
IX. évfolyam 3. szám 2020. OKTÓBER

Kedves olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 35. számával.
„Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig énnekem. …”

Okt. 1. Az Idősek Világnapja

Idősek imája

Az ősz a változás időszaka. 
Két forró nap között egy kis ősz. A fák, a kövek, az úttest 

párásan csillognak. 
A falu és a város megtelik savanyú illatokkal.
Az erjedés, az érés és a betakarítás időszaka ez. 
A virágfüzéres forró nyár után magunkba szállunk és 

számlálgatjuk a múló időt. 
Az őszi változás válság az ember életében. 
Minden múlik…

Az alábbi mondókákkal  
köszöntjük az őszt!
Kelep, kelep, gólyamadár, Itt van az ősz, elmúlt a nyár.
Elmúlt a nyár, itt az ősz, Szőlőt őriz már a csősz.
Ereszkedik le a felhő, Hull a fára őszi eső.
Hull a fának a levele, Énekel a fülemüle.
Október, ber, ber, ber, fázik benne az ember.
Szőlőt csipked a dere, édes legyen szüretre.
Piros alma, de kerek, Kóstoljuk meg gyerekek.
Ugye édes, ugye jó? Nekünk hozta Őszanyó!
Lepörög a falevél, Lefújta a hideg szél.
Susog, susog a levél, Közeleg a hideg tél.

Szabó Szilvia tanító

Uram, köszönöm Neked az 
ajándékba kapott éveket és 
évtizedeket. 
Köszönöm életem minden 
eredményét, amivel megör-
vendeztettél.
Köszönöm családtagjaimat, 
akik elviselnek, akik mellet-
tem állnak és szeretnek.
Uram, kérlek, bocsásd meg, 

amit rosszul tettem, és amit 
elmulasztottam. 
Uram, adj erőt, hogy békésen 
hordjam az öregkor terheit, 
humorral fogadjam feledé-
kenységem jeleit, erőtlensé-
gemet, érzékszerveim tom-
pulását.
Kérlek, adj kedvet a munká-
hoz, amit még elvégezhetek. 
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Aktuális

I. Emlékezzünk!

Tisztelt Nagysimonyiak!

Az előző, júniusi számunk óta lévő tör-
ténésekről számolok be, amely időszak-
ban több minden is keresztezte az ed-
digi életvitelünket, ami által kevesebb 
információ tudott eljutni a Tisztelt La-
kossághoz. Ugyanakkor, községünk 
facebook oldala szükség szerint akár 
azonnali információk közzétételére is 
alkalmas ezért kérem, hogy kövessék 
azt is figyelemmel. 

Mint tapasztaltuk és érezhettük, a 
járvány az egész nyár folyamán itt set-
tenkedett körülöttünk, igaz, hogy nem 
akkora intenzitással, mint tavasszal, de 
azért folyamatosan lehetett akár helyi, 
akár környékbeli településekről ese-
teket hallani. Úgy néz ki, hogy az ősz 
beköszöntével ennek az időszaknak is 
vége, mert az eddigiekhez képest je-
lentősen megnőtt az esetszám, amihez 
viszonyítva szerencsére nem arányos a 
ténylegesen kezelésre szorulók száma. 
Most, inkább a fiatalabb korosztály az 
érintett, akiknek a szervezete könnyeb-
ben, vagy akár észrevétlenül küzdi le a 
vírust, de ugyanakkor a biztonsági sza-
bályok betartása az Ő felelősségük is, 
hiszen éppen ebből kifolyólag lehetnek 
Ők is kívülről tünetmentes fertőzők.    

 A témához tartozik még, hogy jú-
lius végén volt némi felhangja annak, 
hogy az iskolaépületünkbe karanténos 
ukrán vendégmunkásokat fogadtunk. 
Ezzel kapcsolatban szeretném hangsú-
lyozni azt, hogy Ők is csak egy, őnáluk 
végzett negatív teszt után léphetnek be 
szervezett körülmények között az or-
szágunkba, ahol kötelezően le kell töl-

teniük a kéthétnyi, vagy tíznapnyi meg-
figyelési idejüket. Mindeközben orvosi 
tesztelés, megfigyelés és rendőrségi el-
lenőrzés alatt vannak egész időszak fo-
lyamán. Ebből az elzártságból adódóan, 
potenciális fertőzőként sokkal kisebb 
veszélyt jelentenek a helyi lakosság szá-
mára, mint az, aki eljár városra vásá-
rolni, vagy piacra, vagy akár csak napi 
szinten dolgozni.

A lényeg az, hogy mindenki tartsa 
be a maszk viselés szabályait, lehető 
legkevesebbet érintkezzünk idegenek-
kel és még a védőtávolság megtartásá-
ra, alkalomszerű kézfertőtlenítésre kell 
hangsúlyt helyezni. A járvány jelenlegi 
elterjedtségének a szintjén bárkit bár-
hol „megkoronázhatnak” viszont az na-
gyon fontos, hogy amit az elkerülés ér-
dekében az adott helyszínen meg lehet 
tenni,- azt kérem, tegyük meg!

