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Kedves Olvasó!

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 36. számával.

Emlékezve Kultúrházunk névadójára, Balogh József költő – 
tanárra -  aki decemberben született és decemberben halt meg 
9 évvel ezelőtt – akinek egy szép karácsonyi versével 
köszöntjük Olvasóinkat.

Karácsony

Karácsony fényei égjetek, Komorak úgyis az életek.
Betlehem melege, légy velünk, Amikor vétlenül szenvedünk,
Csillagod mutasson fény-utat, Virrasszon hószínű álmokat.
Vigyázzon népekre mindenütt, Küldjön a világnak friss derűt.
Őrködje szegények sóhaját, Szép legyen akár egy rózsaág.

Karácsony fényei, jöjjetek, Szívünket békesség töltse meg:
Szeretnénk boldognak látszani S lehetnénk egymásnak társai.
Názáret, Jézusunk városa, akinek szalma volt vánkosa,
pásztorok jöttek és királyok, hinni: egy megváltott világot.

Gonoszak Heródes tettei, hatalma hiába volt neki,
Istennek ellene nem tehet az, aki embernek vétetett.

Menekült csendben a Szent Család, s nem tudták kőszívű katonák:
József és Mária merre jár, Hármukat Egyiptom várta már.
Őrangyal fi gyelte útjukat és kísérte hangtalan hódolat.
Erőszak akkor sem győzhetett, szeretet védte a Kisdedet.
Ez ment meg talán most minket is, s megóvja azt, aki benne hisz.
Ahogy a jászolnál térdelünk, Betlehem, világíts, légy velünk!
S örökkön-örökké Karácsony, te őrködj mindig a világon!

Kedves Olvasó!
A betlehemi istállóban született Remény mutassa meg nekünk, 
hogy az Úr egy kisgyermeken át is képes megváltoztatni a vilá-
got. Karácsony szelleme egész évben melengesse lelkünket! 
Béke és kegyelem kísérjen bennünket Életutunkon!

Karácsony van Kisjézusom, Téged ünnepelünk. 
Hit, béke és szeretet, legyen mindig velünk!

Szabó Szilvia Mária tanító

Áldott 
karácsonyi 
ünnepeket 

mindenkinek!mindenkinek!



2 NAGYSIMONYI HÍRMONDÓ

Aktuális
Tisztelt Olvasóim!

Pályázati szempontból egy sikeres és 
mozgalmas őszi időszakon vagyunk túl, 
indulásként ezeket szeretném megoszta-
ni Önökkel. Az év első felében elnyert 
„kisebb” összegű pályázataink után (or-
vosi eszközre 2,3 millió, saját kivitele-
zésű járdaépítésre 4,7 millió) végre si-
került megfelelő fárasztás után nagyobb 
halakat is a hálónkba fogni. Így kaptunk 
az óvoda felújításához 26,7 millió forin-
tot – köszönet érte Ágh Péter országgyű-
lési képviselőnknek és jegyzőnőnknek, 
Hérincsné Szenteleki Csillának, aki a pá-
lyázatainkat koordinálja –,  míg a ravata-
lozó újjáépítéséhez közel 23 millió forin-
tot.  Az óvodai munkálatok során a külső 
és mennyezeti hőszigetelés elkészítése 
mellett lecseréljük a belső nyílászárókat, 
valamint fűtéskorszerűsítés és kazáncse-
re is történik. megújul a helyiségek pa-
dozata és épül egy 55 m2-es külső terasz 
is, ahol akár csepergős időben is lehet a 
szabadban tartózkodni. Az egész beru-
házást úgy szeretnénk lefolytatni, hogy 
közben folyamatosan tudjuk fogadni a 
gyermekeket, és emiatt ne legyen leállás. 
Ha minden elkészült, az idejáró kisgyer-
mekek sokkal jobb körülmények között 
tölthetik napjaikat az oviban.

A temetőhöz elnyert pályázatunk 
esetében nem volt kérdés, hogy mit sze-
retnénk megvalósítani, hiszen a  rava-
talozónk 1962- ben épült, és a közel hat 
évtizednyi szolgálata alatt nagyon lea-
mortizálódott.  A hulló vakolat, a felvi-
zesedett falak és a beázó tető minden-
képpen egy új ravatalozó megépítését 
indokolják...  Közreműködésünkkel az 
elmúlt évek alatt felújítottuk a hadifo-
golytemetőt, látványosan megújult a 
zsidó temető – akkor ezekre volt lehe-
tőség –  ezért, úgy gondolom, hogy a 
kötelező szorgalmi feladatokat elvégez-
tük. Ezek után jogos volt a kérdés a la-
kosság részéről, hogy a községünk te-
metője mikor következik? Így, ez most 
sikerült! Egyébként ezzel a beruházás-
sal egy régóta fennálló közösségi igényt 
tudunk kielégíteni, csak még nem tud-
juk, hogy milyen helyi rendeletet alkos-

sunk az újjáépítés időszakára vonatko-
zó halálozási stoppal kapcsolatban, de 
az biztos, hogy szigorú lesz, mert aki 
azt nem tartja be, az az életével játszik. 
Mindenesetre forgatjuk a Corpus Jurist.

A napokban érkezett a további jó hír, 
hogy hárommillió forintot kaptunk egy 
másik jellegű pályázatunk fi nanszíro-
zására. 

