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Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntjük lapunk 39. számával!
De jó visszaemlékezni a vidám nyári napokra! Jó volt 
együtt lenni! Elmúlt a nyár, színesednek a levelek, ködösek a 
reggelek, itt van az ősz, itt van újra…
„Kint járok az őszi határon, rojtos, fehér köd ül a tájon. 
Elmúlt a nyári szép természet, 
s az ő sorsában az enyészet.”
Szabolcska Mihály református lelkész, költő versével köszönt-
jük az Olvasókat!

Őszi estén
Én édes Istenem, csak arra kérlek, ilyen őszi este, 
látogass meg engem!
Ilyen szép szelíd őszi alkonyatkor a nap felhőtlen, 
szálljon le épp akkor a nagy pillanatkor!
Utolsó sugarát figyelemmel nézném, 
példája maradjon a szívem mélyén!
Azzal induljak a nagy éjszakának, 
hogy minden éjre új fényözön árad, új virradat támad.
S az őszi levelek lassú hullása ringasson egy végső nagy 
látomásba. 
Egy más tavasszal, hol örökké élnek hulló virágok, 
kialvó fények, hervatag remények.

Elkezdődött az új tanév!
Az ősz az iskolakezdés ideje is. Vidáman mosolyognak a si-
monyi kis 1. osztályos diákok az iskola épülete előtt. 

Kívánunk minden óvodásnak, általános-, közép- és felső-
fokú iskolásnak élményekben gazdag, sikeres, eredményes, jó 
tanévet! Gazdagodjatok a tudás megszerzése során ismeretek-
ben, készségekben, kompetenciákban! Tiszteljétek és szeressé-
tek Társaitokat, Nevelőiteket és Valamennyi embert!

Egészséges, nyugodt, vidám, szép őszi napokat kívánok 
Minden Kedves Olvasónak!

Szabó Szilvia tanító
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Aktuális
Tisztelt Olvasóim!

Az elmúlt félév is bővelkedett eseményekben, amelyeket ezúton 
osztok meg Önökkel.

Talán időrendben, de egyébként is a hírcsokor élére kívánkozik, 
amiről már a márciusi számunkban is írhattam volna, – de jobb ez 
így: – hogy hosszú évek, sőt évtizedek megfogalmazott szándéka 
után, miszerint igen nagy szükség lenne településünkön egy saját 
erőgépre, ezt most, a Nagysimonyi Falugazda Kft-n keresztül sike-
rült megvalósítani. A pillanatnyi pénzügyi rést és a jó csillagállást 
kihasználva, szinte a tizenkilencre lapot húzva vásároltuk meg saját 
erőből ezt az új, jól felszerelt,univerzális kotró-rakodó gépet.  Eddig 
is nagyon sokszor  volt rá szükség és bérmunkára már legalább egy 
ilyen eszköz árát kifizettük, de ezentúl akkor és annyi ideig hasz-
nálhatjuk, amikor és ameddig nekünk szükséges, nem kell senkihez 
igazodnunk. Igaz, hogy kínai, de ezzel nincs semmiféle fenntartá-
sunk, hiszen a traktorunk is az, és nagyon hosszú ideje kifogástala-
nul teszi a dolgát. A bruttó 13 millió forintos vételár a piacon elér-
hető profi alapgépeknek körülbelül az egyharmada, amelybe ennél 
beletartozik még sok, a munkát segítő és megkönnyítő tartozék, 
adapter is. Ugyanis van hozzá az elejére egy 600 L-es körmös kanál, 
egy nyitható kanál, raklapvilla, egy zárható trágyavilla,  valamint 
nem utolsó sorban egy 800 L-es hidromotoros betonkeverő. Míg a 
hátsó gémhez csatlakoztatható egy 30-as, egy 40-es, egy 60-as kot-
rókanál és egy 130 cm-es rézsűkanál. Mindezeket az eszközöket a 
gyorscsatlakozós kialakításnak köszönhetően néhány másodperc 
alatt tudjuk cserélni. Szándékaink szerint még szeretnénk vásárolni 
hozzá egy földfúró adaptert, különböző átmérőjű fúrókkal, esetleg 
bontókalapácsot, valamint egy profilkanalat.  Az  50 LE-s gépünk 
hidrosztatikus hajtással 20 Km/órával tud haladni,  az első gémen 
1,5 tonnát  emel 3,2 méter magasra és 220 cm az ásási mélysége. 
Igen nagy előnye, hogy törzscsuklós, így a munkaterületet nem 
„radírozza” fel, szinte nem hagy nyomot. Friss műszaki vizsgával, 
munka lámpákkal, sárga villogóval és tolatókamerával  rendelke-
zik, sőt még a Kossuth rádió is fogható rajta. Reméljük, hogy hosszú 
ideig jó szolgálatot tud tenni a községünkben.

Éppenhogy megérkezett az új gépünk, szinte menetrend szerűen 
hamar mély vízbe, bevetésre került, hiszen itthon már várta a tavaly 
elnyert pályázatunk kivitelezése, amelynek kapcsán  közel 5 millió 
forintot fordíthattunk járdaépítésre. A munkálatok során több száz 
köbméter földet, sittet és töltésanyagot kellett megmozgatni, amit 
kifogástalanul teljesített. A beszerzésnél sok minden más mellett fi-
gyelembe vettük azt is, hogy önjáró legyen a gépünk, vagyis a saját 
kerekein meg tudja közelíteni a közigazgatási határokon belül lévő 
munkaterületeket. A szóba hozható másik kategória a gumilánctal-
pasok ugyan ügyes  kis gépek, jelentősen olcsóbbak is, viszont tehe-
tetlenek abból a szempontból, hogy csak  2-3 km/ órás a haladási se-
bességük – ami nem szerencsés a kezelő számára főleg ilyen szüret 
időben – ezért mindenhová szállító járművel kell cipelni. A követ-
kező háromnegyed évben két nagyobb volumenű pályázatot fogunk 
megvalósítani, amelyeknek a kivitelezését a legjobb ajánlatot tevő, 
helyi illetőségű Homlok ZRT nyerte el.

A nyári leállás alatt elindult az óvodai felújítá-
si projekt is  a festéssel és a csoportszobákban lévő pado-
zat cseréjével. Az őszi, téli időszakban még megvalósul a 
belső nyílászárók cseréje, kazáncsere, valamint a további padozat-
felújítások. Tavaszra marad a padlás-és külső hőszigetelés, színezés.                                                                                                                      

Még a járda építésnél az utolsó simításokat végezzük, de már is in-
dul a következő beruházás, mégpedig az új ravatalozó megépíté-
se, amiből szintén kivesszük a részünket. Bucsu után, két fa eltá-
volításával az áram kikötésével, valamint a régi épület elbontásával 
kezdünk, és az idei évben szeretnénk tető alatt tudni az új épületet. 
Az építkezés idejére ideiglenesen sátorral tudjuk kiváltani a ravata-
lozási helyet – amire reméljük, hogy nem, vagy legalábbis nagyon 
kevésszer lesz  szükség. Erre az időszakra szándékozunk egy mobil 
toalettet is telepíteni.  A következő években egy jelentős átalakulá-
son fog átmenni a temető, mert szeretnénk a kerítéseket is megújíta-
ni, valamint térköves járdákat, parkolót építeni.