Folytatódik a néhány hónapja kivite-
lezési fázisba került, templomtorony- és 
közvilágítási hiánypótlás. Az elkészült 
toronyvilágítások után most néhány sö-
tét foltot tárunk fel, ami magában foglal-
ja a Széchenyi- Jókai utcák közötti főúti 
járdaszakaszt, valamint az ugyanezen 
utcák közötti kis közt, amely helyekre 
2- 2 lámpa lesz elhelyezve. Ezen kívül 
ugyanilyen  napelemes konstrukcióval 
világítjuk meg a József A. és Táncsics 
M. utcák közötti, vasút melletti járda 
szakaszt három lámpával, valamint há-
lózati áramellátással világosodik meg a 
Rákóczi F. utca, Pupp Norbiék felé ve-
zető szakasza. A telepített szolár készü-
lékek nyilván nem fognak rivaldafényt 
biztosítani, de arra mindenképpen al-
kalmasak lesznek, hogy sokkal bizton-

ságosabban tudjunk közlekedni az em-
lített területeken. 

Szeptember elején az évek óta meg-
szokott módon szerveztünk lomtalaní-
tást és elektronikai hulladékgyűjtést. 
A lomtalanításkor százezreket takarí-
tunk meg azzal, hogy saját eszközeink-
kel egy átvételi pontra összehordjuk a 
keletkezett lomot, míg az elektronikai 
hulladékot is csak előre összegyűjtött 
módon viszik el. Köszönjük a Tisztelt 
Lakosságnak, hogy a kiküldött tájékoz-
tatóban megjelölt  időben és formában 
készítették ki a hulladékot, amivel elejét 
tudtuk venni a régebben tapasztalt mi-
zériának.

Néhány hete örömmel tapasztalhat-
tuk, hogy községünk északi részén a 
víztározótól kicsivel feljebb nagyobb 
volumenű föld- és betonozási munkák 
kezdődtek. Vajon mi az? Nem más, 
mint a csipkerózsika álmából felébredt 
szupergyors internetünknek az alap-
kő-letétele. A most megöntött beton 
pillérekre fogják ráépíteni a települé-
sünket lefedő átjátszó tornyot, amely a 
továbbiakban szinte korlátlan hozzáfé-
rési keresztmetszetet biztosít a lakosság 
és vállalkozások számára. Ezek után 
bízzunk a mielőbbi gyakorlati megva-
lósulásban.

Hasonló jó hírem van a zártkerti 
villamosítással kapcsolatban, ugyanis 
némi kompromisszumok árán sikerült 
kimozdítani a holtpontról a projektet és 
a továbbiakban elméletileg nem lehet 
akadálya a jövő évi kivitelezésnek.

Tisztelettel: 
Lábos András polgármester

Október 6. – A 13 aradi vértanú kivégzésének a napja.
Az 1848 – 49-es szabadságharc leverése után, az osztrák csá-
szár kegyetlen bosszút állt a magyarokon. 

1849. okt. 6-án végezték ki a 13 honvéd tábornokot Aradon. 
Kiss Ernőt, Dessewffy Arisztidot, Schweidel Józsefet és Lázár 
Vilmost hajnalban lelőtték. Knézich Károlyt, Nagy – Sándor 
Józsefet, Damjanich Jánost, Aulich Lajost, Lahner Györgyöt, 
Poltenberg Ernőt, Leiningen – Westerburg Károlyt, Török Ig-
nácot és Vécsey Károlyt reggel 6 órakor kísérték a vesztőhely-
re, a bitófa alá, Őket felakasztották. 

Aznap végezték ki Pesten Batthyány Lajost is, az 1. függet-
len, felelős magyar kormány miniszterelnökét. 

Az október 6-ai gyásznapon az Ő emlékük előtt tisztelgünk. 
A szabadságharc utáni megtorlásoknak sokkal több áldozata is 
volt, Róluk is szól az emlékezés. Pesten több mint 30 embert, 
Pozsonyban tizenkettőt, Kőszegen nyolcat végeztek ki. Szinte 
nem volt olyan magyar család, amelynek valamelyik tagját ne 
érintette volna a megtorlás. 

Büszkék lehetünk az áldozatok hazafias magatartásáért!
Tisztelettel emlékezzünk rájuk!
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Aradi vértanúk

II. Emlékezzünk…
A vörös iszap katasztrófa áldozataira

2010. október 4-én súlyos és fájdalmas 
katasztrófa bejelentése rázta meg a ma-
gyar népet. A híradásokban ez volt a fő 
téma: Kolontár, Devecser és Somlóvásár-
hely településeket elöntötte a vörös iszap.  

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa tíz 
emberéletet követelő ipari szerencsét-

lenség és környezetkárosító katasztrófa, 
amit az okozott, hogy 2010. október 4-én 
átszakadt a MAL Magyar Alumínium 
Termelő és Kereskedelmi Zrt. tulajdoná-
ban lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és 
Ajka között létesített, 400×600 m-es vö-
rösiszap-tárolójának gátja. 

A kiömlő zagy elöntötte Kolon-
tár, Devecser és Somlóvásárhely telepü-
lések mélyebben fekvő részeit. Az erősen 
lúgos, maró hatású ipari hulladék körül-
belül 40 négyzetkilométeren terült szét, 
felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai 
károkat okozva.  

Halottak száma: 10
Sebesültek száma: 150
Kitelepítettek száma: 390

Emlékezzünk az áldozatokra, a kör-
nyezet pusztulására, a katasztrófa 10. év-
fordulóján!

Tisztelettel: 
Lábos Mária ny. tanár
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Jeles évfordulók 2020-ban
– 400 éve, 1620. január 8-án, a pozso-

nyi országgyűlés felajánlotta Bethlen Gá-
bornak a királyi címet, ám ő csak a Ma-
gyarország fejedelme titulust fogadta el.

