IX. Évfolyam 1. szám

2020. ÁPRILIS

Kedves Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 33. számával.
Kegyelmekben, egészségben gazdag, Áldott Húsvéti
Ünnepeket kívánunk Mindenkinek!
A Húsvétot megelőző időszak a Nagyböjt.

A Nagyböjt gyönyörű időszak, Szent 40 nap, az egész
esztendőnek egy tizede.
Ez a 40 nap a felajánlások időszaka.
Mennyivel megváltozna az életünk, a hazánk sorsa, a
világ helyzete, ha ezt a tizedet valóban befelé fordulásra,
önismeretre, önátadásra használnánk.
Ne fukarkodjunk az idővel, az erővel, az imádsággal, a
másokon való segítséggel!
Bármit is csinálsz az életben, tedd teljes erőbedobással,
odaadással és közben mosolyogj!
„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat,
csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”
Szent Teréz anya

- Gondoljunk imádságos szeretettel mi is a gyógyító
orvosokra, ápolókra, az egészségügy minden Dolgozójára, akik önfeláldozással végzik gyógyító – ápoló – segítő munkájukat. Adjon nekik az Isten nagy bátorságot,
egészséget és bölcsességet a betegekkel való munkában!
- De gondoljunk azokra is, akik a betegséget megkapták és gyógyulásra várva fekszenek a kórházakban vagy
a házi karanténban. Imádkozzunk a betegekért: Isten adjon erőt nekik és családtagjaiknak ahhoz, hogy legyőzzék a kórt és átvészeljék a nehéz pillanatokat!
-Imádkozzunk a kutatókért, akik igyekeznek gyógymódot találni és védőoltást kifejleszteni, hogy világosítsa meg őket a Szentlélek, és találják meg a választ a koronavírus gyógyítására!
- Isten segítse meg a politikai vezetőket, hogy az emberek egészségét minden gazdasági és politikai érdekek
elé helyezzék!
- Imádkozzunk azokért, akik ebben a betegségben elhunytak: a jó Isten fogadja be őket végtelen irgalmába!
- Urunk, adj békét az egész világnak, hogy az emberiség közös erőfeszítéssel felülkerekedjen e fenyegető veszélyen, és ez elősegítse a világon az együttműködést és
a testvériség szellemét!
Kedves Olvasók!
Készüljünk lelkiekben a legnagyobb vallási ünnepünkre, a Húsvétra!
Kívánok áldott Ünnepeket!

Ne féljünk böjtöt vállalni, lemondást, áldozatot hozni a
családunkért,a munkahelyünkért, a közösségünkért!

Itt a tavasz! Kívánok jó kerti munkát, szőlőművelést a
családoknak. A gyerekeknek kívánok kedvet és szorgalmat a digitális oktatáshoz, a tantermen kívüli digitális tanuláshoz! Találjátok meg így is az ismeretszerzés örömét!

Sajnos ezt kéri, követeli és várja Tőlünk a mostani
helyzet, a világméretű koronavírusos helyzet is.

Szabó Szilvia
tanító
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Aktuális
Tisztelt Nagysimonyiak!
Az idei, tavaszi számunkban is van bőven miről szólni, hiszen a helyi történéseken túl is sorsfordító világesemények részesei vagyunk. Kezdjük mindjárt a leglényegesebbel, a nemzetközi médiát szinte teljes egészében kitöltő koronavírus járvánnyal, a községünkre
levetítve. Mint mindenki előtt ismeretes, hogy ez a járvány a tavalyi ősz végén Kínában ütötte fel a fejét és
január második harmadától már tarol Európában, elsősorban az egyes országok nem megfelelő intézkedései nyomán. Ebből kifolyólag a fegyelmezetlen lakossági hozzáállást produkáló Olaszországot, és a határok lezárását, valamint a belső korlátozásokat halogató Németországot és Franciaországot teljesen derékba
kapta tízezer feletti áldozattal. Ezekről csak azért írok,
hogy láthassuk, rövid idő alatt mekkora pusztítást tud
okozni, ha nem időben és megfelelően reagálunk az
egyébként prognosztizálható eseményekre. Van, amikor lehet erre egy- két napunk, van, amikor néhány
óránk, de van, amikor azonnal kell jól dönteni. Itthon
Magyarországban a szükséges intézkedések megfelelő
ütemben és a kialakult helyzet arányosságában történnek, a médiából a kellő információkat megkapjuk, és
ki kell, hogy emeljem a lakosság eddigi pozitív, szófogadó hozzáállását a szükséges korlátozásokhoz.
Itt helyben, Nagysimonyiban az országos tendenciának megfelelően időben szünet lett elrendelve az óvodánkban, dolgozóinknak védőfelszerelést, fertőtlenítőszert biztosítottunk és a személyes hivatali megkeresésekhez ügyfélablak lett kialakítva. Felmértük azon
idős, 70 év feletti személyeket, akik nincsenek benn
a házi gondozói szolgálat ellátási körében, egyedülállók és nagyobb odafigyelést igényelnek,- az Ő számukra biztosítjuk heti két alkalommal a gyógyszerkiváltás és a házhoz vitt bevásárlás lehetőségét. Erről
az érintetteket egyedi levélben értesítettük. Folyamatban van községünk lakosságának a szájmaszkkal történő ellátása, de tekintettel arra, hogy még a rosszat
és az eldobósat is aranyáron mérik, (ha lehetne egyáltalán kapni) ezért a legyártatás mellett döntöttünk, és
így egy sokszor használható, mosható, vasalóval fertőtleníthető vászon anyagú maszkot fog mindenki ingyenesen kapni, amelyeknek az elkészítése még több
napot igénybe vesz. Ezúton is kérem a varrni tudó hölgyeket, hogy segítsék néhány maszk legyártásával az
ilyen irányú elképzeléseinket. Természetesen alapanyagot biztosítunk. .
Tisztelt Nagysimonyiak!
Községünk jelen pillanatban (márc. 29.) fertőzésmentes, és hogy ez sokáig így is maradjon, ahhoz

mindannyiunknak be kell tartani az alapvető szabályokat és kérem, hogy értelmezzük is őket, hiszen például hiába a rendelet, hogy a boltban egyidejűleg két
vásárló tartózkodhat, ha kint előtte meg egy négyzetméteren öt !ember beszélget. Kérem, tartsunk távolságot egymástól, és lehetőség szerint minél kevesebbszer mozduljanak ki otthonról. Akinél az engedélyezett időszakban ez elkerülhetetlen, kérem tegyen szájmaszkot, lehetőleg húzzon kesztyűt és -keveset beszélnek róla, de tegyünk védő szemüveget. Hiszen a
két szemünk felülete legalább akkora, mint a szánké,
és a vírus természete az, hogy a nedves nyálkás felületen jobban meg tud tapadni. Így különösen védenünk
kell a légutakat, a szemünket, tartsuk szárazon a szánk
szélét, véleményem szerint ne használjanak szájfényt,
rúzst, és sminket sem- hadd mutatkozzon meg a természetes szépség! Vihetjük magunkkal is, de legkésőbb a hazaérkezésünkkor mindenképpen legalább a
kezünket fertőtlenítsük!
Türelmet és kitartást kérek mindenkitől, hiszen az
biztos, hogy most még csak a legelején vagyunk a
megpróbáltatásoknak, ami még több hónapig is eltarthat és a fertőzésen a lakosság jelentős százalékának át
kell esni. Az általános lefolyási időszakot esetlegesen rövidítheti a melegedés, vagy a megfelelő gyógyszer felfedezése.
Mi van, ha elkaptam?
Nem a világ vége, jelen pillanatban világszerte 700.000 embert érint! Természetesen ezért senki
sem hibáztatható, a lényeg az, hogy ne pánikoljunk!
Az erős mentális állapot legalább annyit tud tenni a
gyógyuláshoz, mint a jó fizikális állapotunk. Tornás�szunk, eddzünk és gyúrjunk rá előre mindkettőre, hiszen, ha jó kondícióban találkozunk a vírussal, annak
nem sok esélye van. Orvosaink, egészségügyi dolgozóink már bizonyították szakmai felkészültségüket és
a Hippokratészi helytállást. NAGY KÖSZÖNET érte,
és bízzunk bennük! Egyébként a koronavírus fertőzésnek több szintje van, legtöbb esetben nem is igényel
kórházi ellátást, amennyiben az otthoni karantén szabályok be vannak tartva.
Ne feledjék, hogy mi itt Nagysimonyiban egy védett helyen élünk a természeti csapásokkal szemben,
de, akár a vírus viszonylatában is, hiszen egy kis falu,
ahol mindenki ismeri egymást, az sokkal nagyobb védettséget jelent az itt lakóknak, mint egy nagy népességű városi közeg. Biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban a városiak számára fel fog értékelődni a
falusi életforma, a falusiak számára pedig a kiskert,
hegy művelése, vagy akár baromfiudvartartása-, mint
a túlélés lehetősége.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Aktuális
Most ennek van itt az ideje, hiszen az általános karantén számunkra nem jelent teljes bezártságot, nem
kell a négy fal között lennünk, nyugodtan lehet végezni olyan ház körüli tevékenységeket, amire eddig nem
jutott idő.
Fontos az, hogy maradjanak otthon, tartsuk be az
aktuális felhívásokat, lényeges, hogy hiteles forrásból
tájékozódjunk, és a bizonytalan eredetű információkat ne osszuk meg! A szabályok betartásával jelentősen lassítható a vírus terjedése, ami azért számít, hogy
az egészségügyi ellátó rendszer kapacitását ne haladja meg a betegek száma, mert ebben az esetben sajnos

még az is előfordulhat, hogy valaki ellátatlanul marad.
Fegyelmezett hozzáállással, együttes kitartással,
odafigyeléssel biztos, hogy minimalizálni tudjuk az
esetek számát itt községünkben, de ebben mindenkinek megvan a teendője és felelőssége,- mert egymásra vagyunk utalva és EGYÜTT SIKERÜLNI FOG!
Érdemi információt a
lapon keressen!