Mint láthatják, igyekszünk a településünkön elnyert pályázatok-
ból  az általunk elvégezhető részeket  megcsinálni, ezáltal is pénzt 
takaríva meg községünknek, amiből saját fejlesztéseket tudunk 
megvalósítani. A járdaépítés esetében például – a képviselőtársaim-
tól tudom –,  hogy van olyan település ahol ezt a kivitelezést 8 millió 
forintért készíttették el. A mi esetünkben nyilván  kellett ehhez az 
új gépünk, de kellettek a dolgozóink,  akikkel ezt a nagy volumenű 
munkát bevállaltuk. Ezért köszönet a dolgozóinknak Szekér Lajos-
nak és a Fűzfa Jánosnak, de ugyancsak nagy segítség volt, és köszö-
net illeti az  Ovádiné Gyöngyit, a Palkovitsné Zsuzsát és a Hegyiné 
Julikát, valamint a Lukátsi Lajost, akik a seprűt vették ki a  kezünk-
ből és a térkő hézagokat homokkal besöpörték. Nem beszélve a ja-
víthatatlan Ovádi Károlyról, akinek néha a járás is nehezen megy, 
de két napot így is segített az óvodai munkálatoknál. Köszönjük!

A viszonylag laza nyár után megint csak erősödik a koronaví-
rus járvány, immár negyedik hulláma, ezért kérem, hogy aki még 
nem oltatta magát az tegye meg. Egy ilyen helyzetben a járvány 
szó a hangsúlyos az állam és a felelős egészségügyi ellátó rend-
szer részéről, hiszen ha egyidőben nagyszámú és tömeges megbe-
tegedések vannak, ami meghaladja az ellátó kapacitás nagyságát, 
abbó hatalmas problémák adódhatnak – gondoljunk csak a másfél 
évvel ezelőtti Olaszországi helyzetre. Eddig terjed az állami fe-
lelősség, hogy legyen megfelelő mennyiségű személyzet, eszköz 
és fekvőhely egy ilyen szélsőséges helyzetre, de figyelembe kell 
venni, hogy az egyéb betegségben szenvedők ellátása se sérül-
jön. Ezért lényeges az átoltottság nagyságrendje és innét jön be az 
egyén felelőssége, aki mérlegelheti – mivel nem kötelező –  a saját 
egészségügyi kockázati tényezőit és a bejövő információit össze-
rakva, hogy beadatja-e az oltást. Az viszont látszik, hogy akit ko-
molyabban elkap ez a vírus, azt pillanatok alatt ledönti a lábáról, 
– lehet bármilyen jó egészségi állapotban. Oltóanyag van bőven, 
kérem, éljenek a lehetőséggel!

  A zártkerti villamosítással kapcsolatban azt az újabb informáci-
ót tudom megosztani Önökkel, hogy hosszú előkészítő munka után 
a projekt végre a kivitelezési fázisba került. Az előkészítés során 
több stáción is keresztül mentünk, – egyszer fent, egyszer lent – 
amire minden kisimult. A továbbiakban már nem okozhat semmi-
lyen bürokratikus akadály megtorpanást, vagy késedelmet. A mun-
kák kezdésének az időpontjáról még nincs tudomásom. A beruházás 
alatt és után az önkormányzatunk egy koordinátori szerepet kíván 
felvállalni, amelyben összegyűjtjük az eladásra szánt ingatlanokat 
és a vételi igényeket remélve, hogy az öszkomfortosabbá váló szőlő-
hegy néhány év alatt egy kulturált és megművelt területté tud válni.

Lábos András
polgármester
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Apró, de fontos!
Egy nagyon rossz hírt kell közölnöm a falunkban élő kandúrok-
kal, kutyusokkal és nőstény cicákkal, mert ugyanis az elmúlt 
időszakban az önkormányzatunk pályázatot nyert ezen házi 
kedvenceink ivartalanítására 1,5 millió forint értékben, amelyre 
28 érdeklődő volt. Szólok nekik időben, ha tehetik, most pucol-
janak el a háztól! 

–  Szintén egy kisebb volumenű pályázat keretében sikerült 
forrást szerezni az idősek napi programunkra, melynek kapcsán 
ezt a rendezvényünket egymillió forint értékben támogatták.

–   Önkormányzatunknál vásárolható a lecserélésre szoruló 
kukák  helyett, 120 L-es, jó állapotú, használt hulladékgyűjtő 
8,000 forintért. Kérem, jelezze szándékát!

–  Igyekszem mindig csak a tényekre hagyatkozni. Ezt nem 
úszom meg, ezért bevallom, hogy az előző számainkban ré-
szemről egy nem tudatos félretájékoztatás történt a szupergyors 
internettel kapcsolatban. Ugyanis itt két projekt fut párhuzamo-

san, az egyik a már említett szupergyors internet, a másik pe-
dig egy telefon átjátszó torony építés- ami elkészült. Reméljük, 
hogy az egyébként fontosabbnak tartott net keresztmetszet bő-
vítés is hamarosan megvalósul. Elnézést!

      A Sárvári Family Kft méltányos áron különböző űrtar-
talmú konténereket biztosít az ingatlanon keletkezett építési tör-
melék, sitt, vagy termőföld elszállításához:

• 3 m3-es – 24.000 Ft
• 4 m3-es – 25.000 Ft
• 6 m3-es – 30.000 Ft
• 8 m3-es – 45.000 Ft
Kérjük, éljenek a lehetőséggel és a fenti árak elszállítással 

értendők.
Érdeklődni: Berta László  30/227-8061 számon.

Lábos András – polgármester

Emlékezzünk!
Október az idősek hónapja

Október 1. – Idősek világnapja
A Nagysimonyi Önkormányzat Képviselőtestülete és a Szerve-
zők nagy szeretettel készülnek október 16-ára a Kultúrházban 
tartandó Idősek Napi rendezvényre.

Mindenkit nagy tisztelettel és sok szeretettel hívunk és várunk!

Ajándék
Összekészítettem egy színes csomagot:

Tettem bele langyos, friss, tavaszi szellőt.
Ujjongó madárdalt, göndör bárányfelhőt.
Halk csermelycsobogást, egy tiszta új lapot, 
Egy emberhez méltóbb, boldogabb holnapot.

Szappanbuborékot, vízeséspermetet,
Zúgó tengermorajt, vakító kék eget.

Egy bársonyos, zöld mohatapintást,
Hullámzó sárguló búzamezőringást.

Elhaló harangszót, tücsökciripelést,
Aranyló napsugarat, csengő csilingelést.
Zörgő, őszi avart, papírsárkány táncot,
télmetszette, fénylő, gyémánt jégvirágot.

Őszinte örömet, élni tudó álmot, belecsomagoltam egy tündérvilágot.
Fogadják mindezt szeretettel, mint egy ajándékot!

Lábos Mária ny. tanárnő
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AZ ÖREGEK…
Milyenek az idősek?

Érett a mosolyuk. A tapasztalat súlyt ad a szavaknak. Értik a 
fontosat, de a jelentéktelent is ismerik. Arcukon derű van. Más-
képpen látják az életet, mint aki fiatal. 

Mögöttük az évek, a betegségek, a veszélyek. Győzelmek és 
vereségek. A megélt gyönyörű és keserű szerelmek. 

Arcuk mi mindent takar és mutat! Szemlélődnek, nem siet-
nek. Ők már tudják az élet értékeit. Színes ősz az életük. 

Arcuk olykor fáradt. Kedélyük levert. Betegség kínozza tes-
tüket. Lényük azonban reményt ébreszt. Öröm a családban élni.