– 220 éve, 1800. január 11-én szüle-
tett Jedlik Ányos István magyar termé-
szettudós, feltaláló, bencés szerzetes, 
egyetemi professzor.

– 50 éve, 1970. január 11-én hunyt 
el Latabár Kálmán színművész, komikus.

– 750 éve, 1270. január 18-án el-
hunyt Árpád-házi Szent Margit (1242–
1270) IV. Béla magyar király és Laszkarisz 
Mária bizánci császári hercegnő leánya, 
akiről a Margit-sziget a nevét kapta.

– 120 éve, 1900. január 25-én szüle-
tett Fekete István író, a Kele, a Lutra, a 
Hú, Tüskevár, a Téli berek, a Vuk és más 
népszerű regények szerzője. 1970. június 
23-án, 50 éve hunyt el, azaz kettős kerek 
évfordulós idén.

– 90 éve, 1930. február 3-án szüle-
tett Csoóri Sándor, a Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-dí-
jas és kétszeres József Attila-díjas magyar 
költő, esszéíró, prózaíró, politikus.

– 100 éve, 1920. február 7-én szüle-
tett Béres József biokémikus, Széche-
nyi-díjas kutató, a Béres Csepp feltalálója.

– 120 éve, 1900. február 27-én ala-
kult meg az FC Bayern München.

– 100 éve, 1920. március 1-jén a 
nemzetgyűlés Horthy Miklóst Magyar-
ország kormányzójává választotta.

– 75 éve, 1945. április 4-én fejeződ-
tek be Magyarországon a második vi-
lágháborús harci cselekmények.

– 530 éve, 1490. április 6-án hunyt 
el I. (Hunyadi) Mátyás magyar király.

– 115 éve, 1905. április 11-én szüle-
tett József Attila Baumgarten- és posz-
tumusz Kossuth-díjas magyar költő, a 
magyar költészet egyik legkiemelke-
dőbb alakja.

– 120 éve, 1900. április 11-én szüle-
tett Márai Sándor magyar költő, újság-
író, író.

– 100 éve, 1920. április 24-én szüle-
tett Zenthe Ferenc, Kossuth- és kétsze-
res Jászai Mari-díjas magyar színmű-
vész, a Nemzet Színésze.

– 120 éve, 1900. május 1-jén hunyt 
el Munkácsy Mihály magyar festőművész.

– 75 éve, 1945. május 7-én Európá-
ban véget ért a második világháború.

– 70 éve, 1950. május 7-én nyitották 
meg a Budapest Ferihegy Nemzetközi 
Repülőteret (ma Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér).

– 100 éve, 1920. május 18-án szüle-
tett Karol Józef Wojtyła, a későbbi II. 
János Pál pápa, aki 1978-tól 2005-ös 
haláláig vezette a katolikus egyházat.

– 40 évvel ezelőtt, 1980. júni-
us 3-án Valerij Kubaszov parancsnok 
és Farkas Bertalan, az első magyar űr-
hajós űrutazásuk nyolcadik napján a 
Szojuz–35 űrhajó fedélzetén visszatér-
tek a Földre.

– 100 éve, 1920. június 4-én írták alá 
a trianoni békeszerződést.

– 120 éve, 1900. június 29-én szüle-
tett Antoine de Saint-Exupéry francia 
pilóta, író, A kis herceg alkotója.

– 100 éve, 1920. július 19-én Horthy 
Miklós kormányzó gróf Teleki Pál föld-
rajztudóst nevezte ki Magyarország mi-
niszterelnökévé.

– 75 éve, 1945. augusztus 6-án az 
Amerikai Egyesült Államok légiere-
je atombombát dobott le a japán Hirosima 
városára. augusztus 9-én a japán Naga-
szaki városára. A robbanás következté-
ben tízezrek vesztették életüket.

– 75 éve, 1945. szeptember 26-án el-
hunyt Bartók Béla magyar zeneszerző, 
zongoraművész, népzenekutató, a kö-
zép-európai népzene gyűjtője, a Zene-
akadémia tanára.

– 500 éve, 1520. szeptember 30-án 
került hatalomra I. Szulejmán szultán, 
aki 26 évesen lett az Oszmán Biroda-
lom szultánja, egyben iszlám kalifája. 
Ezzel az akkori világ egyik leghatalma-
sabb uralkodója lett. 

– 150 éve, 1870. október 28-án szü-
letett (Boldog) Batthyány-Strattmann 
László magyar főnemes, császári és kirá-
lyi kamarás, az Aranygyapjas rend lovag-
ja, Vas vármegye örökös főispánja, aki-
nek a neve a „szegények orvosaként” vált 
ismertté. II. János Pál pápa 2003. március 
23-án, Rómában avatta boldoggá.

– 150 éve, 1870. november 5-én el-
hunyt 21 évesen Petőfi Zoltán (1848–
1870) színész, költő, Petőfi Sándor és 
Szendrey Júlia fia. Alakját Zoltán-
ka címmel Krúdy Gyula vitte színpadra.

– 250 éve, 1770. december 16-án szü-
letett Ludwig van Beethoven, világhírű 
német zeneszerző, zongoraművész. Is-
mertebb művei közé tartozik a Für Eli-
se és az Örömóda. Utóbbi 1972 óta Eu-
rópa hivatalos himnusza.

