
1.melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat a 

 

„ Balatonszentgyörgyi életképek a XX. századból” antológia és „Simon József (1920 – 1983) 

író, költő, festő életműve” című CD-re írt könyvek 

„[nemzeti érték megnevezése]” 

Keszthely Város Települési Értéktárába, vagy a Nyugat-Balatoni Értéktárba történő 

felvételéhez 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 
 

BALATONSZENTGYÖRGYI 

életképek a XX. századból 
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Simon József Bódi 

1920 -1983 
 

volt somogysámsoni és  balatonszentgyörgyi postamester, festőművész, író, költő és 

helytörténész életműve 
 

                              
 

     Találkozás az ősi Simon pincénél, a Berényi - hegyen 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: 

Dr. Bürgés Györgyné Simon Márta 

……………………………………………………. (aláírás) 

Hévíz, 2015. augusztus 25. 

(P. H.) 
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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
DR. BÜRGÉS GYÖRGYNÉ SIMON MÁRTA, volt özv. DR. ÁNGYÁN FERENCNÉ 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Dr. Bürgés Györgyné Simon Márta nyugdíjas tanár 
Levelezési cím: 8380 Hévíz, Dr. Korányi u. 4. I. emelet 6. 
Telefonszám: 06 30 53-00-169 
E-mail cím: burgesmarti@gmail.com 
 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése: 
 
I. Balatonszentgyörgyi életképek a XX. Századból (versek, novellák, festmények II. világháborús 
emlékezések, naplók – antológia 
II. Simon József (1920 – 1983) volt premontrei diák, író, költő, festő életműve (kézzel írott II. 
világháborús naplója, kézzel írott versei – 170 Balatonról festett képe) 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
x  agrár- és élelmiszer gazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
 ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség   sport 
x természeti környezet   turizmus 
 
Megjegyzés: elsősorban kulturális örökség 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 
 
CD - re írva és papíralapon megtekinthető Dr. Bürgés Györgyné Simon Márta 8380 Hévíz, Dr. 
Korányi u. 4. I. emelet 6. (Az eredeti, kézzel írott napló, versek és festmények özv. Simon 
Csabánénál Balatonszentgyörgyön.) 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
x települési  x tájegységi  x megyei   külhoni magyarság 
 
Megjegyzés: Keszthely Város Értéktára, vagy Nyugat-Balatoni Értéktár, vagy Zala megyei Értéktár 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

Javaslat a 

 
 

„BALATONSZENTGYÖRGYI ÉLETKÉPEK A XX.SZÁZADBÓL” című antológia és 

„SIMON JÓZSEF( 1920-1983) volt somogysámsoni és balatonszentgyörgyi postamester 

festőművész, író, költő és helytörténész  életműve” című CD-n meglévő két könyv  Nyugat- 

Balatoni Tájegység, vagy Keszthely Város Települési Értéktárába történő felvételéhez. 

Indokolás: A CD-n lévő két könyv négy alkotója a keszthelyi gimnáziumban érettségizett. Simon 

József 1920-1983 premontrei diák volt közvetlenül a háború előtt, a művek szerkesztője, írója 34 

évig Keszthelyen tanított. 
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Dr Bürgés Györgyné Simon Márta volt özv. dr.  Ángyán Ferencné vagyok .Barátaim, 

szerkesztőtársaim bátorítottak, hogy javasoljam munkámat az értéktárba. ugyanis 72 éves vagyok, 

könyveimben nagyon sok kézzel írt II. világháborús emlék van. Naplók, versek, melyeket 

szeretném, ha megismerne szűkebb környezetem és az ország is. 

Könyveim Simon József nagybátyám 170 olajfestményének fényképét is tartalmazzák. A kiadás 

nagyon drága lenne a sok színes kép miatt. Lehet, hogy a kiadást nem is érem meg. Míg élek , 

keresem a szponzorokat. Szeretnék örülni annak, hogy munkám, mely elsősorban nagybátyám, 

édesapám és testvérem tehetségét dicséri, felvételt nyerne az értéktárba.  

Munkáinkból minden magyar ember tanulhat. Lebírhatatlan békevágyat, hazaszeretetet, 

szülőföldszeretetet, szülő- és családszeretetet. Tisztelettel kérem, hogy a művek elolvasásával 

győződjenek meg róla. 