koronavíros.gov.hu

hon-

Lábos András
polgármester

Apró, de fontos!
- Sajnos a fenti cikk témája kihatással van a helyi
fejlesztéseinkre is, mert csak néhány nap hiányzott
ahhoz, hogy elkezdődhessen a Hársfa és Táncsics utcák
aszfaltozása, de mihelyst normalizálódik a helyzet a
kivitelezés el lesz kezdve.
- Ígéret szerint folytatódik a „Magyar Falvak”
program, amelynek az eddigi kiírásai közül továbbra
is a belterületi utak karbantartását helyezzük előtérbe.
Bízom benne, hogy a program továbbra is élni fog, és
nem lesz szükség arra, hogy átcsoportosítsák az ide szánt
pénzalapot, ami egyébként teljes mértékben hazai forrás.
- A határon kívüli honfitársaink kérik a segítséget ahhoz,
hogy az „Őshonos nemzeti kisebbségek védelmében”
kezdeményezett aláírásgyűjtésük eredményes legyen.
Kérem, keressék a nemzetirégiók. hu honlapot„Támogatom”. Velük együtt erősebbek vagyunk, és csak
egy perc az egész! Köszönöm!
- Március elején elkészült a felújított orvosi rendelő,
így háziorvosunk a továbbiakban a járvány elteltével
a régi helyen tudja fogadni a betegeket. Az utolsó
simításokat, a takarítást önkéntes munkában végezték:
Palkovits Lászlóné Zsuzsa, Ovádi Károlyné, Molnár
Miklósné, Szlancsikné Takács Zsuzsa, Lábos Andrásné KÖSZÖNET érte! És szintén KÖSZÖNET illeti Palkovits
Lászlót a rendelőbe készített új konyhabútorért!
- Egy hónapnyi szünet után,április elsejétől indul
az idei közmunka program, amelyben hat főt tudunk
alkalmazni, napi 8 órában, a munkaügyi hivatal által
biztosított teljes összegű támogatási keretből. A dolgozók
konyhai kisegítői, ebédhordási, kultúrház takarítási, és
közterület karbantartási munkákkal lesznek megbízva.

Név szerint: Mészáros Sándorné, Radányi-Kovács Anita,
Orsósné Karácsonyi Renáta,Fűzfa János, Szakálné
Takács Adrienn, Németh Nikoletta.
-Még egyszer és nyomatékosan szeretném felhívni
azok figyelmét akik most már rendszeresen műanyagot
tüzelnek,- és teljesen mindegy, hogy fűtés, vagy
megsemmisítés céljából,- hogy az ilyen tevékenység
teljesen illegális, rendkívül környezetszennyező, és
rendkívül egészségkárosító, elsősorban a szomszédok
számára. Amennyiben ez továbbra is előfordul, úgy ne
csodálkozzon senki, ha legközelebb a 112- től fognak
kopogni nála.
- A közterület használatáról alkottunk rendeletet, mert
több olyan eset volt az elmúlt időszakban, amit nem
tudtunk hatékonysággal kezelni, ezért ehhez jogi alapot
teremtettünk. A rendeletet jegyzőnőnk közzétette mostani
újságunkban, kérem, olvassák el figyelmesen.
Tisztelettel: Lábos András
polgármester
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Önkormányzati hírek
A képviselőtestület ülésén történt

Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestülete ez évben február 24-én ülésezett először. Lábos András polgármester beszámolójában elmondta, hogy az orvosi rendelő gázrobbanást követő felújításának befejezése a vége felé tart, még a festési és takarítási munkálatok
vannak hátra, remélhetőleg március vége – április elejére már a régi helyen fogadhatja a doktornő a pácienseket.
Napirendi pontként szerepelt az önkormányzat 2020.
évi költségvetésének elfogadása, az erről szóló rendelet
megalkotása. Az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület 156 922 443 Ft kiadási és bevételi fő összeggel
fogadta el, melyből a működés és a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok kiadásai mellett a járdaépítésre 2019. évben elnyert 14 005 865 Ft pályázati összeg
és a megvalósításához szükséges 2 471 623 Ft önerő került betervezésre. Az orvosi rendelő felújítására benyújtott vis major pályázat elbírálása még nem történt meg,
az ebben igényelt 3 158 865 Ft még nem került bevételként feltüntetésre.
Hitel felvételét 2020. évre sem tervezi az önkormányzat.
Továbbiakban képviselő-testületi döntés született a
Nagysimonyi Torna Club támogatás iránti kérelmének

elbírálásáról, melyre 350 000 Ft működési támogatást
biztosított az önkormányzat a helyi civil szervezet részére.
Hozzájárulását adta a képviselő-testület a VASIVÍZ
Zrt. mint üzemeltető kérelmére a Nagysimonyi 2. számú vízműkút (tartalékkút) átalakításának vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához, mely a kút mélyítését illetve a jelenlegi vízadó réteg új béléscsövezését célozza
a vízellátás biztonságosabbá tétele érdekében.
Rendeletet alkotott az önkormányzat a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről. A rendelet szövegét teljes terjedelmében közöljük a jelen lapszámban, a széles körű
megismerhetőség érdekében.
Ugyanaznap tartották meg a Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességéhez tartozó önkormányzatok együttes ülését, melyen a közös hivatal 2020.
évi költségvetésének jóváhagyására és a hivatal 2019. évi
munkájáról szóló jegyzői beszámoló elfogadására került
sor.
Hérincsné Szenteleki Csilla
jegyző

Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény „A helyi önkormányzatok 32.
cikk (2) bekezdésében” foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv) 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el:
I.
Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Nagysimonyi Község
közigazgatási területén az e rendelet II. fejezetében meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartásokat megvalósító nagykorú cselekvőképes
természetes személyre, jogi személyre, további jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
2.
Értelmező rendelkezések
2.§ (1) Jelen rendelet alkalmazásában közösségi együttélés szabályait sértő magatartás az a tevékenység,
mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy

bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti,
és amelyet Nagysimonyi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete e rendeletben közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.
(2) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
akinek/amelynek tulajdonában – vagy ha használója a
tulajdonos személyétől eltér - használatában az ingatlan
van.
(3) Közterület: az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 13. pontja
szerinti terület.
II.
Fejezet
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ
SZABÁLYAINAK MEGSÉRTÉSE MIATT
ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK
ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
3. Közigazgatási bírság és figyelmeztetés
3.§ (1) A közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben magánszemély esetében százötvenezer forintig,
jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetében egymillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Nagysimonyi Hírmondó

5

Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
(2) Az (1) bekezdésekben foglalt szankció helyett különösen a közösségellenes magatartás csekély súlyára
tekintettel - figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az
intézkedéstől is kellő visszatartó hatás várható.
4.
A közigazgatási bírság megfizetése
4.§ A közösségellenes magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül – a határozathoz
mellékelt készpénz átutalási megbízáson, vagy banki
átutalással Nagysimonyi Község Önkormányzatának
72600287-15001588-00000000 számú pénzforgalmi
számlájára kell befizetni.
5.
Az eljáró hatóság és az eljárási szabályok
5.§ (1) A közösségellenes magatartás tanúsítása miatt
indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közösségellenes magatartás tanúsítása miatti
közigazgatási hatósági hatáskör gyakorlását a Képviselőtestület a jegyzőre ruházza át.
6.§ (1) A közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekményben megnyilvánuló közösségellenes magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől
számított 30 napon belül;
b) mulasztásban megnyilvánuló közösségellenes
magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló
határidő lejártától számított 60 napon belül;
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló,
közösségellenes magatartás esetén a jogellenes állapot
észlelésétől számított 60 napon belül
indítható meg.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott határidők jogvesztők.
(3) Eljárás megindítására irányuló bejelentést bárki
tehet.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható,
amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha
a magatartást természetes személy, jogi személy, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
III.
Fejezet
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ
SZABÁLYAI
6. A közterületek rendjének megsértése
7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követ el, aki az engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a közterületet
engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben
vagy módon használja, így különösen ha

(2) tüzelőanyagot, építőanyagot, építéshez szükséges
szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó
anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot 72
órán túl engedély nélkül közterületen tárol,
(3) az igénybevett közterületek burkolatán engedély
nélkül munkát végez, vagy tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól eltérő egyéb módon használja,
(4) 22.00 óra és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt
meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót,
nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót, illetve ezek munkaeszközét közterületen engedély
nélkül tárolja,
(5) közterületen a KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével járművet javít, átalakít,
(6) zöldterületeket, játszóteret rendeltetéstől eltérő
módon vagy céllal használ,
(7) üzemképtelen vagy rendszám nélküli járművet a
közterületen engedély nélkül tárol,
(8) az önkormányzati földúton való közlekedése során
járművével nyomvályút képez, illetve a jármű tartozéka
(eke, borona stb.) vontatmánya mélyedést képez és az
úthasználatot követően az út eredeti állapotát nem állítja
helyre 24 órán belül.
(9) engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően utat
elzár, az úton, az alatt, vagy a felett építményt, vagy más
létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,
(10) utat engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően
felbont, vagy elfoglal,
(11) az út árkába, vagy átereszébe olyan anyagot juttat,
amely a lefolyást akadályozza, vagy az árkot (átereszt)
szennyezi
7. A köztisztaságra vonatkozó előírások megsértése
8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el, aki
(1) ingatlantulajdonosként az ingatlan előtti járda
(ennek hiányában 1 méter széles sáv), a járda melletti
(zöld) sáv úttestig terjedő területének, a nyílt ároknak és
ennek műtárgyainak tisztántartásáról, gondozásáról,
gyommentesítéséről nem gondoskodik,
(2) ingatlantulajdonosként a települési hulladéknak a
hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti összegyűjtéséről, elhelyezéséről és elszállításáról nem gondoskodik,
(3) belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosságmentesítésre olyan anyagot használ, amely a közterületen, vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú
növények egészségét veszélyezteti, illetve a járda állagában kárt tehet
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Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