Összeállította:
Szabó Szilvia tanító

A 120 éve született Márai Sándor
Kedves Olvasó!
A napi sokrétű feladatod után, este fá-
radtan, kimerülve ülsz a fotelodban, 
ajándékozd meg magadat egy egyper-
ces meditációval, kis olvasmányokkal. 
Ezek gondolatokat ébresztenek benned 
és segítenek abban, hogy vidámabb, há-
lásabb és boldogabb legyél! Ehhez tu-
dom ajánlani a 120 éve született Mária 
Sándor költő, író, művész két könyvét. 
Én is gyakran fellapozom. A Füves – 
könyvet és az Ég és a Föld c. könyvét. 

Az életnek értelmet és értéket csak 
a szolgálat adhat, amellyel az emberek 
ügye felé fordulunk. Ha minden csele-
kedetünkben és minden szavunkban az 
a szándék van, hogy nem ártunk a má-
sik embernek, hanem inkább megte-
szünk minden tőlünk telhető segítséget. 

Legyen szemünk előtt az alábbi kele-
ti bölcsesség: „Ha valamit, ami sokak-
nak javára válik jól vagy jobban teszel, 
biztos lehetsz benne, hogy életednek 
értelme van. Ha néhány embernek, de 
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akárcsak egynek is segítesz, vagy örömet okozol neki, önma-
gad is boldog leszel!”

MÁRAI SÁNDOR
Erős tartású, szigorú ember volt a történelmi korával és magá-
val szemben is. Nem alkudott meg a középszerűséggel, élete 
végéig mindig a többletet kereste – bejárta az egész világot, 
földrajzilag és szellemileg is, de nem lelte otthonát benne. 

120 évvel ezelőtt, 1900. április 11-én született Kassán 
Grosschmid Sándor néven, egy szepességi szász család gyer-
mekeként. Dédapja II. Lipót magyar királytól kapott nemes-
séget. Édesapja dr. Nemes Grosschmid Géza, királyi köz-
jegyző, kassai jogászkamara elnöke, majd szenátor volt. 
Édesanyja Ratkovszky Margit, aki szintén nemesi – polgá-
ri családból származott. Négyen voltak testvérek. A polgári 
elitt és az európai kutúra értékeit figyelembe véve nevelték 
gyermekeiket. A házban cselédek, mosónők és házitanító is 
volt. Iskoláit a jezsuita kassai Főgimnáziumban kezdte, a bu-
dapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnáziumban folytat-
ta, majd visszatért Kassára és az Eperjesi Katolikus Főgim-
náziumban érettségizett 1917-ben.  

A lázadó kamasz nehezen alkalmazkodott a családi és is-
kolai kötöttségekhez. Írói ambícióival sok-sok szökésével 
nem értettek egyet sem a szülei, sem a tanárai. Álnéven kez-
dett el írogatni. 

1918-ban Budapesten kezdte el a Jogi Egyetemet, majd 
hamarosan átiratkozott a Bölcsészkarra. Az egyetem mellett 
újságíróként kezdett el dolgozni. Megismerkedett az irodal-
mi élet nagyjaival. Közben kicsapongó életvitelt folytatott. 
A család biztatására külföldre utazott. Lipcsében, Frank-
furtban, majd Berlinben folytatta a tanulmányait. A fiatal író 
1923-ban tért vissza Budapestre, majd ebben az évben fele-
ségül vette Matzner Ilonát – Lolát. Néhány évvel ezelőtt ta-
lálkozott Berlinben a kassai zsidó lánnyal. Az újdonsült há-
zaspár először Párizsban élt több évig, majd néhány hónapra 
Közel – Keletre költöztek, majd 1928-ban költöztek vissza 
Budapestre. Ebben az időszakban Márai Sándor sokat dol-
gozott, írt a Nyugatban, majd a Pesti Hírlap munkatársa lett. 
Felolvasásokat is tartott a Magyar Rádióban. Sorra jelentek 
meg könyvei: Zendülők, Idegen emberek, Csutora, A sziget, 
Egy polgár vallomásai…

A családot nagy tragédia érte. 1939-ben megszületett a há-
zaspár első és egyetlen gyermeke Kristóf, aki néhány hetes 
korában meghalt. A feldolgozatlan gyász következtében a há-
zaspár kicsit eltávolodott egymástól, de a házasságuk fenn-
maradt. Több könyvet írt ebben az időszakban is. 1942-ben a 
Gyertyák csonkig égnek és a Füves – könyv. Feleségével, Lolá-
val – és Lola testvérével Losoncra költöztek, itt ismerték meg 
Babócsay Jánoskát, aki 3 éves volt és örökbe fogadták. 1948-
ban a Márai család Svájcba, majd Olaszországba emigrált. Kül-
földön is fáradhatatlanul dolgozott. Néhány év múlva a család 
New Yorkban telepedett le. Hiányzott neki Európa. Az 1956-
os eseményeket a tengeren túlról figyelte. Később visszatértek 
Olaszországba, majd 1980-ban ismét költözött San Diegoba. 
Az öregség napjait sorozatos családi tragédiák árnyékolták be. 
Meghalt a húga, öccse, majd hosszú, nehéz betegség után 1986-
ban elveszítette feleségét Lolát is. Hamvait az óceánba szórta. 
A utolsó csapást, neveltfia, János halála okozta 1987-ben. 

Márai Sándor 1989. febr.21-én egy pisztolylövéssel vetett 
véget életének. Hamvait a Csendes-óceánba szórták. 

A magyar állam 1995-ben létrehozta a Márai Sándor – díjat.    
Gazdag írói tevékenységét mutatja az alábbi képsor:

Az ország, az írót, halála után Kossuth – díjjal, Magyar 
Örökség Díjjal és Magyar Művészeti Díjjal tüntette ki. Több 
városban is emléktáblát helyeztek el Róla.

