
Petőfi Sándor: 
Itt van az ősz, itt van újra

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét. …

Élményekben gazdag, szép őszt kívánok 
Mindenkinek!

Szabó Szilvia tanító

XI. évfolyam 3. szám 2022. OKTÓBER

Kedves Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 43. számával.

A tanév kezdetén újra jó iskolába járni és ígéretet tenni ma-
gunknak, hogy minden leckét elkészítünk, gyakoroljuk az ol-
vasást, a fejszámolást, és segítőkészek leszünk az osztálytár-
sakkal és a tanítókkal szemben. Ügyelünk a jó magatartásra és 
szorgalmasan tanulunk! Tiszteld Tanítóidat, Szüleidet, Osztály-
társaidat! Jó tanévet kívánok Mindenkinek! 
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Tisztelt Olvasóim!

Apró, de fontos

A mögöttünk hagyott időszak is bővelkedett eseményekben, 
amelyekkel több területen  is befejeződött egy-egy beruhá-
zás, vagy legalább is közelebb jutottunk a  végéhez.

A zártkerti villamosításnak, több éves tervező-előkészí-
tő, és több hónapos  kivitelező munka után a végére értek , 
és így egészen más látványt nyújt az érintett terület a felál-
lított oszloperdővel, amelyen keresztül légvezetéken jut el a 
villamos áram az igénylők részére. A kivitelező elmondása 
alapján ekkora volumenű beruházást zártkerti viszonylat-
ban még nem csináltak.  Több, mint hat éve! lett elkezdve a 
projekt, melynek során egyszer fent, egyszer lent értük meg 
a történéseket és többször volt olyan, hogy innét aztán nem 
fogunk tudni továbblépni. De végül is kisimult minden, és 
elértünk a mostani állapotig, hogy október 6-án feszültség 
alá helyezték a vezetékrendszert. Az elkészült közmű a 24. 
órában talán alapja lehet annak, hogy megmentsük a zárt-
kertünket az enyészettől, és bízom benne, hogy a kialakí-
tott  infrastruktúra vonzóvá teszi sokak számára az itteni 
ingatlan vásárlást, és néhány év múltával egy gondozott, 
megművelt, vonzó és közkedvelt terület lesz, ahová öröm-
mel járnak az emberek. Néhány érdekességet szeretnék 
megosztani ezzel kapcsolatban: – közel 500 fő ! (rész)tulaj-
donos lett levélben megkeresve a projekttel kapcsolatban: 
– 500 méter földkábel lett lefektetve, amellyel átjutottunk 
a vasút alatt: – 1db ún. „kompakt” trafóállomás került te-
lepítésre, amely kiszolgálja a teljes hosszt: – 115 db beto-
noszlop képezi a gerinchálózatot: – 24 db betongyámos fa-
oszlop a lekötésekhez: – 4650 méter a teljes vezetékhossz + 
földkábel. Mindenesetre markáns paraméterek! Hálás kö-
szönet illeti az EON  és alvállalkozói, tervező és kivitelező 
csapatát! 

Még egy közvetítő feladatot vállal fel önkormányzatunk 
ezzel kapcsolatban: levélben keressük meg a  tulajdonosokat 
megkérdezve, hogy esetleg nincs-e szándékukban értékesí-
teni a területüket, ugyanakkor egy általános hirdetést ad-
nánk fel, személyek és helyrajzi számok nélkül, potenciális 
vevőket keresve, így koordinálva a vásárlás lehetőségét. 

Az előzővel párhuzamosan, de térközzel lemaradva fut 
egy másik fejlesztés a községünkben (is). A szupergyors in-

ternetnél a helyi gerinchálózat kiépítése megtörtént, jelen 
pillanatban a településeket összekötő kábelek fektetése van 
folyamatban. A  leendő szolgáltató információja alapján de-
cemberben lehet számítani az ingatlanokhoz történő bekö-
tésekre.

Az óvoda felújítása befejeződött, amellyel  teljesen  meg-
újult az épület. Homlokzati és padlás hőszigeteléssel, bel-
ső nyílászárók cseréjével, tisztasági festéssel, padló cserével 
lett újjá varázsolva, ezenkívül a régi gázkazán helyére új ke-
rült, valamint az udvar felől egy nagy terasz lett kialakítva. 
A hőszigeteléssel és a kazán cseréjével jelentős gázfogyasztás 
csökkentést tudunk elérni, míg a belső felújítással komforto-
sabbá válik az épület egésze. 

Elkészült az új ravatalozó is, amellyel egy patinás, mo-
dern, ugyanakkor mégis szolíd és odaillő épülettel gazda-
godtunk, ami hosszú évtizedekre méltó helyszínt biztosít 
az utolsó útra készülők és hozzátartozóik számára, egyúttal 
impozáns megjelenést nyújt a falunk nyugati végén lévő te-
metőben. A kivitelezést, akárcsak az óvoda esetében a helyi 
érdekeltségű Homlok ZRT végezte, amelyben nagyon bent 
van a községünk iránti törődés, hiszen egy ilyen válság kö-
zepette is az eredetileg kalkulált áron készültek el a beruhá-
zások, amit nagyon köszönünk! A térköves bejárati út nem 
képezte a pályázat részét, azt az önkormányzatunk saját for-
rásból készíttette.   A temető további fejlesztésével sem sze-
retnénk itt megállni, felszámoljuk és  konténerekre cseréljük, 
a romos állapotban lévő és kezelhetetlen   beton zöldhulla-
dék-tárolókat, a rozoga kapuk cseréje is szükségessé válik, 
és a főút melletti jelenlegi kerítés is sok kívánni valót hagy 
maga után. Ezen kívül a belső járdák építésére is nagy igény 
van, valamint az ültetett fák- bokrok is  hiányoznak a teme-
tőből. Úgyhogy feladat van bőven.

A márciusi számunkban említett szennyvízcsatorna pro-
jekttel kapcsolatban azt a tájékoztatást tudom adni, hogy a 
kialakult válsághelyzetre tekintettel az állami beruházáso-
kat felfüggesztették, vagyis amit elkezdtek, azt befejezik, de 
újakat nem indítanak. Nekünk természetesen az elért státu-
sunk megmaradt és reméljük, hogy a felszabaduló uniós for-
rások megérkezése után ez a fejlesztés is meg tud valósulni.

–   7 m3-es sittszállító konténert vásároltunk a háztartá-
sokban keletkező kis mennyiségű építési, bontási törmelék el-
szállításához. Igényelni az önkormányzatunknál lehet, ahol a 
belerakott sitt mennyiségének  függvényében a befizetést is tel-
jesíthetik.

–   Az elmúlt hetekben két helyről is érkezett, érkezik meg-
keresés a háztartásokhoz. Az egyik a népszámlálással kapcso-
latban, amelyen kötelező a részvétel, és a legegyszerűbb formája 
az online kitöltés. A másik pedig az európai szankciókról szóló  
nemzeti konzultáció, ahol, kérem minél többen mondjuk el a 
véleményünket!

–  A hegyi villamosítás után többeket érdekelhet, hogy víz-
vételi lehetőség is legyen az ingatlanukon, ezért közre adom a 

kútfúró elérhetőségét, aki garanciával vállalja kutak fúrását. 
Rosta László: 30/580-8121. 

–  Ugyanúgy a villanylekötés kivitelezéséhez is tudunk helyi 
szakembert ajánlani, az ifj. Bakk Attila személyében, aki a kol-
légájával  elvégzi ezt a munkát. Tel:20/ 590-9003

– Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is tartunk Idősek 
napját, ami október 22-én 13 órától kezdődik. Minden érintet-
tet szeretettel várunk!