(4) az avar, vagy növényi hulladék nyílttéri égetésére
vonatkozó időbeli korlátot megszegi,
(5) külterületen illegálisan szemetet, építési törmeléket
lerak.
(6) az ingatlan használójaként az ingatlan tisztántartásával
és karbantartásával kapcsolatos feladatait nem látja el, nem
gondoskodik:
a) az ingatlan folyamatos gyommentesítéséről, kaszálásáról,
b) az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítéséről,
c) az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló
ágak, bokrok nyeséséről és a nyesedék elszállíttatásáról,
d) az ingatlan rendeltetésének megfelelő karbantartásáról
és használatáról.
8. A környezet védelmének megsértése
9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
(1) a meglévő vízelvezető árkot - ingatlanok előtti közterületen, kertekben - betölti, a víz lefolyását megakadályozza,

(2) közterületre telepített fát, facsemetét megrongál.
9. A temetők rendjének megsértése
10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el, aki
a) a köztemető csendjét zavarja, a temető szabályzatában
foglaltakat egyéb módon megszegi,
b) a köztemetőben szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt
helyen helyezi el.
III. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11.§ (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás esetén kell alkalmazni.
Nagysimonyi, 2020. február 24.
Lábos András sk.
Hérincsné Szenteleki Csilla sk.
polgármester
jegyző

Imre nyugdíjas lett
Név: Molnár Imre
Született: 1956. január 10-én Celldömölkön
Általános iskola: Nagysimonyiban 1970-ig
Szakmunkásképző: Celldömölkön géplakatos szakmában
1973-ig
-Imre! Ez volt az un. nacionáléd. Hol kezdtél el dolgozni?
- Celldömölkön a Műszaki - Építő KTSZ-ben 1990-ig.
-Mikor jöttél Nagysimonyiba, és miért hagytad ott 20 év
után a Műszaki Építő KTSZ-t?
-Az önkormányzat hívására jöttem. Azért vállaltam,
mert szerintem nincs annál jobb, mint ha az ember otthon
dolgozhat. Nem kell reggel korán kelni, nem kell az időt
utazással tölteni, és a megmaradt időben tudtam itthon kertet, a szőlőt művelni.
- Az itthon töltött 30 év alatt hány polgármester volt a főnököd?
- 1990-től három polgármesterrel dolgoztam együtt. Név
szerint: Molnár Miklóssal, Szlama Józseffel és a jelenlegivel: Lábos Andrással. Mindhárommal nagyon jó viszonyban voltunk, úgymond félszavakból is megértettük egymást
- Ez a munka, ami az önkormányzatnál adódott mindig az
alkalom szülte munka volt.
Pl: télen hó eltakarítás - amikor még volt -, nyáron fűnyírás stb. Volt- egyéb rendszeres megbízatásod?
- Temetőgondnok voltam. Én mutattam meg a sírhelyeket a temetkezési vállalkozónak, de a holt testeket is megnéztem mindig, így azonosítottam őket. Nem tudom ki lesz
az utódom, mert a temetkezést végzők most is engem keresnek, ha haláleset van.
- Mit tervezel a nyugdíjas évekre?

Ezt a kerékpárt kapta Imre a volt
munkatársaktól

Aggódik, a barackfa nem
fagyott-e el?

- Hála Istennek egészségi állapotom jó. Lesz elég tennivaló a ház körül, édesanyám házánál, valamint a hegyen. Biztosan nem fogok unatkozni. Aztán itt van a hat éves unokám, akivel sokat kell játszani, traktorozni. Együtt nagyon
jól érezzük magunkat Kár, hogy ők Celldömölkön laknak,
de hát nincs az olyan messze.
- Úgy tudom, a volt kollégák, munkatársak szerveztek neked nyugdíjas búcsúztatót.
- Igen. Ott voltak az Önkormányzat dolgozói, valamint
régi kedves munkatársaim közül hívtam meg. Tőlük kaptam egy jó strapabíró kerékpárt. Nyugdíjas éveimben jó
szívvel gondolok erre a harminc évre, amit itt velük eltöltöttem.
További jó egészséget és kellemes nyugdíjas éveket kívánok: 			
Rudanovicz László
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Új dolgozó a nagysimonyi közös hivatalban…
2017 tavaszán kezdett el dolgozni egy fiatal pénzügyi
előadó a Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál.
Horváth Juditot akkor még nem ismertük, viszont ahogy
telt az idő, mindenki a szívébe zárta a precíz, csendes
mosolygós kolléganőt.
Örömmel hallottuk hát a hírt, hogy Judit babát vár, augusztusban fog megszületni kisfia, Nándi. Ezúton is szívből gratulálunk Neki!
A munkáját Április 1-től új dolgozó, Hartmann-né
Lórántfy Zsuzsanna fogja átvenni, aki szintén pénzügyi
végzettséggel rendelkezik, és nagy tapasztalattal bír ezen
a téren.
Zsuzsa Celldömölkön él férjével, és felnőtt lányával.
Párját bizonyára sokan ismerik, hiszen régóta tevékenykedik a városban fogtechnikusként. Zsuzsa arca is ismerős lehet, hiszen Vele is találkozhattak már Celldömöl-

kön a Takarékszövetkezetben, ahol banki
ügyintézőként dolgozott ezidáig.
Reméljük Zsuzsa is
jól fogja majd érezni
magát köztünk, kívánunk az elkövetkező
időszakhoz jó munkát, és kellemes munkahelyi légkört!
Bóniczné Márti

STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz., postacím:9401 Sopron, Pf. 101
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799, e-mail: stkh@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu

Tisztelt Lakosság!
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi az Önök településen a hulladékszállítást.
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban tájékoztatjuk
ügyfeleinket, hogy társaságunk továbbra is ellátja elsődleges közszolgáltatási feladatát a kommunális hulladékgyűjtést.
A kihirdetett egészségügyi vészhelyzetre való tekintettel kidolgoztuk pandémiás tervünket, és minden erőforrásunkat az alapvető hulladékszállítási kötelezettségeink
ellátására csoportosítunk.
A hulladékszállítási tevékenységet a megszokott rend
szerint, a hulladéknaptárban feltüntetett napokon vé-

gezzük. Járataink időpontja azonban a körülményektől függően folyamatosan változhat. Az utólagos kellemetlenségek elkerülése érdekében most kiemelten kérjük az ide vonatkozó szabályzatunk betartását, miszerint:
A kukákat mindig a gyűjtési napon, reggel 5
óra előtt kell az utcára kihelyezni!
Működésünkkel kapcsolatos információkat a honlapunkon folyamatosan frissítjük. Ügyfélszolgálatunk telefonon és e-mailen továbbra is elérhető.
Együttműködésüket köszönjük!
Sopron, 2020. március 30..				
Üdvözlettel:
STKH Nonprofit Kft.

Kegyelmekben,
egészségben gazdag,
Áldott Húsvéti Ünnepeket
kívánunk valamennyi
Olvasónknak!
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Pillanatképek húsvét táján
Aranyosi Ervin:
Miről szól a Húsvét?
Miről szól a Húsvét? A feltámadásról!
A hit győzelméről! Miről szólna másról?
Hogy a szenvedésnek, akkor lehet vége,
ha szeretet ébred mindenki szívében!

Jeruzsálemben vagyunk Húsvétkor. Napkeltét megelőző
és követő órákban.
- A kivégzőhely, a városon kívül van. Hatalmas szikla
tetején három gazdátlan kereszt. A közelben egy letört ágú
öreg olajfa. Alatta egy férfi holtteste. Júdás az, Jézus volt
tanítványa.
- Kert, a kivégzőhely közelében. Benne egy sziklába
vágott sírbolt. Bejáratát hatalmas kőlap védi. Mellette
fegyveres őrség, a váltást várják.
- Egy ház a városban, ami az apostolok búvóhelye. 11
férfiból álló csoport, akik nagyon fáradtak és álmosak.
Kimerítette őket a félelem. - Mi lesz velünk? … - Meghalt,
pedig mi hittünk benne!
- Egy zsidó tanácstag lakása. A tanácstag elégedetten
alszik, nincs már veszély, nem kell tartani a Názáreti
Jézustól! Jó őrség vigyázza a sírját.
- Illatszerbolt Jeruzsálemben. Az asszonyok balzsamot
vásárolnak, hogy befejezzék Jézus balzsamozását.
Aggodalmaskodva mennek az úton. – Vajon odaengedi-e
őket az őrség a sírhoz? – Hogyan tudjuk elhengeríteni a
nehéz zárókövet?
Közben már hajnalodik. A sír bejáratánál hatalmas nagy
fényesség árad. Az őrök halálra rémülnek.
Rápillantanak a sírra, a holttest nincs bent. Futnak
a parancsnokságra, jelenteni, amit láttak. Mindenki
megdöbbent…
- Rögtönzött tanácsülés. – Mit tegyünk? … – Valami
rendkívüli történt! …- Nagy baj lesz, ha kitudódik az
igazság! … Ha megkérdezik, azt fogják mondani: - Jöttek a
tanítványai és ellopták a holttestét, amíg mi aludtunk!
- A balzsamot hozó asszonyok is megérkeznek a sírhoz.
Csodálkoznak…! – Nincs őrség! …