Márai Sándor mindenben a lényeget kereste. Nem elége-
dett meg felületes megoldásokkal, féligazságokkal. A végte-
lent kutatta…

„Tudom, hogy nincs kis és nagy tenger, nincs kis és nagy 
távolság. Bennünk van valami végtelen és kötetlen.”

Márai Sándor: Olyan világ jön…

„Olyan világ jön, 
amikor mindenki gyanús, aki szép.
És aki tehetséges. 
És akinek jelleme van…

A szépség inzultus lesz. 
A tehetség provokáció. 
És a jellem merénylet!…

Mert most ők jönnek… 
A rútak. 
A tehetségtelenek. 
A jellemtelenek.
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És leöntik vitriollal a szépet. 
Bemázolják szurokkal és rágalommal a 
tehetséget.
Szíven döfik azt, akinek jelleme van.”

Márai Sándor: Ajándék

„És mégis, ma is, így is, 
örökké mennyit ad az élet!

Csendesen adja, kétkézzel, 
a reggelt és a délutánt, 
az alkonyt és a csillagokat, 
a fák illatát, 
a folyók hullámzását, 
egy emberi szempár visszfényét, 
a magányt és a lármát!
Mennyit ad! Milyen gazdag vagyok! 
Milyen megajándékozott vagyok! 

Micsoda bőség, minden pillanatban!
Ajándék az élet! Csodálatos ajándék! 
A földig hajlok, úgy köszönöm meg!”

Emlékezzünk!  Gondoljunk tisztelet-
tel Márai Sándorra!

Lábos Mária 
ny. tanár

Kultúrházi események

A Koronavírus járvány miatt a Kultúrházban, a nyári időszak-
ban a minden napos nyitva tartás szünetelt. Árusítások és csalá-
di, zártkörű rendezvények voltak. 

Nyári tábor a nagysimonyi 
Gyerekeknek

Régi hagyomány, hogy a nyári szünetben Szabó Szilvia tanító 
és Lábos Mária nyugdíjas tanár Mesteribe viszi a gyerekeket  
táborozni, fürödni, kikapcsolódni.

Az idén is a gyerekek már nagyon várták a mesteri nyári 
tábort, telefonon is és személyesen is érdeklődtek, hogy mikor 
lesz a tábor.

Július 1-jén 32 fő vett részt, július 28-án 38 fő töltötte 
együtt a napot, augusztus 13-án 20 fő fürdött Mesteriben.

Nagyon jól sikerült mindhárom alkalom. A gyerekek fe-
gyelmezetten viselkedtek, örültek, hogy együtt lehetnek, 
játszhatnak, úsznak, versenyeznek, kikapcsolódnak. 

Köszönet az Önkormányzatnak, a belépőjegyek megvásár-
lásáért!  

Köszönet az Egyesületeknek a buszért!
Köszönet Lábos András Polgármesternek és a Szülőknek a 

gyerekek szállításáért!
A Mesteribe történő oda- és hazaszállításban segítettek: 

Smidéliuszné Fazekas Georgina és Édesanyja, Orsós Attila, 
Kóbor Rudolfné, Tétry Lászlóné Pircsi, Pálfy Ádámné Zita, 
Smidéliusz Fanni, Szabó Jánosné Bakos Szilvia, Tóth János, 
Molnár Imre és Szabó Szilvia.

Jövőre is megszervezzük a tábort!

Képek a nyári mesteri élményekről:
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– Júliusban: 3 árusítás volt és egy Esküvő.

– Augusztusban: szintén 3 árusítás történt és egy családi ösz-
szejövetel.

– Szeptemberben: 3 árusításon vehettek részt a falu lakói.

– Októberben: 4 árusításra való helyfoglalás történt. Továbbá 
volt egy családi rendezvény, egy keresztelő. Az udvaron több 
alkalommal virágárusítás lesz.

Októberi jeles napok:
– okt. 1. Az Idősek Világnapja
– okt. 1. A Zene Világnapja
– okt. 4. Állatok Világnapja, Assissi Szent Ferenc napja
– okt. 6. Az aradi vértanúk emléknapja, gyásznap
– okt. Országos Könyvtári Napok
– okt. 16. Az élelmezési Világnap
– okt. 23. Az 1956-os forradalomra emlékezünk
– okt. 25. A nyári időszámítás vége
– okt. 31. A reformáció emléknapja

A katolikus egyházban október a Szűz Mária hónapja. Minden 
nap imádkozzuk a Rózsafüzért. 

Novemberi jeles napok:
– nov. 1. Mindenszentek 
– nov. 2. Halottak napja
– nov. 11. Szent Márton ünnepe
– nov. 19. Árpádházi Szent Erzsébet
– nov. 25. Szent Katalin vértanú
– nov. 29. 1. adventi vasárnap
– nov. 30. Szent András

Decemberi jeles napok:
– dec. 6. Szent Miklós ünnepe, a 2. adventi vasárnap
– dec. 13. Luca napja, a 3. adventi vasárnap
– dec. 20. a 4. adventi vasárnap
– dec. 21. Téli napforduló
– dec. 24. Szenteste
– dec. 25. 26. Karácsony
– dec. 28. Aprószentek napja
– dec. 31. Szilveszter, az Óév búcsúztatása

A Kultúrház nyitva tartási rendje majd a bejárati ajtóra kirakott 
lapról olvasható lesz.Szép őszi napokat kívánok Mindenkinek!