–  ingyenes okosóra 65 felett (gondosóra)  
–  faültetés

Lábos András polgármester
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Jeles évfordulók 2022-ben
Emlékezzünk meg egy-egy szép idézettel, versrészlettel a Nagyjainkról!

A leány a kútnál mosdódzik szaporán:
rózsa piroslik fel arcának bársonyán,
s mosolyogva pillant egyet az utcára…
Megismerte: kinek ostorpattogása
kíséri a kocsit mezei munkára?
Móric is kitárja a fűszeres boltot,
amelynél vegyesebb nincs Európában!
Árul ő szappant, szöget, pityke-gombot,
heringet és selymet, naptárt és dorombot,
tajtékpipát, ánizst, és borjúkötelet,
téntát, ókulárét s ibolya-gyökeret.
Csendül a boltajtó, megkezdik Vargáék:
– Aggyék öt tojásért egy porció kávét.
(Kávéra kapott már az asszonynép régen.
A betegek kezdték, csak orvosságképpen, –
noha ezt a kávét sohse látta Kuba!
Dehát jó ez így is. Mit nekik Hekuba!)
A gazda is kihajt a lóval szántani:
kukorica alá kell földet bontani.
A kutya is kimegy, mintha nála nélkül
nem eshetnék szántás: kíséri a lovat.
A ló feszült innal megyen egyik végtül
a másik földvégig. És a munka halad.
Végre is a kutya unja meg a szántást:
leheveredik a szántóföld végére.
S álmos szemmel kaffant egyet olykor-olykor
az orra környékén döngicsélő légyre.
Ezalatt a falu élete megárad:
a ludak gágogva a rétre kiszállnak;
szurok-illat terjeng kovács műhelyéből;
a cigány kilép a község tömlöcéből;
réce megy a vízre; gyermek iskolába;
öreg édesanyó az Istenházába.

Gárdonyi Géza: Falu reggel

Kukorít a kakas. Szürkül az ég alja.
Hajnalra gingallóz a falu harangja.
Fölébred a madár a harmatos lombon.
Iszik a virágból, s a magasba röppen.
Riog a kanász a tülökkel a dombon.
A koca az ólban felfülel és röffen.
Az eb is elhagyja a boglyának alját;
ásít, nyújtózkodik, lerázza a szalmát,
s megnézi a kútnál: van-e a csurgásban?
Kapuk, ajtók nyílnak az utca sorában:
a felső szoknyát a fejére takarva
kergeti a kocát itt Örzse, ott Panna.
Indul a tehén is. A kapufélfába
megdörzsöli kissé borzas homlokát.
A kis borjú bőgve iramlik utána.
Visszanéz a tehén, s rányal a fiára.
A nap felvillantja első sugarát.

100 évvel ezelőtt, 1922. október 30-án, Egerben hunyt el Gár-
donyi Géza  (szül. Ziegler Géza; Agárdpuszta, 1863. augusztus 
3.) magyar író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.

100 éve született Budapesten Nemes Nagy Ágnes Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, pedagógus.

Nemes Nagy Ágnes: Október

Most már félévig este lesz.
Köd száll, a lámpa imbolyog.
Járnak az utcán karcsú, roppant,
négy-emeletnyi angyalok.
S mint egy folyó a mozivászon
lapján, úgy úsznak át a házon.
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120 évvel ezelőtt halt meg Tisza Kálmán. 
(1830–1902)

45 évesen, 1875-ben lett Magyarország miniszterelnöke. Geszti birtokáról a fővárosba költözött, 
hogy a sokrétű államügyekkel foglalkozzon. A vallási – és egyházi szolgálat vállalása a Tisza család-
ban nagyon fontos volt. Tisza Kálmán 34 éven keresztül volt a Dunántúli Református Egyházkerület 
fő gondnoka. A gondnoki tisztséget halál után fia, Tisza István vette át. Tisza István is látott el mi-
niszterelnöki tisztséget.

125 évvel ezelőtt, 1897. szeptember 19-én, Farkaslakán Tamás 
János néven megszületett Tamási Áron († Budapest, 1966. május 
26.) Kossuth-díjas székely magyar író.

Tamási Áron-idézetek:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 
benne.”
„Tiszta és nagy dolgokhoz csak tiszta és egyenes úton le-
het eljutni.”
„A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pe-
dig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.”

140 éve született Kecskeméten Kodály Zoltán zeneszerző, ze-
nepedagógus, zongoraművész, népzenekutató.

2022-ben meghirdették a 
Petőfi-emlékévet, szüle-
tésének 200. évfordu-
lója tiszteletére. Petőfi 
Sándor  ( Petrovics Sán-
dor ) Kiskőrösön szüle-
tett  1823.  január 1-jén. 
Fehéregyháza  körül halt 
meg, 1849. július 31-én. 

Az Emlékév során min-
den megjelenő újságunk-
ban verssel emlékezünk a 
nagy költőre.

Mikszáth Kálmán 
magyar író, újságíró, 
szerkesztő, országy-
gyűlési képviselő 175 
éve született.

„A szerelem, az csak 
ideiglenes – hanem 
a tisztelet, az örök.”

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;

Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. –
Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.

(Erdőd, 1848. november 17–30.)

 „Legyen a zene mindenkié!”
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Szeptember 30-a a magyar népmese napja. 

Benedek Elek, a nagy mesemondó születésnapját tisztelték meg 
e jeles nappal. 

A Magyar Olvasástársaság javaslatára 2005 óta ünnepeljük 
ezt a napot. Az élő szóban történő mesélés igazi művészet. A 
népmesében az az igazán szép és felemelő, hogy két fél kell hoz-
zá: a mesemondó és a mesehallgató.  A népmesének sokféle fajtá-
ja van: pl. tündérmese, állatmese, csalimese, tréfás, vicces mese, 
láncmese, varázsmese, hősmese… 

Az Óvodákban, Iskolákban mindenütt megemlékeznek Be-
nedek Elekről és mesemondó versennyel színesítik a napot. 

Kalkuttai Szent Teréz anya „a szegények Angyala”, 25 évvel 
ezelőtt halt meg. 

1910-ben született Skopjében, albán szülőktől. Keresztneve Ág-
nes volt. Állami iskolában tanult, de lelkében hivatást érzett in-
diai misszióra. Később Indiába került, mint novicia. 1929–1948 
között a Nővérek Iskolájában földrajzot tanított jó módú indiai 
családok lányai számára. A szobája egy nyomortelepre nézett, 
így szemtanúja lehetett a szegény emberek szürke hétköznapjai-
nak. Így érlelődött meg benne, hogy segíteni kell rajtuk, enyhíte-
ni kell a nyomorúságon. Isteni sugallatra életét a nyomorgóknak 
és az elesetteknek szentelte. Szegényeket, betegeket, szeretetre 

szorulókat tanított, segített. Kalkutta ( indiai város ) egyik nyo-
mornegyedébe költözött és itt kezdődött el a csodálatos élete, 
hogy „valami szépet tegyen Istenért!” Teréz Anya néven a Sze-
retet Missziónáriusa lett. Iskolát, gyógyszertárat is alapított. A 
szegényekkel együtt élt, együtt éhezett, sokat imádkozott értük. 
A lepra, a tüdőbaj és a nem kívánatos érzés, hogy a világon senki 
sem törődik velük – Ő segített és gyógyított. Felszedte az utcán 
tévelygőket és házat rendezett be nekik. Sohasem törekedett el-
ismerésre, de ennek ellenére Indiában és szerte a világon hatal-
mas népszerűségre tett szert. 

