tombolni a liberális sajtót. De mi ne feledjük, Eu-
rópa csak hálával tartozik nekünk!

Eltelt  100 év, mégis, hogyan lehetett túlélni egy ilyen 
megfeszítést? 

Nehezen, nagyon nehezen!
Ennek a gazdasági oldala is egy rendkívüli csúcsteljesít-

mény és morálisan?
Mindenek előtt igen nagy tisztelet, és főhajtás az elsza-

kított országrészeinkben élőknek, akik naponta tapasztal-
ják a megkülönböztetést, az ottani lét hátrányait, és mégis 
gyönyörű módon, generációkon keresztül megőrizték 
csodálatos magyar nyelvünket, magyar nótáinkat, imád-
ságainkat. De ide sorolandók a keresztény egyházak, a 
vallás, mint kultúra, a délvidéki gyönyörű templomok, 
azok hithű közönségével és meglepő módon, de még a 
Szovjet megszállást is részben ide sorolnám, hiszen az az 
időszak, amely az eltelt 100 évből majdnem a felét tette 
ki, ha nagyon nem is fejlesztette, de legalább hibernálta, 
konzerválta a nemzet tudatunkat.

Tisztelt megemlékezők!
100 év elteltével eszünkbe juttatjuk Trianont, de ugyan-

akkor emelt fővel emlékezünk a Nagy Háború helyi áldo-
zataira is! 100 év után végre itt az ideje annak, hogy nem 
felejtve, de levetkőzzük gyászunkat, és az emlékművün-
kön látható szoborban ne csak az eredeti címe szerinti se-
besült katonát lássuk, hanem a harcokban megedződött, 
háborúból hazatért családapát, vagy a jövőt tervező és 
építő családalapító fiatalt.

Mai világunkra sok párhuzamot vetít az évszázados 
történelem, de nagyon lényeges, hogy egy nemzet va-
gyunk, itthon, szórványban, vagy bárhol a világban. Le-
gyünk büszke Magyarok, legyen kitartásunk, és jövőké-
pünk, hiszen a mostani nemzetközi politikai környezet 
az liberális, akiknek a szemében mi vagyunk a vírus, de 
ők azok, akik állandóan támadnak, kioktatnak bennünk, 
ugyanakkor jusson eszünkbe, azért, mert félnek.

Igenis, Európának szüksége van a nemzetállamokra, 
azokon belül szüksége van egy egészséges szintű nemzet-
tudatra, vagy ha úgy tetszik, egészséges szintű nacionaliz-
musra. A holnapi történelem most íródik és ennek mi is 
részesei vagyunk! Józan, előrelátó gondolkodással, egysé-
ges és kitartó akarattal továbbra is védőbástyája vagyunk 
Európának, országunknak.

A mai megemlékezésünk kapcsán én szeretnék köszö-
netet mondani a Palkovits családnak, akik ezt a harang-
lábat készítették, és az idei évfordulóra pedig gyönyörűen 
felújították. Köszönöm a versmondók közreműködését a 
Szabó Szilvi segítségét, és azt hogy meghallgattak.

Lábos András
polgármester
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Nyárra hangolva – lélekemelő gondolatok
Minek örülsz?
A Családodnak, Gyermekeidnek, a szép otthonodnak, 

a gyönyörű természetnek, zenének vagy a középkori vá-
raknak, kastélyoknak, templomoknak vagy egy találko-
zásnak, netán a pénznek, gazdagságnak, vásárlásnak…új 
laptopnak vagy új telefonnak, új autónak…?

Gondolkodj el rajta!

Meg szokták kérdezni tőlem és én is viszont megkér-
dezem másoktól, ha bánata, nehézségei, szorongásai van-
nak, minek is tudna örülni?

Ilyenkor nagyon nehéz rá válaszolni és nehezen kapok 
rá választ másoktól is.

Minek is örüljek? Hiszen annyi baj, betegség, nehéz-
ség, rosszindulat, világjárvány, sikertelenség van az élet-

ben. Sok minden hiányzik: biztonság, bizalom, barátság, 
segítségnyújtás, őszinte szó, szeretet, hála …

Érdemes lenne összegyűjteni, mégis mik azok az ap-
róságok, amelyek okot adnak arra, hogy örüljünk. Észre 
kellene venni ezeket!

Ilyen örömforrás például: egy kedves szó, egy barátsá-
gos mosoly, egy telefonhívás, sms, e-mail, egy kézszorí-
tás, egy váratlan vendég, egy ölelés, …

Vagy két napja nem láttam a Napot. Ma reggel kiderült 
az ég, süt a Nap, virágoznak a fák, itt a tavasz / itt a nyári 
szünidő / színesek a levelek / szép a téli táj …Minden év-
szaknak megvan a maga szépsége!