Az idős asszonyok arca barázdás, de mégis szép. A tavaszt 
felváltotta a tél. Szépségük gyermekeikben és unokáikban ra-
gyog.

Az idős férfiak arcán a régi erőnek a nyoma látszik. Most 
más uralja a tekintetük. Erejük, vérük s szellemük tovább él 
fiaikban, lányaikban. 

A lélek arca ránctalan és éretten szép. 
Igazságos az élet. Nem viszik sírba az erőt és a szépséget. 

Továbbadták a lángot. Mások viszik most. 
Az öregség nem vég! Lépkedés az ismertből az ismeret-

lenbe! …

Réges-régen elcsatangolt az öreg egyetlen lova.
Falubeliek: – Öreg, rossz sors köszöntött rád, most már nincs 

mivel szántanod.
Öreg: – Majd meglátjuk, jót vagy rosszat jelent.

Másnap visszatért a ló és hozott magával 5 vadlovat.
Falubeliek: – Mekkora szerencséd van!
Öreg: – Majd meglátjuk, jót vagy rosszat jelent.

Másnap a fia be akarta törni a lovakat, de az egyikről leesett 
és eltört a lába.

Falubeliek: – Szerencsétlen, a fiad munkaképtelenné vált a leg-
nagyobb dologidőben.

Öreg: – Majd meglátjuk, jót vagy rosszat jelent.
 

Híre ment, hogy kitört a háború, ezért egy hét múlva sorozást 
tartottak a faluban. Az összes egészséges férfit elvitték, kivéve az 
öreg törött lábú fiát.

Falubeliek: – Öreg, neked megint nagy szerencséd van.
Öreg: – Majd meglátjuk, jót vagy rosszat jelent.

Ezt a sort végtelenségig lehetne folytatni a mi életünkben is.
Az öreg nem stresszelte magát azon, hogy értelmezze az éle-

tében bekövetkezett eseményeket. Mi azonban gyakran ezt tesz-
szük. Rágódunk a múlton, agyalunk a jelenen, aggódunk a jö-
vőn. Ennek egy eredménye van: sosem leszünk megelégedettek.

 A negatív szemléletmód, az aggódás, nem visz bennünket elő-
re. Változtassunk a szemléletmódon!

Lábos Mária ny. tanárnő

Olyan hősök és mártírok előtt tisztelgünk, akik az életüket áldoz-
ták hazánkért és embertársaik sorsáért. Október 6-án és 23-án ün-
nepi megemlékezéseket, koszorúzásokat tartanak.

Október 6. – nemzeti gyásznap

A reformkor idején és az Európában zajló forradalmak hullámai 
hatására 1848-ban megalakult a Független Magyar Állam.

Ezt támadta meg az osztrák sereg, majd behívta az orosz se-
reget. Görgey Artúr Világosnál letette a fegyvert. Kossuth és kí-
sérete is elmenekült. 

1849. okt. 6.  – A pesti Újépület udvarán kivégzik gróf Bat-
thyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnö-
két.

1849. okt. 6.  – Aradon kivégzik a szabadságharc 12 honvéd 
tábornokát és egy ezredesét, a 13  aradi vértanút.

Ezen a gyásznapon az Ő emlékük előtt tisztelgünk.
Haynau rémuralma alatt 160 embert végeztek ki és közel 

1.800 embert küldtek fogságba, több tízezer embert besoroztak 
az osztrák hadseregbe. Magyarország és Európa megdermedt a 
félelemtől, a gonoszságtól és az igazságtalanságtól.

Jót vagy rosszat jelent?
Elgondolkodtató történet

Emlékezzünk!
Október a nemzeti ünnepek hónapja
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Amióta „elindult” az 50 órás önkéntes di-
ákmunka, önkormányzatunknál is dolgo-
zott jó pár lelkes középiskolás. Akár az 
óvodában segítve, akár községünk terü-
letén fizikai munkát végezve, mindannyi-
an sok-sok órányi hasznos tevékenységgel 
járultak hozzá lakóhelyünk szépítéséhez. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mun-
kátokat és a jövőben is számítunk Rátok!

Nagysimonyi Község 
Önkormányzata

1956. okt. 23. a forradalom kitörése.
1989. okt. 23. a Magyar Köztársaság kikiáltása.

1956 előtt Európa keleti fele szenvedett a szabadság hiányától. 
Nagyon sokan imádkoztak és várták a felszabadulást. 
Október 23-án kitört Pesten a forradalom. 
Határtalan öröm napjai következtek, sajnos rövid ideig. 
Nov. 4-én szovjet ágyúk legyőzték a magyar szabadságot. 
Megtapasztaltuk a cserbenhagyottság érzését, de ugyanakkor 

a világ együttérzését és segíteni akarását is. 
33 évvel később végre megvalósult a magyarok álma, szaba-

dok lettünk.
Ne feledkezzünk meg a hálaadásról!

Tisztelettel és szeretettel kívánok örömteli őszi napokat!

Lábos Mária ny. tanárnő

Emlékezzünk!

Önkéntes Diákok

Október 23. – nemzeti ünnep

Régi búcsúk
Falusi búcsúk és a mi búcsúnk

Smidéliusz Liliána  
és barátnője, Zsófi a  
Kossuth utcai járda  
tisztításához készül. 

A templombúcsú a templom címének vagy 
védőszentjének ünnepe, ezt nevezik általá-
ban búcsúnak vagy nagy búcsúnak. Ismert 
a kis búcsú kifejezés is, amely a templom 
dedikációjának (felszentelésének) emlék-
napja, évfordulója. A búcsú latin megneve-
zésének jelentése: elengedés. Ez azt jelenti, 
hogy Isten az egyház által elengedi a bün-
tetést. A magyar búcsú kifejezés arra utal, 
hogy az ember búcsút vesz a rá váró bünte-
téstől. Ezt az úgynevezett „ideig tartó bün-
tetést” nevezzük részleges vagy teljes bú-
csúnak. Ilyet lehet nyerni a búcsú napján a 
templomban, búcsúra való zarándoklattal, 
a pápa urbi et orbi áldásával; templom- és 
temetőlátogatással halottak napja körül 
is, s ezeket lehet felajánlani a halottak, il-
letve a tisztítótűzben szenvedők javára. A 

templombúcsú nem csupán a templom vé-
dőszentjének ünnepe – az utóbbi évtizedek-
ben e világi élvezetekkel megfűszerezve –, 
hanem a katolikus bűnbánati vallásgyakor-
lat egy fontos része.

A templombúcsúnak fontos közösség-
szervező, összetartó ereje volt, hiszen erre 
az alkalomra illett hazalátogatni a telepü-
lésről elszármazottaknak, egy-egy háznál 
összegyűlt az egész rokonság.