1979-ben Nobel – békedíjjal tüntették ki. Egészsége felőrlő-
dött, 1997. szeptemberben halt meg. 

II. János Pál pápa 2003-ban Boldoggá avatta, majd 2016-ban 
Ferenc pápa Szentté szentelte. 

Miskolcon szabadtéri szentmisében emlékeztek meg a 25 éve 
elhunyt Kalkuttai Szent Terézre. A mise fő celebránsa Ternyák 
Csaba egri érsek volt.

„Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, gyer-
mekeitekre, válogatás nélkül minden embertársatokra – s ez se-
gít majd, hogy kibontakoztassátok egymás iránti szereteteteket.”

„Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora 
szeretet fektetünk az adásba.”

„Az élet az egyetlen esély, vedd komolyan!”
„A béke egy mosollyal kezdődik.”

2022. szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébet királynő, az Egye-
sült Királyság uralkodója. Életének 97., uralkodásának 71. eszten-
dejében érte a halál a skóciai kastélyában. Erzsébet királynőt 1947-
ben, a 21. születésnapján választották meg. Az akkori fogadalma 
tömören: „Mindannyiuk előtt fogadom, hogy egész életemet, legyen 
az akármilyen rövid vagy hosszú, a nép szolgálatának szentelem.” 

Fogadalmát és hitét hűségesen betartotta.
Ferenc pápa a brit királyi családnak címzett részvétnyilvá-

nító üzenetében a királynő hitét és kötelességtudatát méltatta. 
Ez áll a katolikus egyházfő táviratában: „Készséggel csatlako-

zom a gyászolókhoz, kik imádkoznak a királynő örök nyugalmá-
ért, és tisztelettel adóznak a nemzete és a nemzetközösség nagylelkű 
szolgálatába állított élete, sziklaszilárd hitvallása Jézus Krisztusban 
és ígéretei megvalósulásába vetett biztos reménysége előtt”

Nyugodjék békében!
III. Károly néven uralkodik az új brit király. 
Tisztelettel emlékezzünk az évfordulókra, Évfordulósokra!

Szabó Szilvia tanító
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Imádsággal és böjttel a békéért
Az orosz – ukrán háború az egyik nagy fenyegető veszély a 

térségünkben. 
Ez a háború 2022. február 24-én, több mint fél éve kezdő-

dött. 
Európában ez a legnagyobb katonai ütközet a II. világhábo-

rú óta. 
Az egész ország aggódik…
Aggódunk az ott élőkért! 
Aggódunk a kárpátaljai testvéreinkért!
Aggódunk a harcolókért! – Hiszen hónapok óta dúl a hábo-

rú, minden naposak a bombázások. 
Családok esnek áldozatul, házaik dőlnek romba, menekül-

niük kell…
Falunkban is több családanya él gyermekeivel…
Miként tudunk segíteni rajtuk? 
Aggódunk…

Hogyan lesz nekünk üzemanyag az autónkba? – Hiszen 
ezekből az országokból szállítják az olajat.

Hogyan lesz a télen fűtőanyag, földgáz? Fogunk-e tudni fű-
teni? – Hiszen tőlük kapjuk a földgázt. 

Nehéz napirendre térni e komoly gondok felett! 
Több felekezet képviselője is Imaláncot indított az orosz-uk-

rán háború miatt.
Arra kértek minden jóérzésű embert, hogy minden este 20 

órakor Istenhez fordulva imádkozzanak a helyzet békés rende-
zéséért és a kárpátaljai magyarokért. 

Otthonainkban gyújtsunk egy gyertyát, csendesedjünk el, és 
akár saját szavainkkal, akár kötött imát elmondva kérjük a Te-
remtőt, hogy a békés megoldás felé vezesse az országok vezetőit.

Nem csak a hívő embereket hívják, hanem mindenkit, akit 
aggaszt a háború, és aki az erőszak helyett a párbeszédben látja 
a megoldást.

GÁJER LÁSZLÓ római katolikus pap, a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egye-
temi tanárának imája a békéért:

Mindenható Urunk! 
Te azt mondtad: Éljetek egymással egyetértésben és békében.
Szorongattatott helyzetünkben ma különösen Ukrajna békéjét 
kérjük tőled. Az országban élő magyarsággal is közösséget vál-
lalva imádkozunk a megnyugvás és a kölcsönös elfogadás lel-
kéért.

Az ember szívének vágya az élet és a béke. Lelkünk legmé-
lyéből kérjük tehát a szív, a családok, a közösségek és a népek 
békéjét. Minden bűnünk ellenére add meg nekünk a kiengesz-
telődés kegyelmét.

Jézus, a Béke Fejedelme által, a Szentlélekben imádkozva 
kérjük ezt Tőled. Ámen.

BEDEKOVICS PÉTER református lelkész, a Károli Gáspár 
Református Egyetem lelkésze, a Magyar Cserkészszövet-
ség elnökének imája:

Istenünk! 
Hozzád könyörgünk ma, aki nem csak Jézus Krisztus atyja, s 
általa a mi Mennyei Atyánk is vagy, hanem a Békesség Istene is! 

Hatalmas Isten, kérünk Téged, hogy ne hagyd a világ veze-

tőinek szívét megkeményedni, hanem puhítsd fel, formáld át! 
Imádkozunk kárpátaljai testvéreinkért is, adj nekik erőt, ki-

tartást! Aggódó szülőknek adj megerősítést, beléd vetett bizal-
mat, az ifjaknak bölcsességet, s mindenkinek felebarát felé nyú-
ló, segítő kezet!

Ne hagyj el bennünket, Magasságos Isten - de bármi is törté-
nik, legyen meg a Te akaratod! Ámen.

KISS MÁTÉ, a Komáromi Evangélikus Egyházközség lelké-
szének imája:

Drága Mennyei Atyánk! Mindenható Istenünk! 
Könyörgünk Atyánk, ha lehet, irgalmaddal és kegyelmeddel, Te 
tartsd meg a békét Oroszország és Ukrajna között, legyen meg 
a Te akaratod ebben is.

Könyörögve kérünk testvéreinkért, adj most nekik Tőled 
jövő békességet és ha egyezik akaratoddal, őrizd meg őket. 

Külön kérünk magyar testvéreinkért, a kárpátaljai magyar-
ságért. 

Nyisd meg Urunk a szívünket és a kezeinket, hogy amiben 
csak tudunk segítsük testvéreinket. Kérjük, adj békét akaratod 
szerint, és tedd naggyá nevedet ebben a konfliktusban is. Ámen!

Imádkozzunk mi is a békéért!

Lábos Mária nyugd.tanár
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KULTURÁLIS HÍREK

KÉPEK A KULTÚRHÁZ ÉLETÉBŐL

NAGYOBB ESEMÉNYEK A KULTÚRHÁZBAN: 

3 napon Mesteriben voltunk nyári táborban. 
Június 30-án 32 fővel vettünk részt a táborban simonyi és ukrán 
gyerekekkel együtt. 

Július 28-án 22 fő táborozott.
Augusztus 10-én kisebb létszámmal voltunk fürödni. 
Mind a három napon csodás időnk volt. A gyerekeket már 

ott is megdicsértük, mert egész nap szófogadók, kedvesek, fi-
gyelmesek voltak. A megbeszélt szabályokat betartották. Együtt 
vidáman, sokat beszélgetve, játszva töltöttük a napot. A gye-
rekek felügyeletében segített nekem Édesanyám, Lábos Mária 
nyugdíjas tanár.