Tisztelettel: 
Szabó Szilvia tanító
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Lélekemelő gondolatok
Interjú a Sorssal

Egy Riporter interjút készített a Sorssal. A Sors büszkén me-
sélte: 

– Az én ütéseim kemények és kivédhetetlenek. Balütésem 
ugyanolyan súlyos, mint a jobbom. A legkeményebb ellenfelek 
– a Hűség, a Büszkeség, a Tudás, a Barátság és a Szeretet – már 
mind a padlón vannak. Valamennyit kiütöttem. 

– Így tehát – érdeklődött tovább a Riporter – senki sincsen, 
aki méltó ellenfélként felvenné Önnel a harcot? 

– Hát igen, meg kell mondanom – nyilatkozott a Sors – 
egyvalakivel még nem boldogultam. Valahányszor kiütöttem, 
mindig újra lábra állt. 

– De hát ki ez az ellenfél? – érdeklődött a Riporter.
– Reménynek hívják… –  válaszolta a Sors.

Üzenete: A remény hal meg utoljára! 
Az ember olyan, mint a gyöngyhalász. Számtalanszor leme-
rül, keresi, kutatja a gyöngyöt. De vajon hányszor találja meg? 

Hányszor merül le hiába? Fuldokolva, fogyó oxigénnel, re-
ményvesztetten bukkan a felszínre és újra merül és újra ku-
tat… bízik… reménykedik… hogy életének értelme legyen, 
hogy elérje vándorútja során a célját. 

Reménységek

A szállásadó megkérdezte a vendégét:
– Nincs nagyobb csomagja?
A vendég rázta a fejét és így válaszolt:
– Amint látja, minden reménységemet magammal hozom, a 

szívemben. Így a legkönnyebb az utazás. Nincs szükségem se 
hordárra, se taxira. A reményem minden vagyonom. 

A reményeim kívánságok.  
Magamért és embertársaimért és a Jóistenhez szólnak.
Áldás – kívánságok Mindenkinek, akivel csak találkozom. 

Lábos Mária
nyugd. tanár

PROGRAMAJÁNLÓ
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Kultúrházba!
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Evangélikus hírek
Újra együtt, egymásra hangolódva – Beszámoló a Vasi Evangélikus Egyházmegye  

szervezésében megrendezett 27. zenei táborról

Évről évre különleges élményben van 
része azokban, akik részt vesznek a vasi 
zenei táborban: az egymásra hangolódás 
csendességben, zenében, nevetésben, 
terhek hordozásában, mély beszélgeté-
sekben szinte magától (azaz kegyelem-
ből) születik meg. Olyan közösség ré-
sze lehet a táborozó, gyermek és felnőtt 
egyaránt, ami egytől egyik mindannyiuk 
elmondása szerint hiánypótló és kincset 
érő. Mindennek, a sokak szívét megdo-
bogtató, őrimagyarósdi templom, tábor-
hely, kert ad keretet, immár 27 éve. 

Hosszas mérlegelés, sok-sok beszél-
getés után úgy döntöttek a szervezők, 
hogy az idei évben is (augusztus 9. és 16. 
között) lehetőséget adnak a személyes 
találkozásra, közös zenélésre Őrima-
gyarósdon. A Vasi Evangélikus Egyház-
megye 7 gyülekezetéből (Sárvár, Nagy-
simonyi, Őrimagyarósd, Szombathely, 
Bük, Celldömölk, Alsóság) érkeztek 
résztvevők. Az idei tábor összlétszáma 
Évről évre különleges élményben van 
része azokban, akik részt vesznek a vasi 
zenei táborban: az egymásra hangolódás 
csendességben, zenében, nevetésben, 
terhek hordozásában, mély beszélgeté-
sekben szinte magától (azaz kegyelem-
ből) születik meg. Olyan közösség ré-
sze lehet a táborozó, gyermek és felnőtt 

egyaránt, ami egytől egyik mindannyiuk 
elmondása szerint hiánypótló és kincset 
érő. Mindennek, a sokak szívét megdo-
bogtató, őrimagyarósdi templom, tábor-
hely, kert ad keretet, immár 27 éve. 

Hosszas mérlegelés, sok-sok beszél-
getés után úgy döntöttek a szervezők, 
hogy az idei évben is (augusztus 9. és 
16. között) lehetőséget adnak a szemé-
lyes találkozásra, közös zenélésre Őri-
magyarósdon. A Vasi Evangélikus Egy-
házmegye 7 gyülekezetéből (Sárvár, 
Nagysimonyi, Őrimagyarósd, Szom-
bathely, Bük, Celldömölk, Alsóság) ér-
keztek résztvevők. Az idei tábor össz-
létszáma 49 fő volt: 38 résztvevő és 11 
tanár, szervező. Idén 7 tanszakon tanul-
hattak a gyermekek, fiatalok: furulya, 
gitár, magánének, zongora/harmóni-
um/orgona, cselló, dob, illetve hegedő 
tanszakon.