A falusi búcsúk alkalmat adtak arra, 
hogy a faluból távolabbi vidékre szárma-
zott rokonok meglátogassák régebbi, talán 
legénykori barátaikat, és a faluban maradt 
rokonaikat. Nem minden faluban volt bú-
csú, általában templommal rendelkező falu-
ban tartották. A búcsú a falu ünnepe volt, 
amelyet vendégvárással, ünnepi ételekkel, 

zenével, tánccal ültek meg. A nagy búcsúk 
abban az időszakban voltak, amikor a mezei 
munkák már megengedték a parasztságnak, 
hogy ünnepeljen, vendégeskedjen, szóra-
kozzon. Minden feltétele megvolt a vendé-
geskedésnek; a szabadabb idő, a megtelt 
éléskamra,az új bor. A háziasszonyok már 
napokkal előbb készültek a búcsúra. Köpül-
ték a vajat, levágták a hízott ludakat, a tyú-
kokat, két nappal előbb megsült a főtt perec. 
Friss kenyeret és kalácsot sütöttek. A gazda 
elegendő bort hozott haza a szőlőhegyről. A 
búcsú napján ünneplőbe öltözött férfiak és 
a konyhában szorgoskodó asszonyok várták 
a vendégeket, akiket már jóval a búcsú előtt 
meghívtak, de a hívatlanul jött rokont is szí-
vesen látták. A búcsú napján a kanász nem 
hajtotta ki az állatokat a legelőre. Ünneplőbe 
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öltözve tülkölte végig a falut, mert ezen a na-
pon minden gazdától járt a részére egy pint 
bor és egy kalács vagy perec. A tülkölésre a 
gazdák kivitték a kapuba a járandóságot, és 
átadták a pásztornak vagy családtagjának. 
A búcsú első napját a család és a vendégek 
otthon, a gazda lakásában töltötték el. Ettek, 
ittak és megbeszélték egymás ügyes-bajos 
dolgát. A második napot a korcsmában töl-
tötték, ahol zene és tánc volt, de enni haza-
mentek. A harmadik napi vendégeskedés 
már inkább a felnőtt férfiaké volt, ők tar-
tották a szőlőhegyen a még ott maradt ro-
konokkal, a falusi és hegyi szomszédokkal. 
Pincétől pincéig mentek, megkóstolgatták 
egymás borát, előkerült a tarisznyában ho-
zott sült libacomb, vagy a hegyen készítet-
tek jó zsíros, fűszeres gulyást.

Ezen hagyományok ugyan már sokat 
változtak az évtizedek alatt, de a rokon-
látogatások, a mulatás máig köthető a bú-
csúkhoz.

Az egyes templomok védőszentjeinek 
(név)napja, illetve dedikációjuk időpontjai 
alapján sok helyütt a templombúcsú korai 
ideje miatt „sóskabúcsú” vagy már ősz-
be-télbe fordulva jeges búcsú volt.

A mi templomunk védőszentje Szent 
András apostol, akinek november 30-án 
van az ünnepe, vajon hogy került októberre 
a nagysimonyi búcsú?

Kérdésemre a választ Horváth Imréné, 
Rózsi néni adta meg, aki sokat mesélt ne-
kem a hajdani búcsúkról. Elmondta, hogy 
az október második vasárnapjára eső ün-
nep Fehér János plébános úr nevéhez fűző-
dik. Az ő szolgálata alatt zajlott a katolikus 
templom felújítása, a falu népe is szépen 
összefogott, hogy minél hamarabb elké-
szüljön a templom. A plébános úr elmond-
ta, hogy amelyik hétre elkészül a templom, 
akkor tartják majd a búcsút. Így esett, hogy 
az „andrási” búcsút azóta októberben tart-
ják a faluban.

A búcsú helyszíne jelenleg a kultúrház 
környéke, régen azonban a jelenlegi orvo-
si rendelő és tűzoltó szertár helyén volt, ott 
volt egy kovácsműhely, mellette nagy terü-
let. Sőt, ahogy Rózsi néni mesélte, még egy 
kis tó is volt ott valamikor, a kiskút mellett. 
Itt zajlott a búcsú. Hatalmas búcsúk, nem 

akkorák ám, mint most, a legények hajtot-
ták a körhintát, hogy a leányok felülhesse-
nek. Szép idők voltak. Mindenki ott volt a 
templomban, nagy ünnep volt az a nap.

A falu védőszentjéről, Szent Andrásról a 
következőket lehet tudni. Szent János elbe-
szélése szerint András egyike annak a két 
tanítványnak, akik először követték Jézust. 
Kezdetben Keresztelő János tanítványai 
közé tartozott, de amikor meggyőződött 
róla, hogy Jézusban megtalálták a Messiást, 
hozzá csatlakozott. Ezért vitte el Jézushoz 
a testvérét, Simon Pétert is (Jn 1,35–42). A 
Márk-evangélium szerint Jézus maga hívta 
meg Simonnal és Zebedeus fiaival, Jakab-
bal és Jánossal együtt a Galileai-tó partján 
(1,16–20; vö. Mt 4,18–22). András jelen van, 
amikor Péternek, Jakabnak és Jánosnak az 
utolsó időkről beszél Jézus az Olajfák he-
gyén (Mk 13,3), és Fülöppel ő viszi a po-
gányokat Jézushoz az utolsó napokban (Jn 
13,22). Az újszövetségi apokrif iratok, kü-
lönösen az András Cselekedetei sok rész-
letet közölnek az apostol életéből, de ezek 
történeti hitelessége nagyon kérdéses. Az 
apostolok szétválása után András Kisázsia 
tartományban a Fekete-tengertől délre fek-
vő vidéken, Thrákiában és Görögországban 
hirdette az evangéliumot. Biztosnak látszik 
a hagyománynak az az adata hogy 60-ban 
az achaiai Petra városában keresztre feszí-
tették. Keresztjének szárait nem derékszög-
ben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik 
András-keresztnek ezt a formát. Ereklyéit 
a 4. századtól Konstantinápolyban őrizték, 
1208-ban erőszakkal vitték át Amalfiba. II. 
Pius pápasága idején, 1462-ben a fejet Ró-
mába vitték. 1964-ben, a keleti és nyugati 
Egyház kiengesztelődésének jeleként a pápa 
átadta a konstantinápolyi pátriárkának, és 
Petrába, vértanúsága helyére került vissza.

Ünnepét a naptárak november 30-ra te-
szik. Rómában a 6. század óta ünneplik.

András életéről – aki az elsők között kö-
vette Krisztus hívó szavát: ,,Jöjjetek utá-
nam, én emberhalásszá teszlek titeket!’’ – az 
evangéliumokból keveset tudunk meg. An-
nál többet mond el az András Cselekedetei 
című apokrif könyv. Elbeszéli, hogy milyen 
viszontagságok közepette vitte Krisztus 
örömhírét András apostol Örményország 