Kinézek az ablakon és észreveszem, hogy milyen tiszta 
kék az ég! Szépen úsznak a felhők az égen. Éjjel ragyog-
nak a csillagok…

Szeretek a kertemben dolgozni! Gyönyörködni, hogy 
minden nap hogyan fejlődnek a növényeim a vetemé-
nyesben és a virágos kertemben!

Hetek óta köhögök, fáj a fejem, fáj a lábam, ideggyulla-
dás van a jobb lábamban, a gyógyszerek alig használnak, 
nem tudok aludni… aztán másnap tiszta a fejem, enyhült 
a fájdalmam, már könnyebben mozgok … Hála Istennek!

Bár nyugdíjas vagyok, mégis sok a munkám, amit szíve-
sen csinálok, de néha úgy érzem, hogy valami elmaradt vagy 
nem úgy sikerült. Ekkor váraltanul a lányom azt mondja: 
„Ügyes voltál, Anya! … Jól sikerült! … Te vagy a legjobb 
szakácsnő!... Gyönyörű a kerted! 5* ... Köszönök Mindent!”

Minden nap örülök amikor megérkezik Gitta barát-
nőm és indul a boltba, postára. Jó elbeszélgetni egy közös 
kávézás mellett. Együtt öregszünk…

Váratlanul bekopog egy kedves tanítványom – Hor-
váth Zsolti – megajándékoz kézkrémmel, szájmaszkkal, 
lépesmézzel. Micsoda öröm! Jó beszélgetni a múltról, is-
koláról, a családról… és megtapasztalni a valóságban azt 
a szót, hogy „Köszönöm!”

Felhívnak a nyugdíjas Kollégáim – Kató néni, Edit 
néni, Zsuzsa – s kérdezik, hogy vagyok? Mit csinálok? Vi-
gyázzak magamra! Tisztelem és szeretem Őket!

Örülök, amikor a volt Osztálytársaim, főiskolai Cso-
porttársaim, Évfolyamtársaim felhívnak, e-mailt külde-
nek vagy felkeresnek otthonomban! Jó nosztalgiázni a 
simonyi iskolai életről, a celli gimis évekről vagy a pécsi 
főiskolai fiatalságról. Emlékeket kutatva emlékezni! De jó 
volt…! De szép volt…! Hálát adunk mindenért!

Csodálom a természetet, gyönyörködöm a lányommal 
hazánk szép tájaiban. Szívesen kirándulunk, túrázunk a 
Sághegyre, de szerte az országban. Kedvencünk a Balaton 
és a Balatoni – felvidék. Szeretem megismerni a templo-
mokat, várakat, kastélyokat. Ahova tudunk – elmegyünk, 
felfedezzük, emlékül elraktározzuk a teremtett világ szép-
ségeit, értékeit. (Folytatás a 12. oldalon)
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Nyárra hangolva – lélekemelő gondolatok

A katolikus templom hírei

Boldoggá tesz Szeretteim – Nővérem és a Rokonság – 
telefonhívása, aggódása. 

Tudok és tudunk gyönyörködni az emberi kéz sokrétű 
munkájában.

Szeretem az állatokat, különösen a cicákat és a kutyá-
kat. Öröm tölt el, mikor a cicám „beszélget” velem vagy 
az ölembe férkőzik. Kopogtatnak a kerti rozsdafarkú ma-
darak és a nagy tarka harkály a szilvafámon.

Jó érzés rejtvényt megfejteni – ez minden napos esti 
feladatom.

Nagyon szeretek olvasni… összegyűjteni a múlt emlékeit.
Folytatni lehetne tovább az öröm forrásokat…
Mindenkinek az életében van ami szép, ami örömet 

ad! Pozitívan kell gondolkodni! Még akkor is, ha néha 

úgy érzi, hogy kibírhatatlan az élet! Meg kell keresni 
minden napban a szépet, ami örömet ad és boldoggá 
tesz! Hiszen küldetésünk van a Földön, járjunk nyitott 
szemmel és nyitott szívvel, hogy be tudjuk fogadni a jót 
és a szépet! Legyünk képesek arra, hogy rámosolyogjak a 
Másikra, erőt adjak neki, támasza legyek és segítsek neki. 
Így lesz szebb a világ! Mindannyiunknak fény hordozó-
nak kell lenni a sötétségben, örömet hirdetőnek kell lenni 
az örömtelenségben. Erre tanított minket ez a 3 hónapos 
karantén is, hogy keressük a szépet, a jót, ami örömet ad 
és boldoggá tesz!