Simon Ottó néhai nyolc kötetes költő testvérem „ Földlüktetés” című verséből idézek.  

„...fölémragyogsz 
Európa fizetetlen végvára 

Szegénylegények gyöngyországa 

Csillagos HUNNIÁM” 

Ebben az antológiában csak a Balatonról  és Hunniánkról szóló verseit olvashatjuk. 

Nagybátyám II.világháborús naplója dokumentum arról, hogy az ember , ember maradhat az 

embertelenségben is. Magyarország történelem tudósai is meríthetnek belőle, hiszen rengeteg dátum 

, adat, név szerepel benne. Miért kell a háború? A kérdés ma is nyitott. Kevés részlet a naplójából: 

Windischkelten, 1945. április 26. ...” Virágba borult a cseresznyefa, és háború van, ölik egymást az 

emberek... Mit számít, hogy sok-sok ezren halnak még meg hiábavaló küzdelemben?” Sok verset is 

írt a háborúban, a fogságban. Szinte mind arról a reményről szól, hogy vége lesz a háborúnak. 

Részlet az Ének a rabságból című verséből:  

„ Hazaszáll a falum pipacsos 

földjére lelkem. Sirató 

anya hull: az anyám, valahol 

egy kicsi borzas fa alá. 

 Édes jó anyám!... 

 
Nekem itt a rabok keserű  

sorsa jut. Éhes, kutató 

szememet lehúnyom,- megadom 

szenvedő Jóbként magamat,- 

érted szép REMÉNY!” 

 
Édesapám EMLÉKEZÉSEK című 90 oldalas kézzel írt munkájából is meríthetnek a tudósok. 

Szinte az egész II. világháborút elmeséli. Sok adat, név szerepel ebben is. Azért emlékezések, mert 

naplóját ellopták a háború végén. Szinte hihetetlen, hogy mindenre emlékezett. Budapest ostromáig 

együtt harcolt testvérével. A testvéri szeretet talán megkönnyítette a háború okozta kegyetlen 

szenvedést. Apánk leírása szerint egy másodpercen múlt az élete egy gránát robbanásakor. Az orosz 

fogságból 1948. május 9-én, tüdőbetegen tért haza. A fogságról szóló részben így ír a testvéri- és 

család-szeretetről:” ...nagyon lesoványodtam. Ezt azonban ellensúlyozta az az öröm,ami este ért. 

1947. február 17-én megkaptam hazulról az első két lapot. Egyet a feleségemtől, egyet a bátyámtól. 

Nagyon boldog voltam,hogy két év után hírt kaptam a családomról.” 

Az én novelláim közül ötöt helyeztem el könyvemben. Anyai nagyapám életéről, hihetetlen 

akaraterejéről, szorgalmáról írt novellámat különösen ajánlom olvasásra.  Címe :” E-mail  oda föl”. 
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Testvéremnek ajánlottam, aki Szaller Pál nagyapánkról nem írt.   Arról szól, hogy a semmiből 

nagyon sok munkával  teremtett kis gazdaságát, melynek 11 holdját nem örökölte, hanem vásárolta, 

a tsz-be való kényszerítéssel elvesztette. Sajnos az aláírás után megőrült, és hamar elhunyt 

Engedjék kérem, hogy nagybátyám sokoldalú tehetségéről írjak még pár mondatot.  Ő a 

fogságból való hazatérése után sokat festett. 170 festményét lefényképeztem és elhelyeztem a róla 

szóló könyvben. Hirtelen halt meg 62 évesen.  Nem rendelkezhetett „kincseiről”. Csak most, halála 

után 30 évvel, ángyunk halála után találták meg unokái és fiatalon özvegyen maradt menye, Simon 

Csabáné a rengeteg gyönyörű kéziratot, melynek nagy része még feldolgozatlan. Szabóné Simon 

Tünde az unoka és az ő édesanyja Ancsa felismerték nagybátyám tehetségét. Megkértek, hogy 

munkáit szerkesszem könyvbe. Én négy év munkával, férjem Dr Bürgés György, özv. Simon 

Csabáné Ancsa, Szabóné Simon Tünde és férje Szabó András segítségével 

megtettem.(Nagybátyámnak négy gyermeke volt, kettő kicsi gyermekként, kettő fiatal felnőttként 

elhunyt.) Ángyunk 30 évig őrizte férje szépen becsomagolt írásait a padlásukon . Nem  engedett 

hozzányúlni, mert félt, hogy baj lesz belőle. Tudta, hogy a háborúban főbelövés járt a háborúellenes 

írásokért. A háború és fogság után pedig a volt premontrei diák, aki tisztként fölesküdött 

Szálasinak, Attól félt, hogy elbocsátják a postáról. Egész családunkat megfigyelték 1956-ig. 