- A sír bejárata szabad! … - A sír üres! …
Egy hangot hallanak: - Jézus él! Menjetek! Mondjátok
meg a tanítványoknak!
Az asszonyok elszaladnak, de egyikük visszatér.
Megpillant egy férfit, aki megszólítja:
- Asszony! Miért sírsz? Kit keresel?
- Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, én
elviszem Őt!
A férfi erre nevén szólítja a nőt.
- Mária!
Az asszony rátekint, felismeri Jézust és felkiált:
- Mester!
Két apostol fut a sír felé. János és Péter. Szemügyre
veszik a halotti leplet….
Arcukról már le lehet olvasni:
- JÉZUS FELTÁMADT! … JÉZUS ÉL! …
Rónay György: Jelenlét
Nézz föl az égre, ott van!
Felhők és csillagok közt.
Pillants körül a földön,
ott van fűben, virágban,
állatok ámuló szemében,
emberek arcán.
Áss le a föld alá:
csontokból és kövületekből
szándékainak lábnyoma
dereng feléd.
Mindenütt láthatatlan.
Mindenben látható.
Kedves Olvasók! Tavasz van.
Csodálkozzunk rá, erre az ámulatba ejtő szép világra!
…
Ebben a nehéz időben is a természet él és élni akar! …
Vegyünk példát róla! …			
Lábos Mária nyugd.tanár
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Hírek a facebookról
Kedves Nagysimonyiak!
Örömmel tapasztaltuk s tapasztaljuk, hogy községünk nemrégiben elindított Facebook oldala nagyon sok
(több mint 500) ember figyelmét felkeltette, s sokan követik falunk életét, azokat az információkat, amelyek
valamennyiünket érintenek!
Ahogy a korábbi lapszámban írtam, igyekszünk minden fontos információt megosztani, hogy azokat továbbítani tudjuk – e platform segítségével is – egy megosztással mindazok számára, akik a közösségi oldalra történő regisztrációval rendelkeznek. De azok számára is tudunk információkat átadni, akik nem rendelkeznek regisztrációval.
Az oldalon az elmúlt hónapokban Csillagné Szabó
Réka jóvoltából és segítségével különféle játékokat osztottunk meg, emellett a főzőkonyha étlapját heti szinten
frissítjük, amely szintén nagy érdeklődést mutat, s a legfontosabb önkormányzati, civil információk is megosztásra kerültek, és a továbbiakban is ennek teszünk majd
eleget.

A kereszt
Csendben, alázattal nézlek,
szembesítesz, hogy miként élek.
Rajtad Jézus ártatlan vére,
Isten kegyelme az örök élet.

Igyekszem olyan sablonokat, infógrafikákat felhasználni a plakátok készítésénél, amelyek az oldal igényes
arculatához is hozzájárulnak!
Az elmúlt hetekben, az életünket megnehezítő koronavírussal kapcsolatos tájékoztatókkal volt tele a Facebook
is. Ennek kapcsán mi is igyekeztünk közzétenni a legfontosabb híreket, s talán itt „vizsgázott” a felület leginkább.
Jó volt megtapasztalni azt az összefogást, amit ezzel kapcsolatban tapasztaltunk, hiszen ezeket a posztokat osztották meg a legtöbben a követők közül. Látszik mindebből,
hogy itt tudjuk elérni Önöket a hírekkel a legkönnyebben
s a legegyszerűbben. Köszönjük mindezt!
Buzdítom a továbbiakban is mindazokat, akik még nem
tették meg, hogy kövessék, osszák meg falunk Facebook
oldalát, így naprakész információkkal rendelkezhetünk
községünk eseményeiről, híreiről!
Bizalmukat, figyelmességüket köszönve, jó egészséget
kívánva:
Bődi Gábor
önkormányzati képviselő

Versajánlás

A keresztény emberiség tudja,
az Igazság az egyetlen útja.
Krisztus az élet és a halál Ura,
példakép a dicső múltja.

Kereszt! Magányban állsz,
az Élet legyőzte a halált.
Kereszt! Emlékezetté váltál,
mert megvilágosodást adtál.

A győzelem és a megváltás keresztje,
tart még Isten hatalmas kegyelme.
Atyám! Te állsz mindenek felett,
békéd formálja lelkemet.

Kereszt! A bűneink szégyenfája,
Jézus a zsidók királya.
A kereszten a megváltásunk ára,
Krisztus az élet! Hirdeted a
világnak.

Ember alkotta kereszt,
ezért jelkép sem lehetsz.
Bűneim miatt én érdemeltem,
de győzött Isten szeretete.

Kereszt, mint két fadarab,
a hitetleneknek az is maradsz.
Rólad hangzott el a
megbocsájtás szava,
a végtelen Szeretet hatalma.

A kereszten történtekben hiszek,
Jézus Krisztusért dobog a szívem.
Győzelemre visz Istenfélő hitem,
Lélekben járni az élő kincsem.

A világjárvány miatt kialakult nehéz
időkre szeretnék a Bibliából egy igét
megosztani a Hírmondó olvasóival:
Pál levele a Philippibeliekhez:
4:6,7
„Semmifelől ne aggódjatok,
hanem imádságotokban és
könyörgéstekben minden
alkalommal hálaadással tárjátok fel
kívánságaitokat az Isten előtt.
És az Istennek békessége, mely
minden értelmet felülhalad,
meg fogja őrizni szíveiteket
és gondolataitokat a Krisztus
Jézusban.”
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme
legyen mindnyájunkkal!
Szeretettel:

Nagy Sándor
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Kultúrházi események
- Januárban minden hétköznap volt nyitva tartás,
minden héten árusítás.
- Februárbana napi nyitva tartások mellett, árusítások
voltak hetente, hétvégén zártkörű rendezvényeket tartottak, játszóház és farsangi délután is volt az érdeklődőknek.
- Márciusban4 árusítás volt, 2 hétvégén családi összejövetel, zártkörű rendezvény.
Márc. 12-én délután még megtartottuk a nemzeti ünnepet.Szabó Szilvia tanító ünnepi beszédet mondott, Lábos Mária nyugdíjas tanár hazaszeretetről szóló versekkel színesítette a megemlékezést. A celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 3. B.
osztályostanulói adtak szép irodalmi műsort, jelenítették meg sok zenével a március 15-i eseményeket.
Örülünk, hogy még meg tudtuk tartani történelmünk e
jeles ünnepét.
Köszönet a szép számú közönségnek, akik megtisztelték az ünnepet és a szereplőket!
Köszönet a Polgármesterúrnak, aki csokival megajándékozta a gyerekeket és kisbusszal visszavitte őket
az iskolába. Köszönet Azoknak, akik a műsor végén
megvendégelték a diákokat.
Az alábbi képek felidézik az ünnepélyünket:
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Kultúrházi események
- Sajnos, március 16-ától a világméretű koronavírus
járvány miatt szünetel a kultúrházi nyitva tartás. Több
árusítást, családi összejövetelt, bált, borversenyt vissza
kellett mondanunk, el kellett hagynunk.
A nyitva tartás felfüggesztése határozatlan ideig
tart. Kerülni kell minden közösségi rendezvényt,
összejövetelt. Maradjunk otthon!
A Kultúrház nyitva tartási rendje majd a bejárati ajtóra
kirakott lapról olvasható lesz.
Élményekben gazdag tavaszi napokat kívánok
Mindenkinek!
Áldott Húsvétot!
				
Szeretettel:
					
Szabó Szilvia
tanító

Versajánlás
Orsós Réka: Virágos kert
Kis rózsáim növekednek,
kis gyökeret eresztenek.
Kicsi levél már növekszik,
szirmai az esőt érzik.
Az eső esik, a virág érzi,
hogy a zápor csak őt védi.
Végül a nap megszárítja szirmát,
csendben őrzi édes álmát.
Aztán mikor majd felkel,
szeretet öleli meg a lelkét,
és meg is szárítja minden könnyét.
Virágos kertbe ültettem a szívem,
rózsák hintik be az egész életem.
Rózsáim szirmai betakarják lelkem,
virágos kertbe ültettem a szívem.

Szeretettel:					
Orsós Réka 7. oszt. tanuló
Szent Benedek Kat. Ált. Iskola

Tavaszra hangolva - lélekemelő gondolatok

Egyik európai országban történt. Egy fiatal lány rengeteget járt szórakozóhelyekre, elhanyagolta a tanulását, a
szüleivel is alig tartott kapcsolatot, végül pedig kábítószereket kezdett használni. Sokan, sokféle módon próbálták segíteni, figyelmeztetni, de mindez hatástalan volt.
Sikerült egy keresztény ifjúsági közösségbe bevinni - ahol
a papnak pszichológiai végzettsége is volt, aki néhányszor
beszélt a lánnyal, azonban mindez sikertelen volt.
A nyári szünetben a lány Olaszországba ment dolgozni. Amikor hazajött, olyan volt, mintha kicserélték volna.
Kedves lett, jókedvű, elkezdett tanulni, már nem bulizott

és nem kábítószerezett. Egy alkalommal a keresztény ifjúsági közösség papja megkérdezte tőle, hogy mi az oka,
ennek a nagy változásnak. Mire a lány ezt mondta:
-Olaszországban egy pizzériában dolgoztam. Volt ott
egy szakács, aki egyáltalán nem bánt velem,kesztyűs
kézzel. Azt mondta nekem egyik nap:
- Te lány, nem tetszel nekem! Mindig szomorú vagy!
Neked valami hiányzik! Elő kellene venned a Bibliát, ki
kellene nyitnod, olvasgatnod, és hagynod, hogy Jézus
előlépjen a Biblia lapjairól és belépjen az életedbe!
(Folytatás a 12. oldalon)
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Tavaszra hangolva - lélekemelő gondolatok
Én erre ezt mondtam neki:
- Én nem hiszek az ilyesmiben!
Ám, a szakács mondatai nem hagytak nyugodni! Pár
héttel később, egyik este, amikor nagyon egyedül voltam, tényleg elővettem a Bibliát és olvasgatni kezdtem.
Aztán később, egyre gyakrabban olvastam belőle. És az
egyik este, valóban Csoda történt!
Jézus „előlépett” a Biblia lapjairól és belépett a szívembe. Megváltozott az életem…

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába
(részlet)
Ez a könyv a Könyvek Könyve, szegény ember
drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja: Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás – kútja, hol pohárral Krisztus áll.