Kívánom, hogy ezt a kegyelmet, örömöt mindenki 
megtalálja! Lábos Mária 

nyugd. tanár

Bizonyára minden nagysimonyit érdekelhet, hogy mi 
történik a nagysimonyi Szent András templomnál.

A járványhelyzetben a nyilvános szentmisék nem le-
hettek megtartva, sőt azóta is sajnos zárva van a temp-
lomunk.

A zárva tartásnak a fő oka, hogy kihasználva a járvány-
helyzet adta időszakot, az Egyházközség olyan munkálato-
kat kezdett el, amelyek már régóta esedékesek lettek volna.

Mit is jelent mindez?
A padsorok, amelyek erőteljesen rovar károsodottak 

voltak ( szú ette ), faipari mérnök szakvéleménye alapján, 
illetve a Műemlékvédelmi Hatóság véleménye alapján 
megsemmisítésre kerültek. Egy vállalkozó az Egyházköz-
ség megbízásából megkezdte az eredetivel megegyező pa-
dok legyártását.

Mindeközben felmerült, hogy mi legyen az erőteljesen 
szennyezett, kopott járólapokkal? Ha már egyszer a padok 
nincsenek a templomban, ezt a munkát is meg kell csinálni.  
 (Folytatás a 13. oldalon)
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A katolikus templom hírei
(Folytatás a 12. oldalról)
Így történt, hogy egy környékbeli vállalkozó a régi járóla-

pokat felbontotta és az alatta található homokot elszállítot-
ta. Ekkor többen kérdezték – köztük a Polgármester Úr is 
– hogy vajon a templom alatti kriptával mi lehet. Sok helyi 
legenda, történet jár szájról – szájra a családok körében. A 
Savaria Múzeum engedélyével társadalmi munkában meg-
nyitásra került a padok alatti kripta. Köszönet a társadalmi 
munkáért Mindazoknak, akik részt vettek benne.

„Történelmi pillanat volt számomra, hogy 75 évesen ott 
lehettem és lemehettem a muzeológusokkal a kriptába. 
Megjelent előttem a középkor.” – mondta Lábos Mária 
nyugdíjas pedagógus.

Dr. Papp Ildikó, a középkort kutató régész és egy ant-
ropológus valamint egy művészettörténész felmérte az 
altemplom jelenlegi állapotát. Két egymással párhuzamos 
csarnokot tártak fel. Valamikor az 1700-as évek elején 
épült, nagyon szép cseh boltozattal. Mint építészeti, ke-
gyeleti hely aránylag jó állapotban található.

A koporsók és az elhunytak csontjairól már sajnos ezt 
nem lehet elmondani.

A templom D-i oldalán valamikor az 1950-es években 
huligánok törtek be a kripta szellőzőrendszerén keresztül 
és vandál módon kifosztották és meggyalázták a kegyhe-
lyet. Nincs rá szó, hogy lehet ennyire embertelen módon 
a falu történetének ezt az emlékét eltűntetni. Szívszorító a 
széttört koporsók látványa…

Anyagi forrás hiányában a kripta vissza lett falazva, fel-
újításra nem kerül.

Akit bővebben érdekel, az felvilágosításért nyugodtan 
fordulhat a Plébániai Hivatal felé.

Jelenleg a templom aljzatának betonozása folyik, amely-
re Botticino olasz márványlapok kerülnek.

Egy – két héten belül az új padok is a helyükre kerülnek 
és ezzel a liturgikus tér újra használható állapotba kerül. 
A padokat az Egyházközség Lieder - pályázati forrásból 
finanszírozza. A járólapozás a Patrona Regni Hungarie 
Alapítvány által összegyűjtött pénzből kerül finanszíro-
zásra. Külön állami támogatást vagy felajánlást nem kap-
tunk.

A templom udvarán – ahogy az evangélikus templom-
kertben is – nálunk is díszkivilágítást kapott a templom.

Remélhetőleg, hamarosan mindenki megcsodálhatja a 
megszépült templombelsőt és közösen adhatunk hálát a 
Jó Istennek mindazért a sok jóért, amit kaptunk.

Balassi István 
esperes-plébános
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Evangélikus hírek
Lehet-e online a lelkipásztori szolgálat?