Köszönet az Önkormányzatnak a belépődíjak támogatásá-
ért (500,- Ft-ot adtak diákonként). Köszönet a Kedves Szülők-
nek a gyerekek autóval való szállításáért: Smidéliuszné Fazekas 
Georgina és Édesanyja a gércei Nagymama, Jánossyné Rózsa 
Veronika, Pálfi Ádámné Zita, Tóth János, Molnár Péter, vala-
mint Lábos András Polgármester Úr a kisbusszal utaztatta az 
ukrán gyerekeket.  

Augusztus 8-án délelőtt a Védőnő tartott az Anyatejes Világ-
nap alkalmából foglalkozást a Kultúrházban. 

Szeptember 26-án Véradás volt a Kultúrházban. Sokan fontos-
nak tartották a következő mondást: „Aki vért ad, életet ment!” 
Köszönet a simonyi Véradóknak!

Készülünk az Idősek napjára, mely okt. 22-én szombaton lesz 
megtartva. 

A szép Idősek napján, ím elétek állunk,
a legjobb nagymamának és nagypapának minden jót kívánunk!
Szeressétek az öregeket!
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat…
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet!
Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat!
Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok!
Szeressétek az öregeket!

Árusítások szinte minden héten vannak. Nagyon népszerű a 
szombatonkénti turkáló. A faluból is és vidékről is sokan jön-
nek el. Turkáló legközelebb nov. 5-én  szombaton lesz 7 órától. 

Emlékkép tavalyról
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Nyári tábor

A turkáló jó hangulata
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Élményekben gazdag,  
szép őszt kívánok Mindenkinek!

Szabó Szilvia tanító

Véradás

VÉDŐNŐI AKTUALITÁSOK
1992. augusztus 1-től tartják világszerte augusztus első napját 
az Anyatejes táplálás Világnapjának, melyet sokan a második 
Anyák napjának is neveznek.

Valamennyi szakmai fórum a csecsemő 6 hónapos koráig ki-
zárólag az anyatejes táplálást javasolja, de az Egészségügyi Vi-
lágszervezet azt ajánlja az anyáknak, hogy legalább a gyermek 
két éves koráig folytassák a szoptatást.

Az anyatej a legteljesebb táplálék a kisbaba számára, köny-
nyen emészthető, hőmérséklete pont ideális, és minden a cse-
csemő fejlődéséhez szükséget anyagot megfelelő arányban 
tartalmaz. A szoptatás során az anya és gyermeke különleges 
közelségbe kerül egymáshoz, ami a gyermek egész életére kihat.

A Védőnői Körzetben augusztus 8-án tartottuk a megemlé-
kezést, melyre a 0–2 év között kisbabák, és szüleik voltak hiva-
talosak. A köszöntőt követően Pataki Márta óvónő Ciróka fog-
lalkozásán vehettek részt a megjelent gyerekek. Ezt követően az 
önkormányzat támogatásának köszönhetően, anyák és babá-

ik is kisebb ajándékban, és megvendégelésben részesültek.  A 
program tombolázással zárult. 

KEDVES CSALÁDOK!

Szeretnék megkérni minden 0–6 év közti gyermeket nevelő szü-
lőt, hogy nézzen otthon körül, mert az alábbi kiadványokat köl-
csönadtam, azonban nem kerültek vissza a Védőnői Szolgálatba!

• Csordás Ágnes: Csecsemő-, kisdedgondozás, gyermekne-
velés (2 db)

• Parentis DVD: Szülés (2 db)

Köszönettel:

Szabó Edina 
védőnő
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A Tündérkert óvoda
Töredékek óvodánk életéből – Új nevelési év, új óvoda, új lehetőségek

A 2022/2023-as nevelési évet 27 gyermekkel indítottuk el. 
Mindhárom korcsoportba 9–9–9 fő jár. Kiscsoportosaink kö-
zött van 4 fő ukrán nemzetiségű kisgyermek is, akik a minden-
napi feladataink mellett, plusz kihívást jelentenek.

Az idei nevelési évben, kiemelt feladatunknak tekintjük a 
nemzeti öntudat erősítését és a fenntarthatóságra való nevelést, 
melyet a Fenntartónak köszönhetően egy kívül-belül megújult 
óvodában tehetjük. 

Tervezett programjaink az következő hónapokra: 
A Magyar Népmese napja alkalmából Mesemondó házi ver-

senyt szerveztünk. Nagy örömünkre szolgált, hogy 7 gyermek 
is vállalta, hogy ország-világ előtt előadja a választott meséjét.

Csoportszobánkban az eseménynek megfelelően igazi népi 
hangulatot megidéző mesesarkot varázsoltunk. Vendégünk és 
egyben a zsűri tagja volt Szabó Edina védőnő. 

A gyerekek szüleik segítségével készültek erre az alkalom-
ra. Ezúton is köszönjük a szülők lelkes hozzáállását. Tovább 
építve a partneri kapcsolatainkat (óvoda-szülő- fenntartó) ok-
tóber 7. napján az Állatok világnapja apropóján közös, egészna-
pos kirándulásra megyünk a Veszprémi Állatkertbe. 

Nagy erőbedobással készülünk október 22-én megrendezés-
re kerülő Öregek napjára. Reméljük, hogy sikerül kellemes per-
ceket szereznünk a meghívott vendégeknek.  

Bízunk abban, hogy a jól indult nevelés év a továbbiakban is 
jól fog alakulni. 

Gulyás Mária 
Intézményvezető óvónő
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Körkérdés a 2. osztályosoknak
Kérdések:
1. Melyek voltak a legemlékezetesebb nyári élményeid?
2. Vártad az iskolát? Miért?
3. Melyek a kedvenc tantárgyaid a 2. osztályban?

Akik válaszoltak: 
1. Bruckner Boldizsár, 
2. Gosztola Hanna, 
3. Jánossy Árpád, 
4. Kovács Nikolett, 
5. Menyhért Natasa, 
6. Nagy – Kovács Boldizsár és 
7. Smidéliusz Marcell 2.B. osztályos tanulók a celldömölki 

Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában.

1. BRUCKNER BOLDIZSÁR: 
1. Apával sokat quadoztam, motoroztam a Cseren. Balatonon 

többször is voltunk. A sárvári fürdőben, a mesteri fürdőben, 
meg Zalaegerszegen az Aqua Parkban. A celli mamánál is sok-
szor voltam. Sokat bicikliztem. A Béla Kerivel, aki rendőr, va-
dásztam. Budapesten is voltunk esküvőn.  

2. Igen. Az iskolában szeretek tanulni, otthon nem annyira. 
3. A sakk és a matek.

2. GOSZTOLA HANNA:
1. Együtt voltam a barátnőmmel, Pannával, aki a szomszédom 

is. Sokat medencéztünk, trambulinoztunk. Van 4 cicám, sze-
retem őket. A tarka cica Morgi, a fekete cicám Sanyi, a kicsi 
Maszat, a szürke meg Ürge. A Juci Keriéknél és a Mamánál 
aludtam sokszor. Mesteriben is voltam.