napégette pusztaságain, Kurdisztán szaka-
dékos hegyein át a Fekete- tenger partjáig. 
Feltűnik a szkíták földjén is, és hirdeti az 
evangéliumot a nomád pásztorok és vadá-
szok sátraiban. Végigjárja Thrákiát és Gö-
rögországot, míg végül Achaiában Aegeas 
prokonzul elé állítják. A helytartó megkér-
dezte tőle: ,,Te vagy az az András, aki leron-
tod a bálványok templomát, és az embereket 
abba a babonás szektába csábítod, amely-
nek kiirtására a római császárok parancsot 
adtak?’’ András így válaszolt: ,,A római 
császárok még nem ismerték föl, hogy Is-
ten Fia minden ember üdvösségéért jött el’’, 
és meggyőző tanúságot tett Jézus mellett. 
Aegeas kifakadt: ,,Csodálkozom rajta, hogy 
értelmes ember létedre hogyan tudsz olyan 
valakit követni, akiről magad mondod, 
hogy keresztre feszítették.’’ Erre András el-
magyarázta, hogy Jézus kereszthalála misz-
térium, és hajlandónak mutatta magát arra, 
hogy e misztériumról többet is elmondjon, 
ha a helytartó hallani akarja. Aegeas így fe-
lelt erre: ,,Én türelemmel meghallgatlak, de 
ha te utána nem teszed meg engedelmesen, 
amit mondok neked, magad is megtapasz-
talhatod a kereszt misztériumát!’’ András 
egy nagy beszédben föltárta a kereszt által 
történt megváltást. A helytartó egyre türel-
metlenebbül hallgatta. Végezetül börtönbe 
küldte, hogy András rájöjjön: teljesen értel-
metlen dolog önként a kereszthalált vállalni 
és kitenni magát a legszörnyűbb kínoknak. 
Amikor a legválogatottabb kínzások sem 
törték meg, parancsot adott, hogy feszítsék 
keresztre. Amikor András megpillantotta a 
számára készített keresztet, hangosan föl-
kiáltott: ,,Üdvözlégy, szeretett kereszt! Te 
szépséget és ragyogást nyertél az Úr tagjai-
tól. Mert mielőtt az Úr fölszállt volna reád, 
a föld rémülete voltál, most azonban rajtad 
keresztül az én Uramhoz megyek!’’ Miu-
tán megfeszítették, két napig függött And-
rás a fán, s a legenda szerint ő maga tartot-
ta vissza az embereket attól, hogy levegyék. 
A harmadik napon véget értek kínjai. Ha-
lála pillanatában csodálatos fény ragyogta 
körül, és Krisztus hűséges vértanúja látta, 
hogy dicsőségében jön el érte az Úr.

Csillagné Szabó Réka

A képek nem helyben készültek, forrás: www.blog.skanzen.hu
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Gróf Széchenyi István születésének 230. évfordulója alkal-
mából a gróf leszármazottjai által létrehozott alapítvány Szé-
chenyi emlékévet hirdetett meg 2021-ben.

A Széchenyi-év meghirdetésével a Széchenyi-család arra 
szeretné felhívni a figyelmet, hogy a Kárpát-medencében soha 
nem volt még akkora szükség a szellemi összefogásra, mint 
most!

Gróf sárvárfelsővidéki Széchenyi István Bécsben született, 
1791. szeptember 21-én. A gróf Széchényi család a legtehető-
sebb magyar főúri családok egyike. Édesapja, gróf Széchényi 
Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója. Édesanyja tol-
nai Festetics Julianna grófnő, gróf Festetics Pál lánya. Első fér-
je, Széchényi József, akinek a  halála után, pápai engedéllyel 
annak testvéréhez, Ferenchez ment feleségül. 

A házasságukból hat gyermek született, köztük István volt 
a legfiatalabb. 

Széchenyi István gyermekkorát Nagycenken és Bécsben töl-
tötte.

A család körében a magyar nyelv volt az uralkodó és a gyer-
mekek nevelése is magyar szellemben történt. A kis Széchenyi 
István gyermekkorában többet találkozott a német nyelvvel, 
kevesebbet a magyarral. Németül anyanyelvi szinten, ma-
gyarul gyengébben beszélt.  Osztrák katonatiszti iskolába ke-
rült. Naplóját egész életében németül írta, ritkán tett magyar 
bejegyzéseket. 

Wesselényi Miklós hatására kezdett „anyám nyelvén” leve-
lezni, majd beszélni, hogy magyar szónokká és íróvá vált. 

Politikus, valóságos belső titkos tanácsos, császári és ki-
rályi kamarás, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kor-
mány közlekedési minisztere, „a legnagyobb magyar”.

A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb 
alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a kül-
politika és a sport területén végrehajtott reformok fűződnek. 
Eszméit tartalmazó könyvei, a Hitel, a Világ és a Stádium óriá-
si hatást gyakoroltak kora szellemi megújításában.

Katonatiszti szolgálata mellett szabadidejét főleg önkép-
zésre és utazásokra fordította. Franciaországban volt, majd 
onnan Angliába hajózott. Később itáliai útra indult, járt Gö-
rögországban, a Boszporuszon és Kis-Ázsia partjainál, 
az Égei-tengeri szigeteken is. 

Széchenyi István és Crescence házasságából 3 közös gyer-
mek született, de lányuk csak 2 hetet élt. Crescence igazi társa, 
támogatója lett Széchenyinek minden közéleti tettében. 

Gyermekeik: gróf Széchenyi Béla István földrajzi és geoló-
giai kutató, gróf Széchenyi Ödön György török pasa „Tűzpasa”, 
és gróf Széchenyi Julianna Franciska. 

Mit köszönhetünk Széchenyi Istvánnak?

Széchenyi István megalapította a 
mai Magyar Tudományos Akadémi-
át, a Magyar Tudós Társaságot. Ne-
véhez fűződik a Lánchíd megalkotá-
sa, a hajózás és hajógyártás (Óbudai 
Hajógyár), a balatoni gőzhajózás meg-
teremtése, a Vaskapu szabályozása, a 
Tisza-vidék árvízmentesítése. Mega-

lapította a Nemzeti Kaszinót. Ő volt a korszerű bortermelés, a se-
lyemhernyó-tenyésztés, a cukorgyártás, a gázvilágítás, az országos 
vasútfejlesztés egyik előmozdítója. Az első gőzhengermalom létre-
hozásával a modern lisztgyártás megalapozója. Ő volt a lóverseny-
zés és lótenyésztés, később az evezőssport meghonosítója Magyar-
országon. Létrehozta az első csónakházat. Megalapította az első 
Hajós Egyletet, beindítva az első evezősversenyeket. Kezdeménye-
zésére nyílt meg Pest-Buda első magyar nyelvű színháza, a mai 
Nemzeti Színház. Számos intézmény alapítója és névadója, az ipar 
és gazdaság fejlődésében fontos részvénytársaságok megalapítója.

Döblingben halt meg, 1860. április 8-án. Április 11-én több 
mint tízezer ember vett részt Széchenyi István temetésén, 
Nagycenken.

Tisztelettel emlékezzünk „a legnagyobb magyarra”!

Szabó Szilvia tanító

EMLÉKÉV

Barabás Miklós festménye 1848-ban Széchenyi Istvánról

Nagycenken a Széchenyi Kastély

Lánchíd Magyar Tudományos Akadémia
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Óvodai hírek

Képek az óvodai felújításról

Képek az Óvoda életéből

Tisztelt Olvasók!

A Tündérkert Óvoda belül megújulva 2021. augusztus 23-án meg-
nyitotta kapuit, az új és régi kisóvodásai előtt. A 2021/2022 es tan-
évben 28 kisgyermekkel indítottuk a nevelési évet. Kiscsoportos: 
11 fő, középsős: 9 fő, iskolába készülő nagycsoportos gyermeke-
ink száma: 8 fő.

A csoportszobáink falainak színe, díszítése, az új parketta illet-
ve a pihenéshez szükséges fektetők cseréje, mind- mind hozzájá-
rult a zökkenőmentes és biztonságos évkezdéshez. A jó időnek kö-
szönhetően sokat tudunk a szabadban tartózkodni. Mindenki nagy 
örömére elkészült a homokozó is, amit azonnal birtokba vettek a 
gyerekek. Készültek a szebbnél szebb várak, alagutak. A kislá-
nyok ,,finom,, sütikkel ajándékozták meg egymást és bennünket. 