Március közepétől május végéig a Püspöki Tanács 
iránymutatása szerint nem tartottunk evangélikus temp-
lomainkban nyilvános istentiszteletet, így Nagysimo-
nyiban is elmaradtak az alkalmaink. A 10 héten át tartó 
kényszerű szünet után a címben feltett kérdés, lelkészben 
és gyülekezeti tagokban egyaránt válaszra talál. Azaz 
pontosítva, azt a kérdést is feltehetnénk: Lehet-e a ke-
resztény gyülekezet online módon működő közösséggé? 
Mindazok, akik szenvedtek a személyes találkozások hiá-
nyától, akik vágytak a templomi közösségre, a személyes 
jelenlétre, a közös éneklésre, imádságra, erre a kérdésre 
jó eséllyel határozott nemmel felelnek. Nem, a keresztény 
hitünk személyes találkozások nélkül nem élhető meg a 
maga teljességében. A lelkészt a gyülekezet teszi lelkésszé, 
a gyülekezetet a lelkész személyes jelenlétével tartja ösz-
sze, a hívek közössége pedig megerősít, vigasztal, megtart 
örömben és bánatban egyaránt.

Március közepén, amikor a templomaink bezárására 
kértek miket püspökeink, nagyon sok lelkész rögtön át-
helyezte szolgálatát az online térbe. Természetesen ko-
rábban is voltak már próbálkozások, akadtak olyan gyü-
lekezetek, amelyeknek saját YouTube-csatornájuk volt, 
valamint olyan lelkészek, akik az egyházközség honlapján 
hangzó vagy képes felvételekkel tették közzé istentisztele-
ti alkalmaikat, hogy azok számára is elérhetőek legyenek, 
akik személyesen nem tudtak jelen lenni a vasárnapi is-
tentiszteleten. Ám a kényszerű távolságtartás miatt egyre 
többen lettek, akik online tartottak áhítatokat, bibliaórá-
kat, istentiszteleteket. Hirtelen megemelkedett az elérhető 
közvetítések száma, több csatornán válogathattak a hívek 
számukra ismerős vagy ismeretlen lelkészek megosztásai 

között. A kezdeti lelkesedést látva úgy tűnt, ezeken a csa-
tornákon sokkal több emberhez eljut az evangélium, mint 
korábban. Azaz, a vasárnapi templomlátogatók számának 
sokszorosa hallgatta az igehirdetéseket, egyházi műsoro-
kat. Sőt olyanok is, akik korábban nem jártak templomba, 
nem tudtak vagy nem akartak részt venni az istentiszteleti 
alkalmakon, most különösebb erőfeszítés nélkül érhettek 
el igehirdetéseket, hallgathattak végig egyházi közvetíté-
seket. Majd számokban mérhetően a kezdeti lelkesedés 
alábbhagyott és talán mindnyájan belefáradtunk a csupán 
online kapcsolattartásba. Egyúttal pedig mindaz, amit az 
elmúlt hónapokban az egyházi élet területén megéltünk, 
oly sok kérdést vet fel, amelyek megválaszolása több hosz-
szú okfejtés témája is lehetne. Csak néhány ezek közül: 
Vajon éppen azokhoz eljutott-e az üzenet, akik évtizedek 
óta egyes gyülekezetek oszlopos tagjai, legtöbbször idő-
sek, ám nem rendelkeznek semmilyen online csatorná-
val? Mennyiben más elmenni a templomba és ott a hí-
vek közösségével átélni egy istentiszteletet, mint a saját 
konyhánkban, főzés közben fél füllel belehallgatni egy 
számunkra ismeretlen lelkész igehirdetésébe? A három 
hónap online szolgálat után elmaradnak-e gyülekezeti 
tagok vagy csatlakoznak-e újak, akik éppen az online tér-
ben lettek megszólíthatók?

Számos izgalmas kérdés, amelyek közül néhányra bizo-
nyosan kapunk választ a következő hetekben. Az azonban 
10 hét kényszerű szünet után már nem kérdés, szükség 
van-e közösségeinkre, fontos-e a személyes találkozás, a 
kapcsolattartás, közvetlen beszélgetés. A mai kereszté-
nyek válasza éppen ugyanaz, mint 2000 évvel ezelőtt az 
 (Folytatás a 15. oldalon)
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Evangélikus hírek
Lehet-e online a lelkipásztori szolgálat?

(Folytatás a 14. oldalról)
 első pünkösdöt átélt gyülekezeté: menjünk el és találkoz-
zunk emberekkel, hogy beszéljünk nekik Krisztusról, ala-
pítsunk közösségeket, ahol a tagok egymást hordozzák, 
erősítik, osztoznak örömben, bánatban. Mindezt pedig a 
Lélek hívására és a Lélek erejével.