2. Igen, nagyon vártam. Szeretek iskolába járni. Szeretek ol-
vasni, írni.

3. Mindegyiket szeretem. De a hittant a legjobban.

3. JÁNOSSY ÁRPÁD:
1. Sokat cicáztam. Van 3 cicám, a legnagyobb 3 színű, ő a Mál-

na. A feketének Szeder a neve, a szürkének Szőlő. Voltam 
Mesteriben a fürdőben. Mamánál sokszor aludtam Keme-
nesmihályfán. Sokat pihentem, játszottam, vízipisztolyoz-
tam. 

2. Nagyon vártam. Szeretek iskolába járni, itt tanulni, de otthon 
nem.

3. A testnevelés, az olvasás és a nyelvtan.

4. KOVÁCS NIKOLETT:
1. Sokat voltam a kőszegi meg a szemenyei nagyszülőknél. Vol-

tam az erdőben biciklizni. Szemenyében 3 strucc van. Hoztam 
az iskolőába tollakat. Segítettem a mosogatásban és a törölge-
tésben. Sokat olvastam a nyáron. Kutyáztam, van egy farkas-
kutyám, ő a Maci, meg egy kis tacskóm is van, ő a Csöpi. 

2. Igen, nagyon vártam. Szeretek írni, olvasni.
3. Kedvencem a matek és a hittan.

5. MENYHÉRT NATASA:
1. A horvátországi nyaralás nagyon tetszett. Ott voltunk 5 na-

pot. Szép a tenger, sokat fürödtünk, hajókáztunk. A mesteri 
fürdőben is voltam a nyári táborban.

2. Igen, vártam már a barátokat.
3. A matek, rajz, hittan és az olvasás a kedvencem. Meg a ké-

zilabdázás. 

6. NAGY – KOVÁCS BOLDIZSÁR:
1. Egy hétig a tengerparton voltam Szlovéniában, Portorožon a 

családdal. Anyától és apától kaptunk a Bíbivel egy nagy me-
dencét. Sokat fürödtem. Sokat bicikliztem a ligetben, de az 
erdőben is. Szegeden voltunk anyu barátnőjének, Rékának 
az esküvőjén. Itt a Mami is velünk volt. A barátommal, a So-
mával is sokszor játszottunk. Budapesten is voltunk.

2. Igen, már nagyon vártam. Mert a barátaimmal már régen 
találkoztam, akik nem Cellben laknak.

3. A matek és a testnevelés.

7. SMIDÉLIUSZ MARCELL:
1. Nyaraltunk Debrecenben, meg Nyíregyházán voltunk az Ál-

latkertben. Az oroszlán, a tigrisek meg a kígyók tetszettek. 
Otthon buli volt, mert a nyáron volt a 8. születésnapom. Vol-
tam Mesteriben is. A tesókkal sokat fürödtem, játszottam.

2. Igen, a barátokat vártam.
3. Testnevelést.

Nagyon köszönöm a beszélgetést nektek! 
Szeressétek az osztálytársaitokat! 
Figyeljetek mindig a tanító nénire!

Legyen vidám, eredményes, jó tanévetek!

Szeretettel:
Szilvi tanító néni
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Mivel a falunkban az iskolai oktatás 2009-ben megszűnt, így a 
tanulók autóbusszal járnak a celldömölki iskolákba: a Városi 
Általános Iskolába és a Szent Benedek Katolikus Általános Is-

kolába. Az idei tanévben reggel Jánossy Árpádné Veronika, dél-
után Smidéliusz Kálmánné Éva Dadus kíséri a tanulókat.

Az alábbi képeket Jánossy Árpádné készítette. Köszönjük neki!

Képek iskolába menet…

Tanuljatok szorgalmasan, hogy büszkék lehessünk rátok!



NAGYSIMONYI HÍRMONDÓ 13

Kincsem, egy szép szürke ló egy betegség 
miatt mindkét szemét elveszítette, mégis 
teljes életet élt. Magabiztosságával a gyó-
gyíthatatlan autoimmun betegségben szen-
vedő gazdájának, Csengének is reményt 
adott. – erről szól az alábbi igaz történet. 
  Csenge és Kincsem sorsa 15 éve fonódott 
össze, azóta elválaszthatatlanok. Rend-
szeres résztvevői ügyességi díjugrató – és 
díjlovagló versenyeknek. Ez azért érde-
kes, mert Kincsem teljesen vak. Vakságát 
havi vakság okozta, ami a lovak visszaté-

rő szemgyulladása. 12 éves volt, amikor el 
kellett távolítani az egyik szemét, majd fél 
év múlva a másik szemét is elveszítette. 

Csenge így mesélt erről: – Fogalmam 
sem volt, hogy hogyan fogja feldolgozni a 
lovam ezt a megrendítő változást. De meg 
akartam adni neki az esélyt. Próbálkoz-
zon! Birkózzon a vaksággal! Csenge egy 
autoimmun betegségben szenved, amely az 
élete minden területét megnehezíti, mert 
bármikor mély depresszióba kerülhet. 

Kincsem, a vak ló gyorsan alkalmaz-
kodott az új helyzethez. Második műtétje 
után, már mozgott a boxban, mintha még 
mindig látna. Így példát adott Csengének, 
hogy új célokat tűzzön ki maga elé! Kin-
csem beleszokott az új életébe, Csenge 
már látta, hogy illatok és érintések útján 
mindent érzékel. Így az állatorvos utasí-
tására is, egyre hamarabb visszatértek a 
megszokott kerékvágásba. A páros ismét 
együtt edzett és készültek a versenyekre. 

Kisebb nehézségek persze adódtak, 
de együtt sikeresen leküzdötték őket. 
Együtt vágtáznak, együtt ügetnek… 
részt vesznek a versenyeken.

Tanulsága: 
Fényt hoztak egymás életébe, a rendkí-
vüli szeretet és ragaszkodás által. Pél-
dát mutatnak nekünk! A szeretet kiegé-
szíti fogyatékosságunkat, meggyógyítja 
betegségeinket, elűzi a gondot, a bánatot. 
Az igazi szeretet életet teremt, gyógyít. A 
szeretet olyan erő, amely képes minden 
akadályt legyőzni!
Használjuk mi is ezt az erőt, hogy igazi 
CSODA születhessen meg a szívünkben!

Mert a szeretet az élet csodája, nem 
tarthatod meg, add tovább! 

Jó egészséget kívánok az őszre Min-
denkinek!

Lábos Mária nyugd. tanár

Lélekemelő gondolatok
Esély az életre…

Idén 29. alkalommal került sor a Vasi Evangélikus Egyházme-
gye zenei táborára augusztus 7. és 14. között Őrimagyarósdon. 
Az egyházmegye 7 gyülekezetéből (Sárvár, Nagysimonyi, Őrima-
gyarósd, Szombathely, Bük, Celldömölk, Alsóság) érkeztek részt-
vevők. Az idei tábor összlétszáma 44 fő volt: 32 résztvevő és 12 
tanár, szervező. 7 tanszakon tanulhattak a gyermekek, fiatalok: 
furulya, gitár, magánének, zongora/harmónium/orgona, dob, 
cselló, illetve hegedő tanszakon.

Amikor a hosszú erdei út végén meglátjuk a falu tábláját, majd 
megérkezünk a jól ismert táborhelyre, mintha egy másik világba 
érkeznénk, másfajta lelki működésbe lépünk át. Nagyon gyorsan 
letesszük a tábor bejáratánál a magunkkal hozott lelki terheket. 
Hiszen könnyű és nagyon jó ehhez a közösséghez kapcsolódni, 
ahol a krisztusi szeretetparancs megélése valahogy könnyebbnek 
tűnik, mint a hétköznapokban. A táborban megtapasztalt szere-
tet-kapocs évről évre új erővel lepi meg a sokadik táborába ér-

kezőt és az új táborost egyaránt. A tábori hét, a közösség, közös 
éneklés és zenélés öröme nem hagy kétséget afelől, miért tolunk 
későbbre sok-sok otthoni feladatot, miért igazítjuk a nyarunkat a 
zenei táborhoz, nem kétséges, miért vagyunk itt újra, ötödször, 
tizedszer, huszadszor. 