A jelenlegi előírásoknak megfelelő tárgyi feltételek mellett, a 
nevelői munka erkölcsi, érzelmi fejlesztésében is támogatást nyúj-

tott a Fenntartó. A Magyar Népmese Napja alkalmából az intéz-
mény falain belül először a ,,Jancsi bajban van,, című előadást lát-
hattuk, hallhattuk a Soltis Színház tolmácsolásában. Ezt követte a 
budapesti székhelyű Mesekocsi Színház: ,,Az állatok nyelvén tudó 
juhász,, című mesejátékkal. Interaktív előadásmódjukkal a hagyo-
mányos, tiszta értéket képviselték, amire egyre nagyobb szükség 
van ebben a mai világban. Gyermek, felnőtt egyaránt nagyon jól 
szórakozott a mesejáték szereplőinek történetén. Egy igazán tartal-
mas, varázslatos „mesevilágba” csöppentünk bele. Nagyon jó volt 
megtapasztalni, hogy van még olyan színházi társulat, akik szív-
vel-lélekkel szeretnek szórakoztatni, úgy, hogy a nézők számára 
megszűnik a külvilág. Köszönjük Nekik az élményt! S természete-
sen köszönettel tartozunk a Fenntartónak, aki minden kérésünket, 
ötletünket lehetőségéhez mérten támogatja és fogja támogatni. 

A beszoktatást igyekeztünk zökkenőmentessé tenni a gyerekek 
és szüleik számára egyaránt. 
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A játszótéren…
Idén szeptemberben 11 kis gyermek érkezett az ovi kis csoport-
jába. A beiratkozás során elgondolkodtam, hogy kik is lehetnek 
azok. A közelmúltban több család is telepedett le a faluban, akiket 
(szégyen, nem szégyen) nem ismerek. Sok kisbabát hozott a gólya, 
akik idő közben már óvodás korúvá cseperedtek, de csak látásból, 
hallomásból tudok róluk. Nórival sokat beszélgettünk erről és arra 
jutottunk, hogy szervezünk a kicsiknek egy játékos délutánt, amin 
a leendő és a már ovis gyerkőcök és szüleik vehetnének részt. Így 
ők is és mi szülők is megismerkedhetünk egymással. Az találkozó 

olyan jól sikerült, hogy több alkalom is követte, amin együtt játsz-
hattak, táncolhattak, bohóckodhattak... volt buborékfújás, körjá-
ték, bábozás, arcfestés, zene, finomságok, limonádé. Hétről hétre 
várták a picik, hogy újra találkozhassanak. Reméljük, hogy ezek 
a délutánok másoknak is kicsit megkönnyítették a beszoktatás ne-
hézkes napjait.

A foglalkozásokat ezzel nem szeretnénk lezárni, reméljük, 
hogy a lehetőségek továbbra is adottak lesznek a folytatáshoz és 
akkor nemsokára újra találkozunk!

Csillagné Szabó Réka
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Kultúrházi események
A gyerekek már nagyon várták, hogy a nyári szünetben sor kerül-
jön a nyári táborozásra. 

Lassan 20 éve, hogy pedagógus Édesanyámmal együtt nyá-
ron a gyerekek részére összejövetelt szervezünk. Kezdetben Ját-
szóházként működött, kézműveskedtünk, sportoltunk, sétáltunk, 
tekéztünk, Tokorcsra, Sitkére, Celldömölkre, Ostffyasszonyfára… 
kirándultunk. 

Ahogyan a gyereklétszám fogyott, úgy a tábort havonta szer-
veztük meg egy – egy napra. 

Tavasztól már sok telefonhívás, egyéni megkeresés és érdeklő-
dés volt, hogy lesz-e idén is tábor.

• Jún. 28-án 22 fővel vettünk részt Mesteriben. 
• Júl. 23-án  23 fő jött táborozni.
• Aug. 16-án 21 fővel kirándultunk.

A gyerekek jól viselkedtek, vidáman, felszabadultan érezték 
magukat. Az ott lévő vendégek többször is megdicsérték a cso-
portot.

Az Önkormányzat a korábbi szervezésekbe ebéddel, busz-
költséggel járult hozzá a táborozás sikeréhez. Előző években a für-
dőjegyeket fizette ki. Idén a belépőjegyek megdrágultak, így gye-
rekenként 500,-Ft-tal támogatták a családokat. Köszönet érte!

A Mesteribe való eljutáshoz önkéntesek segítettek a gyerekek 
szállításában.

Köszönetemet fejezem ki: Molnár Imrének, Molnár Péternek, 
Major Tibornénak, 

 Smidéliusz Tiborné Fazekas Georginának és Édesanyjának, 
Tétry Lászlóné Piroskának, Kovács Csabának, Jánossy Árpádnak, 
Bruckner Imréné Uránovics Beátának. 

Vidám képek a mesteri fürdőzésről
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Iskolakezdés, évnyitó

A 2021/ 22. tanévben 6 simonyi kisdiák kezdte meg az 1. osztályt  
a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában.  

A tanévnyitón ügyesen, bátran szavaltak. „Nem is olyan nehéz az iskolatáska, ha örömmel indulunk!”

Kultúrházi események – Véradás
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Két hetente szombatonként árusítás, turkáló van a Kultúrházban. Nagy az igény, az érdeklődés iránta.  
Sokan keresik fel, vidékről is jönnek. Ez az alkalom jó, hogy a falubeliek beszélgessenek egymással.

Marton Laura celldömölki táncoktató, 
Zumba oktató, a simonyi kis tanítványa-
ival.

Minden pénteken délután fél 5-től fél 
6-ig tartja a vidám, játékos foglalkozáso-
kat.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Élményekben gazdag, szép őszi napo-
kat kívánok Mindenkinek!

Szabó Szilvia tanító

Lélekemelő gondolatok
Vágd el a kötelet!

Egy hegymászó szeretett volna feljutni egy 
magas hegycsúcsra. 

Erre a nagy útra, sokévi felkészülés után 
indult el. A dicsőséget saját magának akar-
ta, ezért úgy döntött, hogy egyedül mászik 
fel a hegytetőre. 

Telt-múlt az idő, késő este lett. Ahelyett, 
hogy sátrat készített volna éjjelre magának, 
folytatta a mászást, mindaddig, amíg besöté-
tedett. Sűrű, fekete éjszaka borult a hegyre. 

Ahogy mászott felfelé, már csak pár lé-
pésre volt a csúcstól…. 

Megcsúszott és zuhanni kezdett… 
Ezekben a félelmetes percekben életé-

nek minden jó és rossz pillanata lejátszó-
dott a szeme előtt. Érezte, hogy milyen kö-
zel van a halálhoz. …

Egyszer csak elakadt a kötél és megállt 
a zuhanásban. A teste a levegőben lógott, 
csak a kötél tartotta.

Azt tudta kiáltani: – Istenem, segíts! 
Az égből váratlanul egy mély hang hal-

latszott: – Mit akarsz? Mit tegyek?
– Ments meg Istenem! 
– Tényleg hiszed, hogy megmenthet-

lek?
– Persze, hogy hiszem! 
– Akkor vágd el a kötelet!
Egy pillanatra csend lett! … A hegy-

mászó úgy döntött, hogy teljes erejével ka-
paszkodik a kötélbe és megvárja a reggelt.

Másnap a mentőcsapat elmesélte, ho-
gyan találták meg a megfagyott hegymá-
szót. A teste a kötélen lógott, amihez gör-
csösen ragaszkodott…

Pedig csak 2 méterre volt a földtől! …

Tanulsága: A hegymászó inkább ön-
magában hitt, úgy gondolta, hogy minden 
gondját meg tudja oldani. Kihagyta Istent a 
döntéséből. 