Végül pedig néhány szó arról, hogyan végeztük lelké-
szi szolgálatunkat az elmúlt hetekben. A legfontosabb, 
hogy egyetlen vasárnapi istentisztelet, igei szolgálat sem 
maradt el. A Sárvári Televízió munkatársainak köszönhe-
tően vasárnaponként, 9.30-tól istentiszteleti alkalmainkat 
követhették nyomon mind a sárvári, mind a környékbeli 
evangélikusok is a Sárvári Televízió műsorán. Továbbá 
naponta jelentkezett az „Evangélikus igemorzsák” áhíta-
taink felvételeivel. Mindezen tartalmak, amelyek remény-
ség szerint a nagysimonyi evangélikusokhoz is eljutottak, 
a Sárvári Televízió YouTube-csatornáján folyamatosan 
elérhetőek, visszanézhetőek. Az általunk, lelkészek által, 
saját itthoni, rendelkezésre álló eszközeinkkel rögzített 
istentiszteletek, áhítatok sokakhoz értek el, és reménység 
szerint, bár pótolni nem tudták a személyes találkozáso-
kat, közösséget, de enyhítették a hiányt, lelki táplálékot 
nyújtottak.

Mindemellett a személyes találkozásokat online beszél-
getésekkel kiváltva folytatódott a lelkészi munka. Kap-
csolatban voltunk jegyespárokkal, keresztelőre készülő 
családokkal, presbiterekkel, és igyekeztünk megtalálni azt 

a csatornát, amin velük a leghatékonyabb volt a kommu-
nikáció, kapcsolattartás.

Egy hét felkészülést követően elindult az online hitok-
tatás is, és folyamatosan igyekeztünk tartani a kapcsolatot 
sárvári hittanosainkkal, továbbá a konfirmációi felkészítés 
is élő internetes kapcsolat formájában folytatódott. Nagy 
örömömre a három nagysimonyi konfirmandusunkkal is 
zavartalan volt a kapcsolat, hétről hétre találkoztunk, így 
a felkészítés végére is értünk.

Ahhoz, hogy az online oktatás elindulhasson rengeteg 
egyeztetésre, szervezésre és ismeretszerzésre, új készségek 
elsajátítására volt szükség. Mindez sok esetben oktatók-
nak és szülőknek, gyerekeknek is idegen volt, ám összes-
ségében megvalósult az, amit szerettünk volna: kapcso-
latban maradni a gyerekekkel.

Ebben az időszakban rengeteg kreativitásra, türelemre 
volt szükségünk, és mi is sokat tanultunk, ugyanakkor 
küszködtünk is, mindeközben pedig azért imádkoztunk, 
hogy a gondviselő Isten fordítsa jóra a mostani helyzetet. 
Hisszük, hogy ezt Ő meg tudja tenni.

Reménység szerint nyilvános alkalmaink a továbbiak-
ban zavartalanul folytatódhatnak Nagysimonyiban is, a 
szokott módon, vasárnaponként 8.15-kor várjuk a testvé-
reket templomunkba.

Pethő-Udvardi Andrea
evangélikus lelkész

Megérkezett végre a nyár,
Mindenki strandra és fürdőruhában jár.
Karantén után vígan szól az ének,
Felnőttek és gyerekek hangosan zenélnek.

Naplemente csodás az égen,
Emberek suttognak hajnali fényben.
Napsütés vár engem és téged,
gyere velem, fürödjünk együtt Mesteriben!

Orsós Réka
8. B. osztályos tanuló

Szent Benedek Kat. Ált. Isk. 

Versajánlás
Itt a nyár!
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Nyári mese 
A fagylaltpalota

Egyszer a fagylaltkirály palotát építtetett Budán, a Főtér 
kellős közepén, mégpedig csupa fagylaltból.

Messze földről sereglettek oda a kisgyerekek, hogy 
megkóstolják. Tejszínhabból volt a cserepe, cukrozott 
gyümölcsből minden kéménye, a kéményfüst meg vatta-
cukorból. Minden egyéb fagylaltból volt: fagylaltfalakon 
fagylaltkapuk nyíltak, s odabent fagylaltbútorok álltak.

A legkisebb gyerek egy asztal alá mászott, és egyenként 
elnyalogatta az asztallábakat, mire az asztallap rázuhant, 
lepotyogtak róla a tányérok, amelyek csokoládéfagylalt-
ból voltak – azok ízlettek a legjobban.