…
Minden fakul, minden romlik, márványvár is
összeomlik.
Bíborleplek ronggyá málnak, dicsőségek füstbe
szállnak.
Csak ez a Könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke!
…
Ez a Könyv a Mózes bokra: Isten szíve dobog benne.

Kedves Olvasó!
Vedd kezedbe Te is a Könyvek Könyvét, a Bibliát!
Azt a könyvet, amely döbbenetes hatást gyakorolt és
ma is gyakorol az emberiség történelmére. Nyisd ki,
lapozgasd és olvass belőle! Engedd, hogy a lapjai közül
Hozzád is szóljon!
			
Lábos Mária nyugd. tanár

Katolikus hírek
Kedves Nagysimonyi Testvérek! Mindannyian tudjuk, hogy milyen törékeny az életünk. Most a járványveszély idején ez különösképpen tudatosul bennünk. Amikor olyan megpróbáltatások érnek bennünket, amelyek
ellen a magunk erejéből nem tudunk védekezni, átéljük,
hogy mindig Isten kezében van az életünk. Ez a nagy
hit és bizalom legyen ott életünkben. Imádságunk most
még buzgóbban szálljon a Szentháromságos Egy Istenhez. Adja meg az Úr, hogy felelős viselkedésünkkel mi
is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Kérjük a Boldogságos Szűzanyát, a Betegek Gyógyítóját, hogy anyai oltalmával és közbenjárásával segítsen a
megpróbáltatás óráiban.
A következőket közöljük a testvérekkel:
1. Templomunkban a nyilvános liturgiák (szentmisék, gyászmisék, keresztutak, litániák, ünnepélyes házasságkötések, keresztelések) 2020. március 22-től a Püspöki Konferencia rendelkezésének visszavonásáig szünetelnek.

A már felvett miseszándékokat elvégzem a nép részvétele nélkül. Papi hívatásomból fakadóan a szentmise
áldozatot naponként bemutatom, a zsolozsmát a népért
imádkozom. A szentmisének végtélen értéke van. Ha a
szentmisét mondató fizikailag nem is tud jelen lenni, lélekben jelen lehet, azokért imádkozva, akikért kérte a
szentmisét.
Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy ő későbbi időpontra szeretné a már beírt miseszándékot áthelyeztetni, minél előbb tegye meg telefonon (95/476-120), vagy email
címünkön: gerceiplebania@gmail.com
Új miseszándékot a rendelkezés visszavonásáig nem
veszünk fel.
2. A KERESZTSÉG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges úgy történjen
szűk körben (szülők és keresztszülők jelenléte). Kérjük,
hogy a kereszteléseket későbbi időpontra tegyük el.
(Folytatás 13. oldalon)
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3. A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen
szűk körben (szülők és tanúk jelenléte). Amennyiben lehetséges, a házasságkötéseket más időpontra tegyük.
4. Áldozás
Végezzünk lelki áldozást, amelyben elnyerhetjük a
szentáldozás kegyelmeit. Ezt imádkozzuk:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak magamhoz venni, jöjj, legalább
lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
5. TEMETÉS
Jelezzük az elhunyt hozzátartozói felé, hogy csak
szűk körben tartsák meg a temetést. A zárt ravatalozó a
szertartás végzésére nem megfelelő helyszín. Lehetőleg
ne álljunk szorosan közel egymáshoz, továbbá kerüljük
a részvétnyilvánítás fizikai gesztusait. A temetési
mise ugyanúgy, nép nélkül, vagy egy majdani, a
hozzátartozókkal később egyeztetett időpontban
végezhető.
A plébánia hivatal nyitvatartása március 23-tól: du.
14-15 óra között
Isten áldását és oltalmát kérjük Mindannyiunk
életére. Legyen velünk az Ő kegyelme, erősítsen a
megpróbáltatásokban, szabadítson meg a járvány
fenyegető veszedelmétől. Gyógyítsa meg betegeinket!
Az Úr segítse az orvosokat, az egészségügyi dolgozókat,
ápolókat. Hűséges szolgálatukért áldja meg őket az Isten!
Templomunk mindennap nyitva van a rácsig.
Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel
Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az
„Élő víz” kiadványon olvashatnak:
Nagyböjti látomás
Van egy nagyböjti látomásom. Egy templomot látok
magam előtt. Nem figyelem, hogy egyszerű vagy
gazdagon díszített-e az épület belseje, csupán azt látom,
hogy tele van emberekkel. Gyermekekkel és fiatalokkal,
felnőttekkel és idősekkel. Gazdagokkal és szegényekkel,
okosakkal és kevésbé tanultakkal, egészségesekkel és
betegekkel. De mindenki meg van kötözve, a kezeken
láncok és bilincsek. Az emberek nézik kezükön a
láncokat, de nem próbálja senki dühödten letépni,
lerázni magáról, mert tudja, hogy hiábavaló volna
erőlködése. Nem beletörődéssel nézik a láncokat, hanem
várakozással és reménnyel, mint akik ígéretet kaptak és
tudnak türelmesen várni. Aztán megjelenik valaki elől,
ragyogó fehér ruhában és megszólal.
Ekkor mindenki felé fordul. Hangja egyszerű, de mégis
van benne egy kis ünnepélyesség. A hang ismerősen
cseng mindenkinek, s mintha azt is már hallották volna,
amit mond, mert üzenete is ismerősen cseng. Hangjában

nincs semmi fenyegetés. Szelíden mondja: Tartsatok
bűnbánatot és térjetek meg! És ez a szelíd hang igaz
bűnbánatot ébreszt az emberek szívében, s lehullanak a
láncok a kezekről. Ez a látomás talán a mostani szentmisén
jelenlévőkről szól, vagy más plébániai közösségekről, de
az is lehet, hogy az egész Egyházról.A hit ajándék
Mindannyiunknak szüksége van a bűnbánatra és a
megtérésre! Szükségünk van a lelki megtisztulásra!
Szükségünk van a hit ajándékára! Szükségünk van arra,
hogy megnyíljon a szemünk! Szükségünk van rá, hogy
Jézus felnyissa szemünket, ahogyan felnyitotta annak a
vaknak, akiről a mai evangéliumban olvasunk. A történet
meglehetősen mozgalmas. Van itt minden: gyógyítás,
hitvita, kiátkozás, hitvallás, felszólítás a bűnbánatra. Az
evangéliumokban sok mozgalmas történetet olvasunk,
a Jézus körüli események, a vele való találkozások
ilyen jellegűek. De itt most még a szokásosnál is több
fordulatot hoz az események előrehaladta. A történet egy
szokásos gyógyító csodaként indul. Az Úr találkozik
egy beteggel, egy olyan emberrel, aki születésétől fogva
vak. A betegség tehát rendkívül komoly. Jézus korábbi
csodáit ismerve szinte előre látjuk, hogy most egy fohász
következik az Atyához, aztán egy érintés és a vak rögtön
látni fog. Jézus azonban nem siet ennyire. A gyógyítás
folyamatába beiktat egy tisztulási szertartást. Ezzel
meg is értjük mindjárt, hogy miért volt szükség a vak
szemének sárral való megkenésére. Jézus érzékelteti,
hogy a gyógyulás tőle jön, de a tisztulásért az embernek
is tennie kell valamit, meg kell mosakodnia.
Jézus szeretne minket elvezetni egy új életre, egy
boldogabb, szentebb, teljesebb életre. Szeretne minket
megajándékozni a hittel és a hit szerinti látásmóddal. A
nagyböjti látomást Jézus tudja beteljesíteni. Ő szabadít
meg a bűntől, ami megbilincsel minket és ő adja nekünk
a hitet.
Az első lépés a hit útján
Uram, Jézus! A hit szilárd alap, amelyre egész életemet
felépíthetem. Az első lépés a hit útján az ismeretlenbe,
a bizonytalanba való belépés. A bizonytalan lépések
után megérkezek hozzád, Uram, aki csodát tehetsz
velem, s ettől kezdve megszűnik bennem mindenféle
bizonytalanságom és aggodalmam. Segíts engem, hogy
ki tudjak lépni bűnös életem sötétségéből, kételkedéseim
és aggodalmaim homályából és eljussak a te kegyelmed
világosságára! Adj nekem bátorságot elindulni a hit
útján, Isten titkainak útján! Hittel és bizalommal
fordulok hozzád: adj meg mindent, ami üdvösségemre
szolgál! Köszönettel és hálával tartozok neked azért,
mert segítesz, hogy eljussak az üdvösségre.
Balasi István esperes-plébános
9672 Gérce, Tel.:06 (95) 476-120
Mobil: 30/820-3903
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Húsvéti, böjti gondolatok
Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával
borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte:
„Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.” Erre
Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt:
„Akarom, tisztulj meg!” És azonnal letisztult róla a
lepra. Lk 5,12-13.