A tábor első estéjétől fogva érezhető 
összeszokottság, együtt rezdülés kitar-
tott a vasárnapi záró istentiszteletig és 
nem csak a tanárok munkáját könnyítet-
te meg, hanem a barátság szálait is szo-
rosabbra fűzte. Az évek során kialakult 
napirendhez nagyon gyorsan alkalmaz-
kodtak a táborozók, mindenki pontosan 
és örömmel tette a dolgát, azonnal meg-
találta a helyét, mindez a közös játékok-

ban, beszélgetésekben, a közös zenélés-
ben és a záró koncerten is érezhető volt. 
A Vasi Evangélikus Egyházmegye idei 
zenei táborában tanítottak: Király Dóra 
(furulya, kamarazene), Szovák Petra 
(zongora, harmónium, orgona, furulya), 
Hofbauer Virág (furulya), Lócsi Leven-
te (gitár), Rábai Benedek (hegedű, csel-
ló, cajon), Mészáros Zsuzsanna (magá-
nének, énekkar). A tanárok és szervezők 
munkáját a táborban felnövő fiatalok se-
gítették, akik elköteleződésükkel, lelke-
sedésükkel reményt adnak, hogy nem-
csak a résztvevők, hanem a tanári kar 
utánpótlása is biztosított. 

Az idei évben a lelki vezetők, Pet-
hő-Udvardi Andrea és Pethő Attila lel-
készek a teremtéstörténetet választot-
ták a tábor lelki alapjául. Erről szóltak 
az áhítatok, ehhez kapcsolódtak egyes 
zenei darabok, erről gondolkodva élték 
meg a táborozók az együtt töltött 7 na-
pot, aminek végén igazi ünnepi hálával 
mondhatták ki: minden, amit Istentől 
kaptunk, íme, igen jó.

Nagy örömünkre az idei évben is volt 
nagysimonyi részvevője a tábornak: Pup 
Sára gitár tanszakon tanult.

Pethő-Udvardi Andrea
evangélikus lelkész

Pup Sára gitáron tanult a táborbanKoncert az őrimagyarósdi templomban
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Őszi mese
Kedves Gyerekek!

Móra Ferenc: 
A CINEGE CIPŐJE

Vége van a nyárnak,
hűvös szelek járnak,
nagy bánata van a
cinegemadárnak.
Szeretne elmenni,
ő is útra kelni.

De cipőt az árva
sehol se tud venni.
Kapkod fűhöz - fához,
szalad a vargához,
fűzfahegyen lakó
Varjú Varga Pálhoz.
Azt mondja a varga,
nem ér ő most arra,
mert ő most a csizmát
nagyuraknak varrja.
Darunak, gólyának,

a bölömbikának,
kár, kár, kár, nem ilyen
akárki fiának!
Daru is, gólya is,
a bölömbika is,
útra kelt azóta
a búbos banka is.
Csak a cingének
szomorú az ének:
nincsen cipőcskéje
máig se szegénynek.

Keresi-kutatja,
repül gallyrul gallyra:
„Kis cipőt, kis cipőt!” –
egyre csak azt hajtja.

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

Szabó Szilvia 
tanító

Kedves Olvasók!

A koronavírus okozta sokk után minden-
kinek megfordult a fejében, hogy mikép-
pen tudná megvédeni önmagát, Szerette-
it és a környezetét.

Hasznos a maszk és a távolságtartás, 
de még ez sem elég a védekezésre! Odafi-
gyeléssel, összefogással, közösen, együtt 
tudnánk felvenni a harcot a pusztító kór-
okozókkal szemben. 

Egy leírásban olvastam, még 1940-
ben nem volt a szervezetünkben még 
egyetlen szintetikus vegyszer sem, addig 
mára az emberek vérében 300–500 vegy-
szer nyomait lehet kimutatni. 

A tápon tartott állat tejének csökkent 
a fehérje és vitamintartalma, kevesebb 

benne az Omega-3 zsírsav. Eltűnt a kalci-
um, a magnézium és a vas tartalma. 

Az egészséges táplálék előállítása 
és a gazdaságossági szempontok figye-
lembevételéért az egészségünkkel fize-
tünk. 

Ezért fontos lenne a biogazdálkodást 
előtérbe helyezni! Korábban a falusi há-
zakhoz hozzátartozott a kertgazdálko-
dás, ahol a család számára bio körülmé-
nyek között termelte meg a szükséges 
terményeket. Nem mérgezte a környe-
zetét, nem műtrágyázott, hanem kom-
poszttal vagy istállótrágyával növelte 
a talaj szerves anyag tartalmát. Nem 
szennyezték a vizeket, összegyűjtött 
esővízzel öntöztek. Madaraknak etetőt 
helyeztek ki, gondoskodtak róluk, hi-

szen segítettek a kártevők gyérítésében. 
Fasorokat, virágos ágyásokat alakítot-
tak ki, így odavonzották a beporzó ro-
varokat. 

Tanuljunk a népi bölcsességekből! Jó 
lenne újra alkalmazni és a kertgazdál-
kodást szorgalmazni! Törekedjünk az 
egészséges életmódra! 

A mi egészségünk, a Föld egészségét 
is elősegíti.

Tiszteljük a természetet, óvjuk, véd-
jük a Földet, ne szemeteljünk, a fenntart-
hatósággal hosszabbítsuk meg Földünk 
életét! Értékmentőknek, újra hasznosí-
tóknak kell lennünk!

Tisztelettel:
Lábos Mária ny.tanár

Mindennek megvan a maga ideje

Mindennek megvan a maga ideje,
áll a Prédikátorok Könyvében az Ószövetségben.
Megvan az ideje az örömnek, és ideje a gyásznak.
Van idő a fáradozásra és idő a pihenésre.
Megvan az ideje a várakozásnak és ideje van a beteljesedésnek.
Megvan az ideje a hallgatásnak és ideje a beszélgetésnek.
Megvan az ideje az életadásnak és ideje az élet elvételének.
Van ideje a halasztásnak, a tűrésnek, 
a reménykedésnek és a szeretetnek…
Mindennek megvan a maga ideje:
az életnek és a halálnak,
az örömnek és a gyásznak,
az álomnak és a valóságnak…
Idő és Örökkévalóság – 
ezeknek is megvan az ideje.