A portás egyszer csak rémülten látta, hogy olvadozik az 
egyik ablak. Ugyanis táblája éppen eperfagylaltból volt, és 
rózsaszín patakocskákban csörgedezett lefelé.

– Gyorsan! – kiáltotta a portás. – Gyorsabban!
Erre mindenki még buzgóbban nyalogatott, hogy a pa-

lota egyetlen cseppecskéje se vesszen kárba.
– Karosszéket! – rimánkodott egy vén anyóka, akinek 

már jártányi ereje se volt.

– Karosszéket egy szegény öregasszonynak! Párnázottat 
kérek, ha lehetséges.

Egy jószívű tűzoltó máris futott, és hozott neki egy ka-
rosszéket, tejszín- és pisztáciafagylaltból, vaníliafagylalt-
tal kipárnázva. A szegény öreg anyóka boldogan kezdte 
nyalogatni a karfáját.

Csodálatos nap volt ez, s a doktor bácsik bámulatára az-
nap senki se rontotta el a hasát.

Csakhogy egy telhetetlen kislány nekiesett a fagylalt-
király narancsfagylalt-koronájának, s azt is elnyalogatta. 
Oda lett a királyság. Nem volt többé, aki fagylaltpalotát 
építtessen.

Azóta is, valahányszor a gyerekek fagylaltért nyafog-
nak, a mamák meg a papák így sóhajtoznak:

– Ej-haj, neked is egy egész fagylaltpalota kellene, mint 
az a budai! De olyan csak egyszer volt.

(Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzoljátok 
le a mese szereplőit!)

Szabó Szilvia 
tanító

„Karantén” játék
Kedves mindenki!
Az utolsó cikk óta eltelt időben napról, napra jelent meg 

a falu FB oldalán egy-egy játék. Minden nap más téma-
körben, volt irodalom, történelem, matematika, biológia, 
földrajz, képrejtvény.... Voltak nagyon kitartó játékosok, 
voltak kevésbé, de a cél nem is ez volt, inkább a figyele-
melterelés, az együtt gondolkodás, a szórakozás.

Remélem a játékosoknak legalább annyira tetszett a já-
ték, mint amennyire nekem az előkészítésük. Ha valaki 
lemaradt róla, a linkek továbbra is elérhetőek profilra kat-
tintva. Azt nem mondom, hogy többet ilyet ne kelljen, de 
ne ebből az apropóból. 

Köszönöm szépen!
Csillagné Szabó Réka
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Nyári színező gyerekeknek
Kedves gyerekek!  Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!

Szilvi tanító néni
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Receptajánlat
A mostani lapszámban két húsétel, valamint egy idény-

gyümölcsből készíthető sütemény receptjét teszem közzé.
Az első húsos finomság, egy rakott egytálétel. Nagyon 

kiadós, finom, és akár hétvégén, akár hétköznap készítjük 
is el, begyűjti a dicséreteket.

A klasszikus tarját, ebben a formájában pácolva tárcsán 
is süthetjük a szabadban.

A márványkocka, az éppen aktuális, pépesített idény-
gyümölcs felhasználásával az év bármely szakában elké-
szíthető.

Lacikrumpli

Hozzávalók (4 személyre):
• 1 kg burgonya
• 50 dkg csontos sertéskaraj (kicsontozva)
• 3 db közepes vöröshagyma
• 4 dl tejföl
• 1 db tojásfehérje
• 2 db közepes tv paprika
• 2 db közepes paradicsom
• 2 fej közepes fokhagyma
• 15 dkg bacon
• 1 ek disznózsír, v. két ek étolaj
• só ízlés szerint
• négyszínű, v. fekete bors, ízlés szerint
• kakukkfű, ízlés szerint
• rozmaring ízlés szerint

Elkészítés
A sertéskarajt ujjnyi szeletekre vágjuk, kiklopfoljuk, só-

val, borssal, kakukkfűvel, rozmaringgal fűszerezzük, és 
félretesszük, amíg előkészítjük a többi hozzávalót.

A zöldségeket megpucoljuk, a hagymát és a paprikát 
negyedeljük, majd felszeleteljük, a fokhagymát felezzük, a 
paradicsomot leforrázzuk, lehúzzuk a héját, negyedeljük, 
felszeleteljük, a krumplit felkarikázzuk. A tejfölt összeke-

verjük a tojásfehérjével.
A bacont felkockázzuk, serpenyőben picit kisütjük a 

zsírját, és kiszedjük egy tányérra.
Elővesszük a tepsit, beleöntjük a kisült zsírt, ha kevés, 

teszünk hozzá még disznózsírt. Belerakjuk a krumpli fe-
lét, sózzuk, borsozzuk, rászórjuk a hagyma-bacon-papri-
ka-paradicsom-fokhagyma felét, és leöntjük a tejföl felé-
vel. Ezután kerül rá a hús egyenletesen, majd a húsra a 
maradék krumpli, sózva, borsozva, a zöldségek, a bacon 
és a tejföl.