Az idei év lelki témája Isten szava, annak meghallása, elfoga-
dása volt. Isten szava, ami hív, ami küldetést ad. Erre a hívásra 
érkezünk vezetőként, táborozóként Őrimagyarósdra évről évre. 

Sokatmondó, hogy a szigorúan beosztott és fárasztó napirend 
ellenére az idei évben (egy esti sétát leszámítva) nem hagytuk el 
a tábor területét. A templom és a táborhely közötti száz métert 
tettük csak meg számtalanszor, de nem volt igény a kimozdulás-
ra, túrára, kirándulásra sem. Kihasználtunk minden pillanatot a 
közösen töltött 7 napból és éjszakából, közös zenélésre, éneklésre, 
beszélgetésre, játékra, arra, hogy örüljünk egymás jelenlétének. 

A szombati koncerten megint gyönyörű darabok szólaltak 
meg, idén sokkal több kreativitással és egyéni ötlettel fűszerez-
ve. Különösen izgalmas megélni, ahogy a táborban születik meg 
egy mű. Új szólamok íródnak a táborozó gyermekek tudásszintje 
szerint, közös munkával, remek ötletekkel, szakavatott vezetéssel 
alakul a kamara produkció. Megtapasztaljuk, mekkora ajándék 
az alkotói folyamatban is benne lenni, majd a záró koncerten sír-
va, mosolyogva átélni, hogy amit eljátszunk, eléneklünk, az való-
ban a miénk lett. 

Pethő-Udvardi Andrea – evangélikus lelkész

Evangélikus hírek
A te szavadra mégis itt vagyunk!
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Elmúlt a vidám, játékos, szabadsággal tarkított nyár, itt van az 
ősz. A rekkenő hőség után jólesik a széljárta, langyos levegő, 
még akkor is, ha csípősek a reggelek és az esték. 

Az ősz lenyűgöz engem. Nincs az ősznél színesebb, változa-
tosabb évszak. A zöld sokféle változata, az aranyló sárgás és a pi-
rosas levelekből a vörösön át, a bordó és barna szín kápráztatja 
el a szemünket és a lelkünket.

Az ősz megérint illataival, örök érvényű üzeneteivel, ame-
lyek az elmúlásról és egyben az újjászületésről szólnak. A fák 
képesek elengedni és lehullatni a leveleiket, mert tudják, érzik és 
átélik, hogy a telet majd tavasz követi és újra a nyár. 

A természet elfogadásról, megbecsülésről és szeretetről tanít 
bennünket, embereket. 

Ahogy a természetben kergetik egymást az évszakok, úgy 
az emberi életben is gyorsan telnek, szinte rohannak az évek és 
múlik az Élet. Az idő múlásával minden változik. 

Jó szívvel emlékezünk az együtt átélt eseményekre, szép pillana-
tokra, a közös családi, baráti kirándulásokra, az őszinte beszélgeté-
sekre és a baráti kapcsolatokra. Emlékezzünk Azokra is, akik már 
nem lehetnek közöttünk, mert elsodorta őket a betegség, a baleset, 
az öregség… Ők már valahol az égi mezőkről tekintenek le ránk.

November egy igazán szomorkás hónap. Készülünk a Min-
denszentekre és a Halottak napjára. 

A LÉTNEK – Isten akaratából – két alapelve van: a keletke-
zés és az elmúlás, vagyis a születés és a halál: egymásba kapcso-
lódva és elválaszthatatlanul. A közöttük eltelt időben lezajlott 
események, történések jelentik magát a létezést, a létet, az élők 
számára az Életet.

Oly korban éltünk, élünk, amelyben nagy fordulatok, rend-
kívüli események tették és teszik félelmetessé, szomorúvá, néha 
szorongóvá is az életünket. Gondoljunk csak az I. és a II. vi-
lágháborúra, a gulágok és a koncentrációs táborok borzalmaira, 
az ázsiai, afrikai, közel-keleti vérengzésekre, a törvényessé vált 
abortuszokra, az eutanáziák növekvő számára, a világjárvány-
ra, a természeti katasztrófákra vagy az orosz-ukrán háborúra, 
az inflációra, az elszegényedésre…

A szeretet és a megbecsülés kultusza helyett egy életromboló 
kultusz alakult ki. Pedig ez ellen az Isten-, ember- és természet-
ellenes magatartás ellen csak egyetlen fegyver áll rendelkezé-
sünkre: A SZERETET. A szeretet lángja és annak fénye világítsa 
be otthonainkat!

Egy sötét helyen, egyetlen gyertyaszál lángja is tájékozódási 
lehetőséget ad. 

Ezer gyertya ragyogó fényárba öltözteti az addig sötét, ko-
mor és félelmetes éjszakát is. 

Biztos vagyok benne, hogy egy szál virágnak jobban tud 
örülni a beteg, az idős nagymama, mint a sírjára halmozott sok 
koszorúnak. 

Biztos vagyok benne, hogy egy üveg borocskának és egy jó 
beszélgetésnek jobban örülne a nagypapa vagy a dédi, mint egy 
márvány síremléknek. 

Addig szeressük, tiszteljük, becsüljük Kedves Rokonainkat, 
Ismerőseinket, addig menjünk hozzájuk, amíg köztünk van-
nak! …

Mert MINDANNYIAN ÚTON VAGYUNK! 

Nagy János vasi költő tanár versrészletéből idézek:

Mondom Néktek:
Ki úton van, egyetlen törvény vezetheti,
céljához érjenek útja, reményei.
Úgy indulj, meg kell értened a világot,
szívedben őrizni szerelmet s lángot.
Úgy járd be az igazság, szeretet útját, 
hogy őrizd meg lelked ragyogását!
Ha utad végén lelkedet Valaki hívja, 
szívedben békével így nézz vissza:
Uram! Köszönöm az utat, itt vagyok,
az Élet gyönyörűen szép és szent dolog!

Üzenem: 
A reményt, ne add fel soha! … Így sorsod nem lesz mostoha…

Ha elérkezik az utolsó óra, mosolyogva indulj a nagy útra.

Legyen áldás az úton, amelyen most indulsz el!
Öröm kísérjen végig, amíg úton leszel!
Legyen veled az Isten, hiszen akkor szükség nincsen!

Őszinte tisztelettel:

Lábos Mária
nyugd. tanárnő

ŐSZIDŐ – Lélekemelő gondolatok
Mindannyian úton vagyunk!
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Kedves Nagysimonyiak!
Egyesületünk idén is megszervezi adventi programsorozatát. 
Az előző évekhez hasonlóan a „falu koszorúja” körül hangoló-
dunk hétről hétre a karácsonyi ünnepekre. Decemberben a Mi-
kulás is meglátogatja a gyerekeket.

Addig is, hogy a november se maradjon program nélkül, 
Márton nap alkalmából kézműves foglalkozáson „libás dekorá-
ciót” készítünk, majd lámpás felvonulás keretében ki is próbál-
juk az elkészült műveket.