Őrimagyarósdi szolgálati helyünkön, egyik télen
sok gond volt a kéményünkkel. A falon keresztül
visszaszivárgó állandó füst jelezte ugyan a veszélyt, de
mi az időjárásra, a nedves fára és a nem tökéletes fűtési
technikára gyanakodtunk, sokkal inkább, mint komoly
bajra. Bár a helyzet nem javult, sőt romlott, gyakran kellett
szellőztetni és kivinni a szobából az újszülött kisbabánkat,
és mondogattuk bár, hogy meg kellene már nézetni a
kéményt szakemberrel, mégsem tettünk semmit, de hát
érthető is volt akkor, hiszen karácsony volt, rengeteg
szolgálat, meg a kisbaba gondozása és a nagytestvér szerep
megszerettetése a nagylányunkkal, minden energiánkat
lekötötte. Aztán egy békés vasárnap este, egy szusszanásnyi
pihenéskor, egyszerre rohant át mindkét gondnokunk:
otthonról látták, hogy lángol a kéményünk. Nem tudták,
mi lehet bent a lakásban. Nagyon meglepődtünk, hiszen
mi semmit sem tapasztaltunk az életveszélyes helyzetből.
De ezután már komolyan fel kellett deríteni a baj okát,
nem lehetett tovább halogatni. Jöttek a szakemberek:
kéményseprő, kőműves, hozzáértő szomszédok, többször
kiszedték a szobában lévő kéménynyílást, amiből pedig jött
ki minden: füst, korom, kátrány, ismeretlen eredetű anyag,
mindenféle égéstermék, míg végül tiszta lett a nyílás, a
kazán dübörgött, szállt ki a füst a kéményen (kizárólag
ott), és a lakásban olyan meleg volt, mint még soha.
Kiderült, hogy a kémény eldugult, hosszú évek alatt olyan
sok égéstermék rakodott le a falán, ami nem engedte át a
füstöt. Kiderült az is, hogy az éves kéményseprésen kívül
havonta ki kellene tisztítani a falban haladó kéménycső
egyes szakaszait. Gondos odafigyelést, rendszeres és
alapos tisztítást igényel, különben szépen lassan és

észrevétlenül annyira lerakódik az égéstermék, hogy a
nyílás eldugul, aminek következménye életveszélyes
helyzet is lehet.
Rendszeresen tisztítani, gondosan odafigyelni,
szakembert hívni, időt áldozni, meglátni az első jeleket
– ezt nemcsak a kémény igényli. Hanem minden, ami
működik, ami él.
Megdöbbentő, hogy mennyire híján vagyunk
mindezeknek, amikor az életünkre, kapcsolatainkra,
köztük istenkapcsolatunkra tekintünk: a rendszerességnek,
a gondos odafigyelésnek, az idő odaszánásának, halogatás
helyett a most megragadásának, a segítségkérésnek,
a másokkal való megosztásnak. Pedig életünkre,
testünkre, lelkünkre, hitéletünkre is szépen lassan, napról
napra, szinte észrevétlenül rakódik rá az égéstermék,
a mindennapok, a feszültségek, a minket megkötöző
bűnök melléktermékei. A közöttünk, Teremtőnk vagy
felebarátunk közötti kapcsolat csatornája pedig paradox
módon éppen a hiánytól: idő, szeretet, odafigyelés,
ráhagyatkozás, bizalom hiányától, úgy dugul el, mint
egy évek óta nem tisztított kéménynyílás. Elzáródik,
amin nem tud áthatolni semmi, nem áramlik a szeretet,
megszűnik az összeköttetés.
És van, hogy az elakadás bennünk van, hiszen ki ne
szenvedne attól, hogy a rohanás, teendők, a feszültség,
a stressz közepette nem jut idő, alkalom, lehetőség,
erő megadni a léleknek azt, amire szüksége van. És
napról napra, hétről hétre rakódnak a terhek, szűnni
nem akaróan jönnek a problémák, a feladatok és velük
együtt „a kevés vagyok én ehhez” érzése. Nehéz pihenni,
megállni, kiszakadni. Sőt úgy tűnik, újra kell tanulnunk
elmélyedni, befelé figyelni, csendességet tartani.
Sokszor nem is megy ez a világ zajában, ki kell szakadni
belőle, el kell vonulni tőle. Pedig nekünk magunknak is
szükségünk van töltődésre, tisztulásra.
Gyakran azt sem ismerjük fel, ha nagy a baj, nemhogy
az első apró jeleket. Mint ahogy gyakran egy betegség
testi tüneteit sem vesszük komolyan, úgy siklunk el
afelett is, hogy hetek óta nem figyeltem befelé saját
csendességemre, akár Biblia olvasás közben, vagy idejét
sem tudom, mikor szakadtam ki fontos kötelességeim
hálójából és adtam magamnak egy szabad órát, napot
töltekezésre. Vagy éppen réges-régóta halogatok egy
fontos, őszinte, tisztázó beszélgetést, de nem találok rá
időt, módot, hangulatot. A mostani hetek sokak számára
adatott kényszerpihenője erre is ráébreszthet minket.
A rendszeresen tisztítást, gondos odafigyelést, segítségkérést, időráfordítást, az árulkodó jelekre való érzékenységet
minden igényelné, ami működni akar, ami él.
Lelki elakadásaink, terheink nyomai, mint egy betegség jelei jelentkeznek és megkeserítik, megnehezítik életünket.
(Folytatás a 15. oldalon)
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Húsvéti, böjti gondolatok
Mérgezik kapcsolatainkat, eltávolítanak önmagunktól, a másiktól, Istentől. Saját erőnkből, segítség nélkül
pedig nehezen gyógyulunk, tisztulunk meg. „Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat” – írja József Attila. „Ha akarod, megtisztíthatsz engem” – kiáltja szinte hitvallásszerűen a leprás ember Jézusnak az út széléről. De lehet ez utolsó imádsága egy reményvesztett, kirekesztett, bűnösnek tartott, gyógyíthatatlan betegnek, amilyennek egy leprás akkoriban számított. Akinek fekélyekkel borított, undorító külsejéhez hasonlónak tarthatták a belsőjét is, hiszen a lepra, mint minden betegség Isten büntetésének következménye volt Jézus kortársainak szemében. De, mint másutt is, Jézus itt
sem csak a külső tünetekre koncentrál, hanem a belső elakadásokra is.
A betegsége miatt kiközösített ember bűntudatát is
gyógyítja, lelki elakadását is elsimítja, ami távol tarthatta Istentől és emberektől. Jézus elveszi a leprás testi és
lelki nyomorúságát egyaránt. „Akarom, tisztulj meg!”
Azaz szabadulj meg a testi és lelki kínjaidtól, legyen újra
kapcsolat, csatorna közted és a többi ember, közted és az
Örökkévaló között, legyen újra látható istenarcúságod,
működj újra rendeltetésszerűen, azaz éld újra azt az életet, amit Teremtőd adott neked, éppen azt, amit éppen neked adott.
Így gyógyulhatunk, így tisztulhatunk mi is. Ha tisztulásért kiáltunk, ha felismerjük, hogy szabadulásra van
szükségünk a ránk rakódott, minket elnehezítő terhektől.
Az egyházi esztendő körforgásában, évről évre, a böjti
időszak és koronájaként a húsvét lehet az önvizsgálat, az
önmegtartóztatás mellett, vagy éppen ezeken keresztül a
lelki tisztulás ideje is, mint egyfajta lelki karbantartás elvégzésének lehetősége. Az idei, a 2020-as böjti, húsvéti ünnepkör másként alakult, mint sokan várták, akarták.
Az önvizsgálat, a befelé fordulás új hangsúlyt kapott, ám
a nehézségek mellett új lehetőségeket is. A külső bezárt

ajtók belső ajtókat, új utakat nyithatnak meg, éppen azokat, amiknek megnyitására az egyház évszázadok, sőt ezredek óta hív.
A böjti időszak és vele a húsvét ünnepe a tisztulás, a
megtisztulás ideje lehet, amikor egészen közel juthatunk
ahhoz, aki megtisztít, aki képes megszabadítani lelki elakadásaimtól, aki élete áldozatával újra átjárhatóvá tette a csatornát Isten és ember között. Éppen ebben az időszakban átélt magasságok és mélységek visznek közel
hozzá az úton, hogy mi is megszólíthassuk, mi is kérhessük, hogy mi is elhiggyük, ő akarja a mi tisztulásunkat.
A húsvéti ünnepkör intenzívhitélményei: halál és élet rádöbbenthetnek lelki betegségeinkre, de felébreszthetik a
gyógyulás vágyát is. A teljes, testi, lelki gyógyulást pedig
csakis tőle várhatjuk. Aki vérrel tisztít, Istenként emberré
lett, úrként szolgál és halálával éltet. Ámen.
A sárvári gyülekezetben elkezdődött az online igehirdetés. A Sárvári Televízióban minden nap 17.30-tól
Evangélikus igemorzsák címen jelentkezünk áhítatokkal, illetve vasárnap 9.30-kor istentisztelettel. Mindezek
a televízió youtubecsatornájánis elérhetők, visszanézhetők. Ennek linkje:
https://www.youtube.com/user/sarvartv/videos
Illetve egy másik link, ahol a szombathelyi Credo
Rádióban megjelent riport hallgatható meg:
https://www.evangelikus.hu/koronavirus-2020-pethoudvardi-andrea-interju
Így az evangélium üzenete talán több nagyimonyi
evangélikushoz és keresztény hívőhöz is eljuthat.
Pethő-Udvardi Andrea
evangélikus lelkész                                                                            

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Bándoli Gábor és Szalai Judit, Lakatos László és
Sztojka Katalin Kitti
Gratulálunk! Sok boldogságot!