Alufóliával lefedjük, a tetejét megszurkáljuk, 200 fokra 
előmelegített sütőben 1 órán át sütjük (a tepsit a sütő kö-
zepétől eggyel magasabbra tegyük). Miután megpuhult a 
hús és a krumpli, a fóliát leszedjük, és további 20 percig 
sütjük, hogy a teteje megpiruljon.

Mustáros-fűszeres pácolt tarja

Hozzávalók (4 személyre):
• 50 dkg sertéstarja (4 szelet)
• só ízlés szerint
• bors ízlés szerint
• 0,5 dl olívaolaj
• 1 ek mustár
• 1 ek mustármagos mustár
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 ek oregánó
• 1 ek fűszerpaprika
• 1 ek őrölt fűszerkömény

Elkészítés
A húsokat megtisztítjuk, majd mindkét oldalukat sóz-

zuk, borsozzuk.
A páchoz egy tálkába öntjük az olívaolajat, a mustáro-

kat, majd sorban a fűszereket és reszelt fokhagymát. Ala-
posan elkeverjük, majd egy ecset segítségével vastagon 
bekenjük vele a tarják mindkét oldalát.  (Folyt. 19. old.)



Nagysimonyi Hírmondó 19

Kedves Játékosok, Szurkolók, Sportkedvelők és Simo-
nyiak!

Egyesületünk vezetőségének a tavaszi kényszerpihenő 
alatt volt ideje gondolkodni a jövőről. Hosszas mérlege-
lés után arra jutottunk, hogy abban a minőségben, mint 
eddig nem tudjuk folytatni a munkát. Mind a vezetőség, 
mind a játékosok lelkesedése hanyatló volt már az utol-
só idények során, ami sajnos kihatott a játékra is. Mond-
hatjuk, hogy a játékvezetés, a meccsek időpontja, hétvégi 
munkák, egyéb elfoglaltság… de lássuk be, hogy a játék 
már nem volt a régi. Volt, aki már jelezte, hogy ősztől 
nem szeretné folytatni a játékot. Gondolkodtunk, hogy 
legyen, mert változtatni biztosan kell. Összehívtunk egy 
közgyűlést is, ahol ezekről a játékosok, szurkolók és a falu 
vezetősége előtt is beszámoltunk. Akkor úgy tűnt, hogy a 

versenyszerű sportnak vége. Sajnos. A jelenlegi feltételek 
nem adottak ahhoz, hogy úgy, ahogy az elején nagy lelke-
sedéssel folytassuk.

Ám a lehetőség adott, támogatjuk a kezdeményezése-
ket, nem zárkózunk el új szakosztály felállításától. Olya-
nok kezébe adni a futballcsapat irányítását, akik, ahogy, 
tették a fiúk 2012-ben, az újrainduláskor, friss lelkesedés-
sel, újult erővel vetik bele magukat a pálya körüli teen-
dőkbe hétről hétre. Mi pedig szurkolhatunk nekik majd, 
ahogy tették azt eddig ők nekünk. Ez jó, hiszen, bátran 
állíthatom, hogy kevés olyan falu volt a csoportunkban, 
ahol ennyien kilátogattak a hazai mérkőzésekre és kí-
sérték el a játékosokat idegenbeli összecsapásokra. Amit 
nagyon köszönünk nekik. A szurkolók mellett kiemelnék 
 (Folytatás a 20. oldalon)

Receptajánlat

Nagysimonyi Torna Club

(Folytatás a 18. oldalról) 
Egy zárható dobozba tesszük a szeleteket, lezárjuk, 

majd legalább egy éjszakát a hűtőben pihentetjük.
Egy grillserpenyőbe kevés olajat hevítünk, és oldalankét 

2-2 percig sütjük a hússzeleteket, majd egy olajjal kikent tep-
sibe tesszük, és 150 fokon, oldalanként 20-20 percig sütjük.

Friss salátával, kenyérrel tálaljuk.