Jelentést írtak rólunk. Ezek a dokumentumok még feldolgozásra várnak. 

Segítőtársaim között meg kell neveznem két keszthelyi volt tanítványomat, Dr Valent Ferencné 

Évát és Tarsolyné Molnár Ágnest, akik számítógépes tudásukkal és a nemzeti értékek iránti 

 tiszteletükkel lelki társaim is lettek a szerkesztés során. 

Én, a CD-n lévő két könyv szerkesztője, írója, tisztelettel kérem a Települési Értéktár Bizottságot, 

hogy CD-re írt munkáimat megismerésük után szíveskedjenek felvenni az értéktárba. 

Én, amíg Isten élni enged , tisztelettel próbálok két könyvemnek kiadót és szponzorokat keresni.  

Hévíz, 2015. augusztus 20. 

 

                                                          Dr Bürgés Györgyné Simon Márta  sk. 

                                                                             nyugdíjas tanár 

 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 
Mindkét könyv hiánypótló munka. Kifejeződik bennük a hazaszeretet, a haza iránti 
elkötelezettség, a háborúellenesség.  Művészi értéküket adják: Simon Ottó (1942-2007) Balatonról 
szóló válogatott versei, Simon József (1920-1983) háború zajában született versei, kézzel írott II. 
világháborús naplója, 170 festménye a balatoni tájról és a Zalai –dombságról, testvére Simon István 
(1921-1999) emlékezései a háborúra és fogságára. 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
 
Nagyanyám, Simon Józsefné Bódi Ilona elbeszélései, 
Testvérem, Simon Ottó 8 verseskötete:  ISBN 963 463 2944,  -(181645) Eng. szám : 53/269188, ISBN 
963 640 4968, ISBN 963-550-317-2, ISBN 978-963-446-445-7, ISBN 963 446 362 2, ISBN 963 0892726, 
ISBN 963 446 200-6 
Édesapám, Simon István kézzel írott 90 oldalas emlékezése a II. világháborúra és fogságára, 
Nagybátyám, Simon József kézzel írott háborús naplója, háborúellenes-, szerelmes- és hazafias  
versei,  „Balatonszentgyörgyi Képes Krónika”  eng.  sz.: Kiadói Főig. 33087. 
Írásaimat hitelesítette a 90 éven felüli László István balatonszentgyörgyi helytörténész. 
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8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
Egyenlőre CD-n és nyomtatott formában, papíralapon tekinthető meg. A Marcali Hagyományőrző 
Ipartestület tervbe vette a könyv-alakban való megjelentetést. 
 
 

III. MELLÉKLETEK 
 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja 
   
CD mellékelve. A két kötet címlapja a javaslat első oldalán látható. 
 
 
 
 

 

 

          BALATONSZENTGYÖRGYI  

életképek a XX. századból 
 
 
 

             
 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon József Bódi 

1920 -1983 

volt somogysámsoni és  balatonszentgyörgyi 

postamester, festőművész, író, költő és 

helytörténész életműve 
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2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek: 
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3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat : 

 

Az általam CD-re írt mindkét könyv és a könyvekből készült ismeretterjesztő előadások tartalmát a 

tágabb család ismeri. Azok közkinccsé tételéhez hozzájárultak. A javaslathoz csatolt saját készítésű 

filmek és fényképek felhasználásához hozzájárulok. 

 

 

 

Hévíz, 2015. augusztus 25. 

 

 

 

 

       Dr. Bürgés Györgyné Simon Márta   

                                                                                                   nyugdíjas tanár 

 

 

      
                                                                           

             Lovak a berényi parton                                                       A Zala torkolata felé 

 

                       
 

                                                     Tél a Zala folyó partján 
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