Halálozás:
Smidéliusz Zoltán, Mógor Sándorné, Szalai Sándorné,
Horváth Ferencné, Borsos György, Szalai Sándor,
Horváth Józsefné sz. Tóth Ilona

Születés:
Hőbör Balázs és Tóth Ninetta leánya: Nola Beáta, Lakatos László és Sztojka Katalin Kitti fia: László Benett
Gratulálunk!

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

Itt a tavasz, örülünk a napsugár melegének, figyeljük a lassan ébredező természetet.
Ilyenkor szívesen hallgatják a gyerekek a tavaszi napsugárról szóló meséket is, mert olyan jó elképzelni, vagy akár
megálmodni, hogy kabát nélkül szaladgálunk a virágokkal teli réten, arcunkat pedig jólesően melengeti a napocska!
Nagytakarítás a Napnál
Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy három napig nem lehetett látni a Napot.
A kiscsibéknek nagyon hiányzott a napsugár.
– Hová tűnhetett a napocska? – kérdezték. – Keressük meg, hívjuk vissza az égre!
– Igen ám, de hol találjátok meg? – kotkodácsolt a kotlós. – Tán bizony tudjátok,
hol lakik?
– Nem tudjuk – csipogták a kiscsibék –, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk.
– Koty-koty-koty, jól van, menjetek – mondta a kotlós,
és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézeskalácsot. A kiscsibék útra
keltek.
Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztáskertbe értek. Látják, hogy az egyik káposztalevélen ül valaki,
nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga! A kiscsibék megálltak, megkérdezték tőle:
– Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?
– Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka, ő bizonyosan tudja.
A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni kezdett:
– Csibe, csibe, kiscsibék, hová mentek, kiscsibék?
– Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.
– Én is megyek, én is megyek! – örvendezett a szarka, és
még közelebb röppent.
– De tudod-e, hol lakik? – kérdezték tőle.
– Azt biz’ én nem tudom, de nyúl koma talán tudja, itt
lakik a szomszédban, a répaföld csücskében.
A kiscsibék meg a szarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy vendégek közelednek, fejébe húzta
a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még
jobban kitárta.
– Nyulam-bulam – csipogták a csibék, csirregte a
szarka –, a napocskát keressük, nem tudod, hol lakik?
– Azt biz’ én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa bizonyosan tudja. Itt lakik a nádasban, a patak közelében.
No, elmentek a nádasba, a nyúl is velük ment. A patak
partján megtalálták a kacsa házát meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve.
– Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed? – kiáltotta a nyúl.

– Itthon, itthon! – hápogott a kacsa. – A
tollamat szárítom, három napja nedves, nem
süt a napocska.
– Éppen őt keressük! – csipogták a kiscsibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón
bólingatott hozzá. – Nem tudod, hol lakik?
– Azt biz’ én sem tudom, de a patak túlsó
partján, az odvas bükkfa alatt lakik a sün, az
bizonyára tudja.
Beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt. Meg
is találták, ott szunyókált sün koma a bükkfa tövében.
– Sün, sün, sün koma! – csipogták a kiscsibék, csirregte
a szarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott. – Nem tudod, a napocska merre-hol lakik? Három napja nincs az égen. Tán csak nem betegedett meg?
A sün előbb gondolkozott kicsit, azután így szólt:
– Már miért ne tudnám! Tudom én, hol lakik, meg is
mondom nektek. A bükkfa mögött van egy nagy hegy, a
hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska csak egy bolhaugrás!
ĺgy szólt a sün, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az utat.
No, útnak eredtek. Mentek, mendegéltek, egyszer
csak megérkeztek a nagy hegy csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint három lepedő…
A kiscsibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne,
azután – huss! – repültek a felhő hátán, meg sem álltak a
holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni
kezdett ezüstös tányérja.
– Hold, hold, ezüst hold – csipogták a kiscsibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sün is szépen kérlelte –, mutasd meg nékünk, hol lakik a napocska! Három napja nincs az égen, három napja vacogunk!
Úgy látszik – gondolták –, elaludt a napocska, nem
akar felébredni.
S akkor egyszerre rázendítettek: a kiscsibék csipogtak, a
szarka csirregett, a kacsa hápogott, nyulam-bulam makogott, a sün pedig az ablakon kopogott a botjával.
– Napocska-korongocska, kelj fel! Süss ki, napocska!
A Napocska felébredt, nagyot ásított.

(Folytatás a 17. oldalon)
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Tavaszi mese
lett több – egyszeriben mosni kezdte a napot. A szarka
a törülközővel törülgette, a sün a tüskéivel kefélgette. A
kiscsibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról.
Ez aztán igazi nagytakarítás volt! Egykettőre úgy
megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából,
kiballagott az égre, és vidáman ragyogott.
– Ki az, ki kiabál? Ki zavarja álmomat?
– Mi vagyunk itt, a kiscsibék, a szarka meg a nyúl, a kacsa meg a sün. Eljöttünk, hogy felkeltsünk, éppen reggel van!
– Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek? – szomorkodott a napocska. – Három napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok, úgy bepiszkolódtam.
Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy
vödröt, s elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kel-

Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza! A kotlós
kifutott az ólból, maga köré hívta a kiscsibéket, és azóta
is ott futkosnak az udvaron, magot keresgélnek, s ha jóllaktak, a napon melegszenek.
  
/ - Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzoljátok le a mese szereplőit! /

Tavaszi színező gyerekeknek

Kedves gyerekek! Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!
Szilvi tanító néni

Szabó Szilvia
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Osztálytalálkozó emlék

2019. 08. 17. – 65. évi általános iskolai találkozóról
A nyári szabadságok idejére szerveztük, igaz, egész évben
lenne ideje a már 80. évbe fordult nyugdíjasoknak összejönni.
De a már átélt 65 év, nagyon szétszóra az osztályt, így a 29-es
létszám 11 fő megjelenésére csökkent és még 2 feleség gazdagította a résztvevők számát. Az 1953 – 54. tanév végén készült
fényképen láthatók, hogy milyenek is voltunk 14 évesen. A tanáraink már elhunytak. A fényképen nem ismertük meg egymást,
szemüveg kell, a nevek is hiányosak az emlékezetünkben.
Az elhunytakról 2 perces felállással emlékeztünk, 15 fő nevét olvastuk fel.
Baranyai Sándor, Bődi József, Csizmazia András, Farkas Erzsébet, Farkas Jenő, Guzmics Erzsébet, Homlok József, Kovács Ilona, Ludván Éva, Péntek Sándor, Ódor Imre, Takács
Ágnes, Takács Imre, Várkonyi László, Hegedűs Árpád.
A fényképeken láthatók az 54-ben végzett tanulók és a 65.
találkozón megjelentek.

Nem tudott négy személy eljönni a találkozóra. (fekvő betegség, családi okok miatt) Az osztály mozgássérült tagjáért
autóval ment el az egyik fiú osztálytárs, és ő nagyon boldog
volt, hogy ő ezt is megérhette. A női osztálytársakat egy szál
rózsaszín szegfűvel köszöntötték a férfiak. Meglepetés volt,
köszönet a figyelmességükért. Pohárköszöntés után az ünnepi étkezés következett, választás a hideg tálakból, finom húsok, a tortából is jutott mindenkinek, italból is választhattunk.
Nagyon finom, ízletes volt, az igényünket kielégítette. Majd
elmozdultunk a helyünkről és egymás között megbeszéltük,
hogy ki – ki mire is emlékszik.
Az egyik családban történt, hogy még anyuka néhány napig
távol volt, az apukával együtt a gyerekek 13 darab csirkét ettek
meg négy nap alatt, azt sajnálta az anyuka, hogy egész nyárra
való húsa lett volna a családnak. A falusi lányok nagyon sze-