Prohászka Ottokár püspök figyelmeztet 
mindenkit az alábbi versével:

Kő az úton

Gondolod, kerül életed útjába egyetlen 
gátló kő is hiába?

Lehet otromba, kicsike, hidd el, ahol 
van, ott kell lennie. 

De nem azért, hogy visszatartson téged, 
szegje kedved, merészséged.

Jóságos kéz utadba azért tette, hogy te 
megállj mellette. 

Nézd meg a követ, aztán kezdj el beszél-
ni róla Istennel.

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld 
ezzel az akadállyal neked.

S ha lelked az Istennel találkozott, utad-
ba minden kő áldást hozott.

Őszinte tisztelettel kívánok Minden-
kinek egészségben, örömökben gazdag 
őszi napokat!

Lábos Mária
ny. tanárnő
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Tradíció és otthonosság a vasi 
zenei táborban

A Vasi Evangélikus Egyházmegye által 
támogatott zenei táborunkat az idei év-
ben augusztus 8. és 15. között szerveztük. 
Egyházmegyénk 8 gyülekezetéből (Sár-
vár, Nagysimonyi, Őrimagyarósd, Szom-
bathely, Bük, Boba, Celldömölk, Alsóság) 
érkeztek résztvevők. Az idei tábor össz-

létszáma 40 fő volt, 7 tanszakon (furulya, 
gitár, magánének, zongora/harmónium/
orgona, cselló, dob, hegedű) tanulhattak 
a gyermekek. A tábor napirendje idén 
sem tért el a megszokottól: áhítat és ének-
kar keretezte reggel és este a napot, dé-
lelőtt és délután is 2 órás blokkokban 
hangszeres órák folytak, jellemzően ma-
gántanítás formájában. Délután párhu-
zamosan szerveződtek a kamaraének és 
kamarazene foglalkozások. Délelőttön-
ként kézműveskedhettek az érdeklődők, 
a délutáni szabadidőben pedig csapatépí-
tő játékokat is szerveztünk, illetve egy al-
kalommal túráztunk a Vadása-tó körül. 
Szombat délután egy hosszabb koncer-
ten mutathatták meg a gyermekek szü-
leiknek a tábor hetében tanultakat, a va-
sárnapi istentiszteleten pedig az énekkar 
szolgált és röviden bemutatkozhattak a 
tanszakok is. 

Megtisztelő egy olyan tábort vezetni, 
aminek több évtizedes múltja van, ami 
időről időre meg tud újulni, és aminek 
varázsa generációk óta vonzza a zenélni 

vágyókat. Hiszen idén 28. alkalommal 
került sor a Vasi Egyházmegye szervezé-
sében zenei táborra Őrimagyarósdon. Ju-
bileumi tábor volt az idei a szervezők szá-
mára, hiszen e sorok írója 10. alkalommal 
lehetett a tábor lelki vezetője. Az elmúlt 
évtized alatt bár cserélődött a tanári csa-
pat, mégis kialakult egy mag, egy bázis, 
akik ugyanolyan örömmel érkeznek év-
ről évre augusztus 2. hetében az Őrségbe. 

A tábor alapbázisa pedig egyre nő, hiszen 
könnyű ehhez a közösséghez kapcsolódni 
szakmailag és lelkileg is. 

Az idei táborban Dávid és Góliát pár-
harcát járták körül az áhítatok. Ám a tá-
bor egész ideje alatt is sokat beszélget-
tünk, gondolkodtunk erről a témáról: 
saját belső harcainkról, legyőzhetetlen-
nek tűnő, óriássá növelt „Góliátjaink-
ról” és arról a munícióról, fegyvertárról, 
amelyekkel szembe tudunk nézni életünk 
nehéz helyzeteivel. A másik, sok mély 
beszélgetésnek alapot adó tábortéma, az 
otthonosság volt. Már az első este taná-
rok és táborozók megosztották a jól eső 
érzést: haza járnak Őrimagyarósdra min-
den nyáron. Ebben az elfogadó és befoga-
dó otthonlétben pedig nagyon könnyű 
együtt zenélni, jól esik a napi gyakorlás, 
természetesen alakul ki a kamaracsopor-
tokban az egymásra hangolódás. A közö-
sen töltött 7 nap, 7 éjszaka minden pilla-
nata ajándék idő, kedves barátok között, 
gyönyörű környezetben. Már ez is elég 
lenne ahhoz, hogy évről évre találkoz-

zunk. Ám mindezen felül Isten áldásá-
ból minden táborban megszületik a kö-
zös éneklés és zenélés harmóniája, idén 
ráadásul különösen könnyedén született 
meg, mint amikor nagyon békés vizeken 
hajózunk. A szombati záró koncert pe-
dig idén is a hét koronájaként bemutatta, 
mire jutottunk közösen, mit tanultunk, 
gyakoroltunk, igaz élményt jelentett sok-
sok gyönyörű, meglepetés zeneművel. 

Az idei évben a zenei harmónia és lel-
ki töltekezés születését segítették: Hege-
düs Erzsébet (karvezetés, magánének), 
Lócsi Levente és Grózinger István (gi-
tár), Rábai Benedek (hegedű, dob), Szo-
vák Petra (furulya, kamarazene), Kaposi 
Júlia (furulya), Király Dóra (furulya, ka-
marazene), Bánáti Benedek (zongora) és 
Szőgyényi Júlia (cselló), Pethő-Udvardi 
Andrea, Pethő Attila, valamint Lázárné 
Tóth Szilvia (lelki vezetés).

Az őrimagyarósdi zenei tábornak 
idén is volt nagysimonyi résztvevője: Pup 
Rozi.

Fontosnak tartom, hogy lássa a falu, 
a gyülekezet, egy kisebb közösségből is 
el lehet érni remek programokat, egye-
dül is el lehet indulni, és kapcsolódni egy 
közösséghez. Rozi nagyon bátran jelent-
kezett a táborba, de rögtön barátokat is 
szerzett, jól érezte magát. A képen gitá-
rozik Rozi.

Pethő-Udvardi Andrea
evangélikus lelkész

Az evangélikus gyülekezetben



14 NAGYSIMONYI HÍRMONDÓ

Emlékezzünk…!
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten – Szeptember 5–12.

„Minden forrásom belőled fakad.”

83 év után ismét hazánk adott otthont a 
NEK ünnepsorozatának.

Az 1938-as budapesti eucharisztikus 
világkongresszuson tizenkét hírnök volt, a 
tizenkét apostol mintájára, így lett most is. 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus mindannyiunk számára 
nagy lelki feltöltődést jelentett. 

Minden napnak külön célkitűzése, fel-
adata volt, amelyet előadásokkal, tanú-
ságtételekkel, kiállításokkal gazdagítot-
tak. Minden napnak adtak egy lelki címet: 
öröm, jóság, békesség, türelem, remény, 
hit, hűség és a szeretet. 

Az Eucharisztia szó hálaadást jelent. 
Az első keresztények ezzel a szóval jelölték 

meg a Jézus által rendelt Oltáriszentséget. 
A kenyér és a bor színében köztünk tovább 
él a Krisztus. A hála, az egyik legfontosabb 
emberi erény.

Ez a Kongresszus egy különleges lelki-
gyakorlat volt, amin a világ minden tájáról 

érkező előadók, tanúságtevők, vendégek 
vettek részt.