A Márton napi kézművesség november 12-én, szombaton 16 
órakor kezdődik a Kultúrházban, a lámpás felvonulásra 18 óra-
kor indulunk és bejárjuk a falu utcáit. (Kérjük, aki tud, dunsztos 
üveget hozzon magával, a többiről mi gondoskodunk.) Vissza-
érkezéskor liba-zsíros kenyér és forró tea vár mindenkit!

Programjainkra kicsiket és nagyokat szeretettel várunk!

Civil Egyesület Nagysimonyiért

CIVIL HÍREK

AZ ŐSZI TERMÉSZETBEN
„Négy vándor jár körbe – körbe, egy-

mást mindig megelőzve.
Megérkeznek minden évben, ki – ki az 

ő idejében.”

Az ősz annyi aranyat hord a zsebében, 
mint az összes többi évszak együttvéve. 
Az ősz szépsége, a világ sok színe, a fé-
nyek játéka, csupa harmónia. Az ősz egy 
második tavasz, amikor minden levél vi-
rággá változik.

Az emlékeink olyanok, mint az öreg fa 
gyökerei: mélyre nyúlnak és mindig táp-
lálékot nyújtanak. Az őszi erdő nemcsak 
lenyűgöző színekkel vár, de számos ízle-
tes gyümölccsel is. 

Ősszel érnek a berkenyék, a húsos 
som, a csipkebogyó, a fekete bodza, a 

galagonya, a kökény, a sóskaborbolya, a 
vadalma és a vadkörte – melyek valósá-
gos vitaminbombák.

Kirándulás közben gyakran találkoz-
hatunk ezekkel az ízletes vadgyümöl-
csökkel, termésekkel, melyekből akár 
különleges zamatú ételeket és italokat is 
készíthetünk.

A csipkebogyó A-, B1-, B2-, K- és 
C-vitamin-tartalma magas, ezért olyan 
gyógyhatású készítmények készülnek be-
lőle, amelyek fokozzák az emberi szerve-
zet ellenállását a fertőzésekkel szemben.

Menj ki a szabadba! Szedjél az őszi 
erdő gyümölcseiből! Hallgasd a mada-
rak szép énekét! Figyeld meg a madarak 
vándorlását! Szép őszi természetjárást 
kívánok! Fedezd fel és ismerd meg kör-
nyezetünket!

Lábos Mária nyugd. tanár



16 NAGYSIMONYI HÍRMONDÓ

Őszi színező gyerekeknek

Őszi vers

Kedves gyerekek!  Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!

Kedves Gyerekek! Olvassátok el és próbáljátok megtanulni ezt 
a szép őszi verset!

Kányádi Sándor (1929. május 10–2018. június 20.) a Nem-
zet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas erdélyi magyar 
költő verse.

KÁNYÁDI SÁNDOR: VALAMI KÉSZÜL
Elszállt a fecske, üres a fészke,
de mintha most is itt ficserészne,
úgy kél a nap, és úgy jön az este,
mintha még nálunk volna a fecske.

Még egyelőre minden a régi,
bár a szúnyog már bőrét nem félti,
és a szellő is be-beáll szélnek,
fákon a lombok remegnek, félnek.

Valami titkon, valami készül:
itt-ott a dombon már egy-egy csősz ül:
 
Nézd csak a tájat, de szépen őszül.

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

Szabó Szilvia tanító

Ősszel is kiránduljatok! Vidám napokat kívánok! Szilvi tanító néni
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A Kemenesaljai Baráti Kör vezetősége 
minden tanévben ír ki ösztöndíjat tanul-
mányi támogatás elnyerésére. A Kör által 
nyújtott támogatás célja: olyan, valamely 

felsőfokú intézménybe felvett, kiemelke-
dő képességű diákok anyagi támogatá-
sa, akik a celldömölki Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumban végeztek.

Az ösztöndíj egyszeri 50.000,- Ft ösz-
szegű beiskolázási segély. 

Hajba Klaudia a Győri Széchenyi 
István Egyetem másodéves gazdálko-
dás szakos hallgatója, aki a Celldömölki 
Gimnáziumban érettségizett.

A támogatást szept. 16-án a Keme-
nesaljai Művelődési Központban Szeles-

tey László a KBK elnöke adta át. Pálné 
Horváth Mária alelnök méltatta a díja-
zottat. Fehér László polgármester a Kör 
tagjaként gratulált a díjazottnak. Az ün-
nepségen jelen voltak a Baráti Kör Veze-
tőségének tagjai: Lábos Mária és Hegyi 
Ildikó.

Gratulálunk az ösztöndíjhoz! További 
eredményes, szép egyetemi éveket kívá-
nunk! Szorgalmas, jó tanulást!

Lábos Mária nyugd.tanár

Nagy Sándor 

Örül az erdő

Lankák fölött, tölgyek között
bokrok mögött avar zörög.
Sünike az anyjáért nyöszörög,
sötét az ég és mennydörög.
 
Összeborulnak, majd szétnyílnak a 
lombkoronák,
suhogva mutatják a vihar útját.
Szakad a levél, hajlik az ág,
gyengül a szél, felsóhajtanak a fák.

Szomjat oltó esőcseppek,
szelek szárnyán tova mennek.
 Kéreg alatt szú perceg, 
korhadó fák, múló percek.

Róka koma óvatosan jár,
csillogó szeme prédát talált.
Hirtelen megáll, ugrásra vár,
a süngyerek gömbölyödve összezár.
 
A kis vörös megszeppen,
ijedtében szökken egyet.
Sosem látott még ilyet,
csodálkozva körül tekintget.

A ravaszdi szomorúan odébb áll,
örül az erdő, dalol a csalogány.
A kis tüskés félénken vár,
majd tipegve siet tovább.
 
Ragyog az ég eső után,
hallgat a szél, virul a napsugár.
Hídként pompázik a szivárvány,
csodálják a fény és pára rajzolatát.

Orsós Réka

Őszi álom…

Lehullanak lassan a falevelek 
Én is kicsit leheverek 
Kicsit még szövegelek
Majd mély álomba szenderedek.

Már a nap is nehezen süt felénk
Pedig most is egymást néznénk
Kint a melegben felednénk,
Hogy elmúlt a szerelmes nyár
Léphetnénk. 

Az ősz majd betakar mindenével
Szenvedéssel, büszkeséggel
S felébreszt kedvesével.

Addig viszont csak álmodom
S álmomban a kedvenc dalom dúdolom
Visszanézek, már nem látom a lábnyomom
Elfedte azt a sok levél s fájdalom.

Versajánlás

HAJBA KLAUDIA

Szeretettel ajánlom az alábbi versemet. Fogadjátok szeretettel!

Szeretettel: 

ORSÓS RÉKA

A Kemenesaljai Baráti Kör ösztöndíjasa
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ÚJ CSALÁDOK NAGYSIMONYIBAN…ÚJ CSALÁDOK NAGYSIMONYIBAN…

MIRCSE CSALÁD:  
Dénes, Hermina, Hunor és Huba 

(Ködös Lajos bácsi-féle ház)

Először is szeretnénk megköszönni a le-
hetőséget, hogy irthatunk a családunkról, 
életünkről, döntéseinkről. A férjemmel, 
Mircse Dénessel 2013-ban ismerkedtünk 
meg. Mindketten székely családból szár-
mazunk. 2016. októberében jöttünk ki 
Magyarországra, ezen belűl Sárvárra dol-
gozni. 2018. július. 26-án összeházasod-
tunk Siménfalván. 