rettek csatangolni, (a találkozónk lévő fiúk kérték, hogy meséljétek csak el lányok, hogy mivel kellett felmosnunk a földes konyhát).
Két lányról van szó, mikor éppen csatangolni indultak, a
nagymamájuk nevelte őket, mondta, hogy nem mentek sehova, előbb felmossátok a konyhát! Hát egy zománcos kopott 5
literes lavórban kevertünk agyagos, lúgos vizet sárral, valamilyen piros port tettünk bele és kézzel rákentük a konyha földjére, száradásig nem szabadott rálépni.
Másik téma, ami a mai napig sem derült ki, hogy ki volt az,
aki az én fülemből a fülbevalót szabta ki és a padra elém tette, egy percig sem nézegette. Egy másik lány említi, hogy neki
most is fülében cseng a „Bukott szamár” csúfolás, ő soha nem
bukott meg.
A mi osztályunk ajtójára ki volt függesztve egy fekete tábla:
Az iskola legrosszabb osztálya. Az elhunyt tanáraink sok jóra
is megtanítottak bennünket. Sok olyan tudásunk van, amit még
ma is használunk. A II. világháború után történt az iskolák államosítása, összevonások, egyházi iskolák beszüntetése. Jól ös�szekeverte a politika a gyerekeket, a fiúkat, lányokat. Rosszat
jelentő magatartási jegyünk bekerült a 8. osztályos bizonyítványunkba. De a tovább tanulni szándékozóknak jeles jegy került a bizonyítványába. Én is jelentkeztem továbbtanulásra, de
a lázadó diákok közt én lány létemre elmentem az igazgatóhoz,
és kijavíttattam a rossz jegyet, de így sem tanulhattam tovább.
Miért volt a mi osztályunk a legrosszabb, mert tűrtünk: mikor a kisebb gyerekek „bukott szamárnak” csúfoltak bennünket. A fiák összeverekedtek, a tanár igazságot szolgáltatott a
„Makarenkói pofonnal”. A fiúkat sorba állította és csattant az
arcukon a pofon, az utolsó fiúhoz érve az elfordította a fejét és
az orrán találta a csattanás, csupa vér lett minden. A találkozón azt mondta, hogy ne keressük a fényképen, mert büntetésként nem állhatott oda a fényképezéshez. Egy másik fiút meg
az édesapja akart megpofozni és elszaladt előle, azt kiabálta
följelentem az iskolában, mit csinálsz? A kiérdemelt pofont az
apja lerendezte. Másik fiú 14 évesen egy kalapácsot, harapófogót tett a zsebébe és elment Budapestre munkát keresni, építkezésen talált is, kőműves lett. Ma is Budapesten él feleségével, gyermekeivel boldogan nyugdíjas.
A tanárok tanították a tárgyaikat, a legjobb tanuló fiú Malév fejlesztőmérnökeként dolgozott, sajnos nincs már köztünk.
Sok fiú gépésztechnikus, agronómus, vendéglős, vasutas, gyári szakmunkások lettek. A lányok közül lett tanítónő, intézeti igazgatónő, agronómus, pénztáros, gyors – és gépíró, sokan együtt mentek a szövőgyárba dolgozni. De voltak köztünk
olyanok is, akiket a férjük nem engedett dolgozni, meg tanulni
sem, a gyerekek nevelése volt az Ő feladatuk. Abban a nehéz
világban, amikor még az ’1956-os ’ történelmi helyzetet is át
kellett élni, a közösség ereje átsegített mindenkit. Minden társunkból becsületes dolgos ember lett.
Kocsis Ilona Zsófia
Nagysimonyiból elszármazott
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Kedves mindenki
Az előző újság megjelenésekor még azt hittem, hogy
mostanra beszámolhatok a farsangi játékról és annak
lezárására tervezett kis rendezvényről, valamint a húsvéti
előkészületekről is. Sajnos nem így alakult. A farsangi
játékot lezártuk, 5 napon keresztül kerültek fel község
facebook oldalára különböző játékok a gyerekeknek
és a felnőtteknek. Köszönjük a megoldásokat,
reméljük tetszett a játék. A díjazottak ajándéka már
megvan, mihelyst a veszélyhelyzetengedi kiosztjuk a
nyerteseknek.
Terveink voltak, vannak, de a jelenlegi helyzet nem
megfelelő ezekmegvalósításához. De kitartunk. Ezt
kérjük mindenkitől. Nehéz időszak ez, ilyet nem élt át
még senki, új, ijesztő, megterhelő. De túl leszünk rajta.
Mindenki máshogy éli ezt meg, más a véleménye, más
a hozzáállása, máshogy gondolkodik róla, ez különösen
nehéz. Elfogadni, megemészteni más véleményét, ez
néha dühítő, néha szorongást okoz, néha hihetetlen.
Hihetetlen belegondolni abba, hogy ez velünk történik,
mintha egy filmet néznénk és várjuk mikor lesz vége,
mikor jön a happy end. Várunk, várunk az új adatokra, a
külföldi helyzetjelentésre, a reményteli hírekre, miközben
telnek napok. A helyzet nem változik, sőt… napról napra

megyünk beljebb. Ez nehéz, nem tudni mikor lesz vége.
Mikor lesz minden a „régi”. De az már nem lesz, mivel
mindenki tanult valamit, mindenki átél valamit, mindenki
változik kicsit. A gyerek aki, egyik napról a másikra,
iskolából a digitális tanítás kellős közepébe cseppent, a
szülő aki otthon maradt, vagy helyt állt ebben a kritikus
helyzetben is. A munkahelyen és otthon is. A nagyszülő,
aki otthon marad, még ha nehéz is. Átélte ő a háborút,
a forradalmat, a rendszerváltozást és most ezt is, mert
szeretné látni a gyermekét, az unokáját, a dédunokáját.
Tanul mindenki. Az ápoló, az orvos, a beteg. Az eladó, a
sofőr, a gondozó. A kisgyerek, a nagy gyerek, az anyuka,
az apuka. Hogyan alkalmazkodjak ehhez, hogy oldjam
meg, hogyan segítsek. Ezt tanulom. És ettől talán jobb
lesz. Bízzunk benne. Tartsuk be a szabályokat, legyünk
fegyelmezettek és bízzunk. Tavasz van, a megújulás,
a nyitás, az új időszaka. Virágoznak a fák, ébred a
természet. Ez jó. Bízzunk ebben. Én is bízom benne,
hogy a következő számba már jó híreket írhatok le.
Vigyázzon mindenki magára és egymásra!
Csillagné Szabó Réka

Játék felhívás!
A farsangi játékhoz hasonlóan az iskolák bezárásával egy
időben is indítottunk egy netes játékot, melyet napról
napra lehet követni és elküldeni egy internetes felületen
a község FB profilján keresztül. A játék célja most nem
versengés, hanem ebben a nehéz időszakban egy kis kikapcsolódás, akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek,
együtt, hogy ne csak a negatív hírek árasszanak el minket.
Jó szórakozást mindenkinek hozzá!
Csillagné Szabó Réka

Receptajánlat
A húsvéti készülődést mostanság beárnyékolja egy
váratlan és hívatlan betolakodó jelenléte, amit sajnos
kénytelenek vagyunk elviselni.
A vírus itt van, de sokat tehetünk azért, hogy távol
tartsuk magunktól. Figyeljünk egymásra, és tartsuk be
az utasításokat, hogy minél előbb búcsút tudjunk inteni
ennek a nehéz időszaknak. De legfőképpen aki teheti,
maradjon otthon, és ha van kedve, hát próbálja ki az
időhiány miatt eddig félretett receptjeit!

Íme, egy friss tavaszi torta, és egy finom húsétel leírása.
Kívánok Mindenkinek békés ünnepeket, kitartást a
jelenhez, és egy nagy csokor jókedvet a családi sütésfőzéshez a konyhában!
Bóniczné Márti
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Receptajánlat
BACONBE TEKERT SERTÉSSÜLT
VADAS MÁRTÁSBAN

HOZZÁVALÓK (4-6 főre)
1 kg sertéshús (felsál v. comb)
10 dkg nyers, füstölt szeletelt bacon
1 ek sertészsír v. étolaj
A páchoz:
2 db sárgarépa, 3 db petrezselyemgyökér
2 nagy fej vöröshagyma, 15-20 szem egész feketebors
4-5 db babérlevél, 3 ek 20 %-os ecet
kb. 2 és ½ l víz, 1 ek só
A mártáshoz:
a páclé
4 ek mustár, 3 ek kristálycukor
2 dl víz, pici citromlé
1 ek zsír v. étolaj, 4 ek liszt
tálaláshoz: tejföl
Elkészítés:
A vizet felforraljuk, hozzáadjuk a karikára vágott
zöldségeket, az egész, megtisztított hagymákat, az
ecetet, a teatojásba helyezett egész borsot, a babérlevelet,

a sót. Lassú tűzön addig főzzük, amíg a zöldségek
megpuhulnak.
Levesszük a tűzről, és a forró lébe belehelyezzük a
húst. Fontos, hogy a zöldséglé elfedje! Megvárjuk amíg
kihűl, és lefedve a hűtőbe tesszük 3 napra.
Három nap után elővesszük, és feltesszük újra főzni.
Addig főzzük, amíg a hús annyira megpuhul, hogy a villa
könnyedén beleszalad. Ekkor a húst kiemeljük a pácléből
és várunk míg kihűl annyira, hogy meg lehessen fogni.
Amíg a hús hűl, kizsírozunk egy tepsit. A húst
beburkoljuk a baconszeletekkel, és a tepsibe rakjuk.
A pácléből kb. 2 dl-t elveszünk, és a hús alá öntjük.
Előmelegített, 180 fokos sütőben, kb. egy óra alatt pirosra
sütjük. Néha saját szaftjával meglocsoljuk.
A mártás elkészítéséhez a páclét használjuk.
Kivesszük a hagymákat és a teatojást, majd a páclében
maradt zöldségeket botmixerrel pépesítjük (mint egy
krémlevest).
Egy kisebb lábasban karamellizáljuk a cukrot, majd
óvatosan felöntjük vízzel, és addig hagyjuk a lassú tűzön,
míg felolvad a cukor – ekkor a zöldséges alaphoz öntjük.
Hozzáadjuk a mustárt, citromlevet, és jól elkeverjük.
Visszatesszük a tűzre, forrásig melegítjük, és berántjuk.
Kb. 5 percig, lassú tűzön, állandó keveréssel összefőzzük.
A húst kivesszük a sütőből és pihentetjük, majd
felszeleteljük, és a maradék szafttal meglocsoljuk.
CITROMTORTA
20 dkg babapiskótát összetörünk, majd 1 cs. rámát
megolvasztunk és ráöntjük. Kicsit állni hagyjuk, majd
belenyomkodjuk egy sütőpapírral kibélelt közepes
tortaformába.
1 natúr sajtkrémet (20 dkg), 10-15 dkg porcukorral és 1
citrom levével elkeverünk.
1 cs. gyümölcskocsonyaport (citromos) 1 pohár (kb.
2 dl) vízzel felfőzünk. (Nem szabad forralni.) Hűlni
hagyjuk, de ne keményedjen meg.
½ l tejszínt habbá verünk. Végül a sajtkrémet,
gyümölcskocsonyát és a tejszínhabot összekeverjük,
ráöntjük a babapiskótára, egy éjjelen át a hűtőben
hagyjuk.
Bónicz Lászlóné Márti
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