Kedves Olvasó!

MOST ÉLSZ! Élj a mának! 

Az itt és a mostnak! Ez az, ami van, ami-
be belekapaszkodhatunk, ami a valóság.

Most élsz! Élj a mának! Ez veszélyes 
tanács is lehet, ha nem a szeretet vezérel.

Mikor értjük meg végre, hogy nincsen 
másunk, csak mindig az adott pillanat?

Mikor döbbenünk rá, hogy minden 
panaszkodás, minden negatív gondolat 
végzetes pazarlás az életünkben?

Rá kell jönnünk, amit most élünk, az-
zal kell gazdálkodnunk!

Adhatunk, elfogadhatunk és szeret-
hetünk!
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Kedves gyerekek!  Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!
Szilvi tanító néni

Őszi színező gyerekeknek
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CSIRKEFALATOK SZEZÁMMAGOS BUNDÁBAN

Elkészítés:

2020. október 02. péntek NYITVA 15:00–17:00
2020. október 09. péntek NYITVA 15:00–17:00
2020. október 16. péntek NYITVA 15:00–17:00
2020. október 21. szerda NYITVA 15:00–17:00
2020. október 30. péntek NYITVA 15:00–17:00

A Nagysimonyi Községi Könyvtár
2020.  O K TÓ BER  H Ó NAPI  NY I T VA  TAR TÁ SA

Nagysimonyi,  
2020. szeptember 30.

Lukátsiné Németh Ilona
könyvtáros

Receptajánlat
Sokféle étel elkészítésének módját tet-
tük már közzé lapunkban. Részemről 
tettem ezt bátran, mert szinte minde-
gyik elkészült már otthon a konyhám-
ban. 

Volt már hal, sertés, vad különféle 
szárnyasok, de a választék széles, még 
van mit csipegetni a receptpalettáról. 

Most egy családi kedvencet ajánlok 
a figyelmükbe, a szezámos csirkét. Ez a 
kínai finomság házilag is tökéletesen el-
készíthető, és nem kell érte ezreket kifi-
zetni az étteremben.

A másik csirkés recept összetevői 
külön-külön igazán magyarosak, vi-
szont a párosításuk után egy igazán 
könnyed, franciás ízhatású ételt tehe-
tünk az asztalra.

A csirkemellet megmossuk, szárazra töröljük, és ízlés szerint 
daraboljuk, v. csíkozzuk. Összeállítjuk a pácot: egy tálkában 
összekeverjük az olajat, a sót a cukrot és a borsot. Bepácoljuk 
vele a húst, és minimum fél órára a hűtőbe tesszük.

A bunda hozzávalóit – a lisztet, a tojást, az olajat, a sütő-
port, a sót és vizet – egy tálba öntjük, majd csomómentesre 

keverjük. A pácból kivett húsokat ebben megforgatva, forró 
olajban kisütjük.

A sziruphoz egy tálban összekeverjük a mézet, a cukrot, a 
ketchupot, az ecetet, az Erős Pistát és szezámmagot, majd a 
kész húsfalatokat meghempergetjük benne, és azon mód for-
rón, tetszés szerinti körettel tálaljuk.

Hozzávalók (4 személyre):

40 dkg csirkemell filé
1 l olaj
0,5 tk só
0,5 tk bors
0,5 tk cukor

A bundához:
12 dkg liszt
1 db tojás
2 ek olaj
1 tk sütőpor
1 tk só
1,5 dl víz

Sziruphoz:
2 ek méz
3 ek cukor
2 ek ketchup
1 tk 10 %-os ecet
1 tk Erős Pista, vagy csemege piros arany
1 marék szezámmag
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TEJSZÍNES-PÓRÉS RAKOTT CSIRKEMELL

Elkészítés:

Jó étvágyat kíván: Bónicz Lászlóné Márti

A pórét meghámozzuk, felkarikázzuk, és 8,5 dl forrásban 
lévő sós vízben 8 percig főzzük.

Közben a csirkemelleket megmossuk, szárazra töröljük, és 
kissé kiklopfoljuk.

A hússzeletek mindkét oldalát aranyszínűre pirítjuk a fel-
hevített olajon, majd megsózzuk és megborsozzuk őket.

A pórét leszűrjük, és félreteszünk 5 dl felfogott főzőlét. 
A vajat felforrósítjuk, és világos színűre pirítjuk rajta a lisz-

tet. Felöntjük a főzőlével, valamint a tejszínnel, és közepes 
lángon, kevergetve sűrűre főzzük. Végül lehúzzuk a tűzről, 
beleforgatjuk a pórét a mustárral együtt, és megsózzuk, meg-
borsozzuk.

A tejszínes mártást tűzálló tálba simítjuk, a hússzeleteket 
elrendezzük rajt, és a 175 fokos sütőben 10 percig sütjük. A 
finomra vágott snidlinggel, v. hagymaszárral, és egy kevés 
durvára tört borssal megszórva tálaljuk.

Hozzávalók 
(4 személyre):

80 dkg póréhagyma
só ízlés szerint
4 db csirkemell filé
2 ek olaj
bors ízlés szerint
2 ek vaj
2 ek liszt
2,5 dl habtejszín
1 ek mustár
1 csokor snidling, v. újhagyma
egész bors ízlés szerint
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