2019. május 2-án megszületett első 
gyermekünk Dénes Hunor, majd 2021. 
május 21-én második gyermekünk, Huba 
Dániel. Amikor Hunor 1 éves lett, ko-
moly beszélgetést folytattunk a férjem-
mel. Haza menjünk Erdélybe? Maradjunk 
itt? Milyen jövőt tudunk neki(k) biztosíta-
ni itt, illetve Erdélyben? Ha itt maradunk 
mit fognak szólni szüleink, nagyszüleink? 
Jó döntést hozunk, ha itt maradunk? – és 
még számtalan kérdés kavargott bennünk. 
Egy dologban biztosak voltunk, a gyerme-
keink jövője az első! Így meg hoztuk azt 
a nagy döntést, hogy végleg itt szeretnénk 
letelepedni, élni Magyarországon. 

Családi ház falun volt mindkettőnk 
álma, vágya, hisz mi is falun nőttünk fel. 
Második gyermekünk születése előtt meg-
vásároltuk ,álmaink otthonát” itt, Nagy-
simonyiban. Őszintén, nem volt egyszerű. 
Nagyon sok helyen néztünk házakat, de 
tudtuk, hogy olyan helyre szeretnénk köl-
tözni, ahol van óvóda, védőnő, orvos, van 
már ismerős, ahol jól érezzük magunkat, 
ahol el tudjuk képzelni az életünk hát-
ra levő részét. Nagysimonyira esett a vá-

lasztásunk, Hunor itt kezdte el az óvódát, 
imádja, ami nekünk szintén egy jó vissza 
jelzés, hogy igen is jó döntést hoztunk. 

A falu számunkra ugyan azt az ér-
zést adja, sőt talán annál is többet, mind 
amit mi hátra hagytunk. Hiszem, hisszük, 
hogy jól döntöttünk! A férjem raktáros, 
én a kisfiammal vagyok itthon. Köszön-
jük, hogy itt élhetünk!

CSONKA-KOVÁCS CSALÁD: 
Dávid, Ibolya és Levente
(Erős Endre bácsi-féle ház)

2020 nyarán úgy alakult, hogy új al-
bérlet után kell néznünk. A magas la-
kásbérleti díjak miatt házvásárlás mel-
lett döntöttünk, ekkor találtuk meg ezt 
a házat. Két város távolsága, és a tömeg-
közlekedés miatt is ideális választásnak 
tűnt. Én egyből beleszerettem a házba.  
Idén tavasszal házasodtunk össze, van 
egy 7 éves kisfiam, így élünk mi hármaan 
egy családként, 3 macskával és egy ku-
tyával. Mindketten a Sárvári Rába gyár-
ban dolgozunk, CNC forgácsolóként.

TUBOLY CSALÁD:  
János, Dóra, Ádám és Marci
(Cseri Lajos bácsi-féle ház)

8 éve költöztünk Nagysimonyiba, Szom-
bathelyről. Nyugodt, csendes, kis falu, jó 
közlekedés, szép környék. 

Én jelenleg GYED-en vagyok, férjem 
mezőgazdaságigép-alkatrész értékesítés-
sel foglalkozik. Két kisfiunk van, Ádám 
4 éves, Marcell 18 hónapos. Hamarosan 
költözünk a Jókai utcába (Péntek Laci bá-
csi-féle ház), amit már nagyon várunk. 

NAGY CSALÁD: 
Richárd és Zsófia
(Szalai Sanyi bácsi-féle ház)

2020-ban kezdtünk el házakat nézegetni. 
Mivel Ricsi celli én pedig sitkei vagyok 
mindenképp a környéken szerettünk 
volna letelepedni. Ismerősök útján talál-
tuk ezt a házat, ami már elsőre megtet-
szett. 2021. nyarán házasodtunk össze, 
idén júniusban sikerült beköltöznünk. 
Mindketten Celldömölkön dolgozunk a 
Cellcompban, mellette Ricsi őstermelői 
tevékenységet folytat, amit Simonyiban 
is szeretne tovább vinni majd.

Csillagné Szabó Réka

Ahogy az előző újságban is, most is szeretnék bemutatni néhány családot, akik falunkban telepedtek le.
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Játszótéri móka
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megszervezésre került a ját-
szótéri találkozó kisgyerekeseknek a nyári szünetben. Voltak új 
és régi arcok, minden héten örömmel vártuk a közös játszást. 
Jártunk körtáncot, gyöngyöt fűztünk, varázspálcát készítet-

tünk, kis táskát díszítettünk. Reméljük, aki részt vett az össze-
jövetelen, jól érezte magát, a képek magukért beszélnek. Bízunk 
a jövőbeli találkozásban!

Hajasné Rádli Nóra
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Az idei ősz igazán elkényeztet Bennünket. Napokon, heteken ke-
resztül langyosítja fel a levegőt, amit néha egy-egy zápor frissít fel. A 
lehető legjobb idő ez a gombák számára. Van is belőlük idén bőven.

Most egy nagyon mutatós és ízletes sertéssültet ajánlok a gom-
bagyűjtők, és fogyasztók fi gyelmébe, hiszen az étel a frissen 
szedett, vegyes erdei gombával elkészítve a legfi nomabb.

Anyakönyvi hírek
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NAGYSIMONYI TORNA CLUB
A nyár elején megtartott sikeres gyermeknapi rendezvény után, 
eseménytelen nyár következett az egyesület részéről. Ez nem 
azt jelenti, hogy kifogytunk az ötletekből, inkább, hogy ma-
ximálisan fel akarunk készülni a következő rendezvényekre, 

amik tervben vannak, melyekről továbbra is időben értesítünk 
mindenkit.

Csillagné Szabó Réka

ELKÉSZÍTÉS 

A sertéskarajt ízesítjük, fűszerezzük, forró étolajjal megöntözzük, középmeleg sütőben locsolgatva sütjük. Felhevített vajban az 
erdei gombakeveréket megpároljuk, majd hozzáadjuk a lisztet, tovább pirítjuk, majd forrásban lévő tejjel felengedjük. Mártás sű-
rűségűre beforraljuk, hagyjuk kicsit  hűlni, majd hozzáadjuk az egész tojást és a trappista sajt negyedét.

A megsült húst felszeleteljük, tepsibe tesszük, megöntözzük a mártással, megszórjuk reszelt sajttal, és pirosra sütjük. Bármi-
lyen körettel fi nom!

Jó sütés-főzést kívánok Mindenkinek! Bónicz Lászlóné Márti

Házasság: Bónicz Dániel és Kocsis Melánia Emese
Lábos Anna és Csizma Péter 
Gratulálunk! Sok boldogságot! 
Gratulálunk az Örömszülőknek is!

Születés: Huszár Kristóf és Gosztola Evelin fi a: Marcell
Taliszter János és Horváth Renáta leánya: Heléna
Bándoli Gábor és Szalai Judit leánya: Júlia
Gratulálunk! Isten áldja a Családot!

Halálozás: 

Somlai Károly, 
Bogdán Lajos

Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik! 

„Ha el is mentek, mindig itt lesznek, 
titkon, észrevétlen.”

SERTÉSKARAJ ORLOFF MÓDRA

Hozzávalók (4 személyre):
• 80 dkg sertéskaraj
• 20 dkg erdei gomba
• 10 dkg reszelt trappista
• 10 fi nomliszt
• 5 dkg vaj

• 3 dl tej
• étolaj
• 1 db tojás
• őrölt szerecsendió
• őrölt fehér bors
• só

RECEPTAJÁNLAT