Különösen emlékezetes marad a nyi-
tómisén a sok elsőáldozó, a zarándoksé-
tákon a közös ökumenikus együttlétek, a 
csúcspontja a zárómisén Ferenc pápa je-
lenléte. 

Egy ilyen hatalmas horderejű ese-
ményt Magyarországon ennyire eredmé-
nyesen meg lehetett szervezni. Nagyon jól 
sikerült a sok visszajelzések alapján. Az 
pedig különleges öröm volt, hogy Ferenc 
pápa eljött hozzánk, és ilyen szépen be-
szélt velünk. 

A Kongresszus imája: 

Hálát adunk neked, Urunk, Jézus Krisz-
tus, aki az Eucharisztiában a szeretet for-
rásához hívsz, hogy testeddel és véreddel 
táplálj és éltess minket. Segíts, hogy ál-
dozatod és jelenléted erejéből nagylelkű-
en forduljunk minden embertárunk felé. 
Add, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk 
az emberek és a népek között, tettekkel és 
szavakkal is hirdessük: te vagy az egyet-
len Úr és minden élet forrása!  Ámen.

Ez a Kongresszus lehetőséget adott 
számunkra, hogy elmélyüljünk hitünk-
ben, hogy visszatérjünk felebaráti szere-
tet gyökereihez, hogy közösségben meg-
tapasztaljuk a szeretet erejét, hogy együtt 
ünnepeljük az Eucharisztiát, a szeretet és 
az élet forrását! 

Ez a szeretet erősítse közösségeink 
összetartozását, fejezze ki, hogy az a for-
rás, amit az Eucharisztiából kapunk élte-
tő vízzel árasztja el környezetünket és a 
földet. 

A jóság, az emberség és a szeretet 
szépíti meg az életünket! 

Tisztelettel, „Jót és jól, ebben áll a 
nagy titok!”

Lábos Mária  – ny. pedagógus
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Gyerekoldal
Őszi versek

Őszi  színező gyerekeknek

Kedves Gyerekek, a verseken keresztül gyakoroljátok az olvasást! Ügyeljetek a pontos olvasásra, hangsúlyozásra!

Kedves gyerekek!  Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!

Kedves Gyerekek! Élményekben gazdag őszi szünetet, sok játékot, mozgást és sok örömet kívánok: Szilvi tanító néni

Hárs László: 

LEVÉL AZ ERDŐBŐL

Az erdőből egy levelet
hozott a posta reggel,
egy száraz tölgyfalevelet,
néhány sor zöld szöveggel.

Az állt rajta, hogy eljött az ősz,
a nyáridőnek vége,
most már a néma télre vár
az erdő és vidéke.

A mackó barlangjába bújt,
elköltöztek a fecskék,
a tisztásoknak zöld füvét
lerágták mind a kecskék,
nem hegedül a zenekar;
nagy most a tücskök gondja,
és újdivatú kalapot
nem visel már a gomba.

Szétosztotta a körtefa
a fanyar vackort régen,
nincsen levél a bokrokon,
és pitypang sincs a réten.

Minden lakó elrejtezett,
Üres az erdő, árva.
S a szélső fán egy tábla lóg:
„Téli szünet van, zárva.”

Nagy László: 

DIÓVERÉS

Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.

Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,

elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.
Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.

Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.

Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.

Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.

Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.

Majd csorgó hó levén ring a
picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.
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Házasság: 
Dénes Péter Balázs és Tóth Tünde, 
Horváth Péter István és Nagy Viktória, 
Gácsi Gergő és Mecséri Rebeka
Gratulálunk! Sok boldogságot!

Születés: 
Bakk Attila és Németh Anna leánya: Rozina
Gratulálunk! Isten áldja a Családot!

Halálozás: 
Molnár István, 
Várkonyi László, 
Ovádi Károlyné, 
Molnár János

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

Receptajánlat
„Vége van a nyárnak, hűvös szelek jár-
nak”. Hát lehet, hogy a nyárnak vége, de 
a jó időnek még egyáltalán nem. Sőt most 
kellemes barangolni erdőn, mezőn keresz-
tül, a megfáradt nap simogatását élvez-
ve az arcunkon. És ha már kirándulunk, 
érdemes a természet kincseit begyűjteni, 
hiszen ilyenkor bőségesen akad gomba, 
amiből sok-sok változatos finomság ké-
szíthető (persze csak bevizsgálás után).

 A szőlőtőkék nagy része már lead-
ta terhét, és csak úgy terjeng a pincék 

környékén a forrni indult must, illata. 
Aki pedig még ezután tervezi a szü-
retet, annak ajánlok hozzá egy idő, és 
pénzspórolós süteményt. 

Nagyon örülök, ha kedves falumbe-
liektől kapok receptet, mert azok min-
dig többszörösen kipróbáltak, beváltak 
és jó szívvel merem azokat ajánlani a 
„házi gyűjteményekbe”.

A „Koldus kifli” leírását Hajba Jó-
zsefnétől, Piri Nénitől kaptam, aki egy 
nagyon aktív nyugdíjas, büszke nagy-

mama, és az egyházközösségben is szí-
vesen tevékenykedik. 

Ezt a süteményt azért ajánlotta, 
mert finom, olcsó, kiadós és sokáig 
eláll. Készítette már egyházi rendez-
vényre, ahol bizony az elismerés nem 
maradt el. Szívesen süti az unokáinak, 
de Klaudia kollégiumi csomagjába pa-
kolva még a csoporttársak is napokig 
élvezhetik azt. 

Íme a kifli és egy finom gombás étel 
receptje!

BOGDÁNYI APRÓPECSENYE

Hozzávalók (4 személyre):

• 60 dkg sertéshús
• 10 dkg füstölt szalonna
• 15 dkg füstölt kolbász
• 15 dkg gomba
• só ízlés szerint
• fekete bors ízlés szerint (őrölt)

Elkészítés:
A húst csíkokra vágjuk. A szalonnát apró kockákra daraboljuk, 
kisütjük, majd rárakjuk a húst, sózzuk, borsozzuk, zúzott fok-
hagymával megszórjuk. A lecsót, a kolbászt és a gombát a húshoz 
keverjük. 2 dl vizet öntünk rá, és pároljuk. Közben a burgonyát 
meghámozzuk, felkockázzuk, olajban ropogósra sütjük, lecsö-
pögtetjük, és a pecsenyével összeforgatjuk.

• 2 gerezd fokhagyma
• 20 dkg lecsó (lehet konzerv is)
• 1 kg burgonya
• 2 dl víz
• 2 dl napraforgó olaj (a burgo-

nya sütéséhez)

KOLDUS KIFLI

50 dkg lisztet összemorzsolunk 20 dkg zsírral.  3 dkg élesz-
tőt, 3 kockacukorral és 3dl langyos tejjel megfuttatunk. Az 
egészet összegyúrjuk, 3 részre osztjuk és mindegyiket 16 fele 
vágjuk. Golyókká gömbölyítjük, és ovális alakra sodorjuk.

Dió, mák keverékkel v. lekvárral töltjük. Felsodorjuk, és 
kifli alakokat formázunk belőlük. Tepsibe rakjuk, és hideg he-
lyen 8-10 órát pihentetjük. Jó este elkészíteni és másnap reg-
gel sütni.

3 rész 16 felé

A tölteléket az ovális rész egyik 
végébe halmozzuk, és feltekerjük.

Jó étvágyat kívánok hozzá! Bónicz Lászlóné Márti