Márvány kocka ribizlis joghurthabbal
Hozzávalók:
MÁRVÁNYOS TÉSZTA JOGHURTHAB
• 3 db tojás 25 dkg piros ribizli
• 27 dkg cukor 1 csapott ek étkezési keményítő
• 7 ek víz 1 tasak zselatin
•  7 ek napraforgó olaj 4 csepp folyékony édesítőszer (ízlés 

szerint)
• 1 cs. sütőpor 500 g joghurt (natúr)
• 25 dkg finomliszt
• 1 csipet só
• 1,5 ek cukrozatlan kakaópor

Elkészítés
A 3 tojást a cukorral jól összekeverjük, amíg ki nem fe-

héredik.
Hozzáadjuk a vizet, az olajat, a sót, majd a sütőporos 

lisztet. Alaposan összedolgozzuk, amíg jó sima tésztát 
nem kapunk. Elfelezzük a masszát, és egyik felébe kever-
jük a kakaóport.

A sütőpapiros tepsibe beleöntjük a fehér masszát, majd 

erre halmokat teszünk egy kanállal a kakaós részből. Egy 
villával belehúzogatunk csíkokat. 200 fokon megsütjük, 
végezzünk tűpróbát!

A gyümölcsöt leszárazzuk, megmossuk. Pürésítjük, és 
átszűrjük a magoktól. A tiszta ribizlipépet gyenge tűzre 
tesszük, és az étkezési keményítővel besűrítjük.

A joghurtból elveszünk 3 evőkanálnyit, és a zselatint 
kis lángon felolvasztjuk, langyosan jól elkeverjük, csomó-
mentesre. Forralni nem szabad! Majd a többi joghurthoz 
öntjük a ribizlipépet és a zselatinos keveréket, mindezt jól 
összekeverjük, habosítjuk. Édesítjük tetszés szerint a fo-
lyékony ízesítővel.

A megsült süteményről lehúzzuk a sütőpapírt. Vissza-
tesszük a tepsibe, és ráöntjük a joghurtos krémet. Hagy-
juk megdermedni.

Jó étvágyat!
Bónicz Lászlóné Márti
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Anyakönyvi hírek
Házasság:
Czédli Krisztián Csaba és Horváth Judit, Horváth Gábor Attila és Földi Petra
Gratulálunk! Sok boldogságot!

Születés:
Rakozov Miklós és Horváth Dorina fia: Zétény, Taliszter János és Horváth Renáta fia: János Erik, Bándoli Gábor és 
Szalai Judit fia: Gábor
Gratulálunk!

Halálozás:
Giczi Margit, Szabó Márta Erzsébet, Kutasi Kálmán, Jánosa Sándorné
Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!
„Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen.”

(Folytatás a 19. oldalról)
öt nevet a játékosok közül (családi elfogultság nélkül) ők, 
2012 óta alap pillérei voltak a Nagysimonyi Torna Club-
nak, hétről-hétre előkészítették a mérkőzéseket, felálltak 
a pályára játszani, de ha kellett az alapvonal mellől segí-
tették a játékot. Megszakítások nélkül („csak” sérülés mi-
att nem) támogatták a játékot. Iván László, Vajda Milán, 
Szabó János, Csillag Péter és Csillag Gábor. Természete-
sen nem mehetünk el a többi játékos mellett sem szó nél-
kül, hisz mindenki hozzátett a játékhoz, ki előbb érkezett, 
ki később, ki korábban távozott. Köszönjük mindannyi-
uknak a segítségét!

A versenyszerű sport mellett, ahogy tettük azt eddig is, 
a falu megmozgatását, a gyerekek foglalkoztatását tovább-

ra is szeretnénk folytatni, ahogy az, az alapszabályunkban 
szerepel is. Ezt mindig is fontosnak tartottunk, lehetősé-
geink szerint csináltuk is és továbbra is szeretnénk ezt 
folytatni. A tervek tavasszal is megvoltak, szerettünk vol-
na húsvétra és gyereknapra is programokat, de a járvány 
közbeszólt. A gyereknapi terveinkről azonban nem tet-
tünk le, nyár végén, ősz elején szeretnénk bepótolni, de 
erről úgy is időben értesítünk mindenkit.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden játékosunk-
nak, szurkolónknak, támogatónknak az egyesületért tett 
munkáját és hozzáállását! Hogy, hogy lesz tovább, az is 
hamarosan kiderül, de addig is továbbra is hajrá Simonyi, 
fel a fejjel!

Csillagné Szabó Réka

Nagysimonyi Torna Club

Mindenkinek kellemesMindenkinek kellemes
nyári szünetet kívánunk!nyári szünetet kívánunk!