Minden lehetőségnek és eredmény-
nek nagyon örülünk és lényeges, hogy 
közel hatvanmillió forintot fordítha-
tunk a településünk fejlesztésére.

A „Magyar Falvak” program pályá-
zati kiírásait mintha ránk szabták vol-
na, úgyhogy szorgalmasan adtuk is be 
az anyagokat és igényeinket a kiírások 
sorrendjében. 

Feladat van bőven, hiszen nem kicsi 
az ellátandó terület: az intézményeink, 
14 utca a hozzátartozó járdákkal, vízel-
vezető árkokkal parkokkal és egyéb köz-
területekkel. Mi a mostani sikerekkel 
együtt is azt látjuk, hogy nincs az a pá-
lyázati úton elérhető pénzügyi  támoga-
tási nagyságrend, amely a mi igényein-
ket, szükségeinket legalább középtávon 
(10 év) kielégíthetné. Ugyanarra tudunk 
pályázni, mint a tőlünk kisebb, vagy 
sokkal gazdagabb települések, ezért az 
adódó lehetőségeken túl, a továbbiakban 
is sokkal nagyobb fi gyelmet szándéko-
zunk fordítani a saját magunk által is ki-
vitelezhető fejlesztések irányába.

Itt kapcsolódunk a mondandóm má-
sodik részéhez, ahol az önkormányzati 
kft-nk működéséről szólnék. 

A megyénkben is egyedülálló módon 
közel három éve alapítottuk községünk 
nyereségérdekelt vállalkozását a Nagy-
simonyi Falugazda Településfejlesztési, 
Kivitelező és Szolgáltató kft-t, amelyet 
azóta több feladat- és tevékenységi kör-
rel is felruháztunk. A megfogalmazott 
elvárás szerint a 100%- os önkormány-
zati tulajdonban lévő cég a több lábon 
állás és stabilabb gazdálkodásunk pil-
léreként segíti településünk működését, 
üzleti alapon részt vesz a fejlesztések-
ben, átvesz az önkormányzattól tech-
nikai jellegű feladatokat, olyan gazda-
sági tevékenységet is végez, ami nem 

illik bele az önkormányzati profi lba, 
és szélesíti a pályázati lehetőségeket. A 
gondolatot a fentieken kívül több dolog 
is inspirálta, egyrészt ott volt az isko-
la épületünk, amelynek a hasznosítá-
sa kezdett sürgőssé válni, hiszen már 
az állagának a szinten tartása is évről- 
évre nagyobb összeget igényelt. Eladni 
nem is szándékoztunk, de nem is tud-
tuk volna az akkoriban ötven millió fo-
rintra becsült épületeket. Felelős dön-
tés volt az átalakítás, amit pénzügyileg 
ügyesen lavírozva, külső hitel nélkül 
sikerült megvalósítani, így jelenleg 36 
fő elhelyezésére alkalmas, kilenc szo-
bát és nyolc fürdőszobát magában fog-
laló munkásszállóként üzemeltetjük, 
komoly bevételi lehetőséggel, nem be-
szélve az ingatlan érték növekedéséről, 
amely minimum megduplázódott. 

Tovább lépve, bizonyos önkormány-
zati feladatok,– mint közterület karban-
tartás és egyéb építőipari munkák is 
sokkal gazdaságosabban végezhető eb-
ben a felállásban, tekintettel arra, hogy 
a kft áfa körös. Ezen kívül külső munka 
vállalására is van lehetőség, de akár az 
elnyert pályázataink kivitelezésénél is 
végezhetünk alvállalkozói munkát.

Nagyon széleskörű a tevékenységi 
lehetőség és a jövőben is komoly fej-
lesztési elképzelésekkel menedzseljük 
a cégünket, amely továbbra is folyama-
tosan gyarapodik. Legutóbb a sport-
kör által felajánlott kisbuszt vásároltuk 
meg.  Mert nálunk a pénz nem a cél, ha-
nem  eszköz a céljaink eléréséhez. 

A Falugazda kft. az eltelt időben bi-
zonyította létjogosultságát, a tavalyi év-
ben közel hétmillió, míg az idén pedig 
tizenegy millió forint körüli bevételt 
produkál. 

Hogy mindez megvalósulhatott, eh-
hez kellett a kölcsönös bizalom, a jó 
képviselői hozzáállás, a hivatali és al-
kalmazott dolgozóink rugalmassága, 
alkalmassága és külön megköszönöm 
a kft ügyvezetőjének, Bónicz Lászlóné-
nak a munkáját.

Tisztelettel: 
Lábos András polgármester



NAGYSIMONYI HÍRMONDÓ 3

Tisztelet a hősi halottaknak
A járványra való tekintettel idén elma-
radt a hagyományos Halottak napi öku-
menikus, katonai tiszteletadás a Hadifo-
goly temetőben.

De nem maradt el a megemlékezés!
A Hadisír Gondozó Egyesületünk, a 

Szombathelyi Területvédelmi Zászlóalj, 
valamint a Vas Megyei Kormányhivatal 

koszorút helyezett el. Ezer mécsest gyúj-
tottunk a temetőben. 

Az idegen haderőhöz tartozó hősi ha-
lottakra való megemlékezés mellett ne 
feledkezzünk el községünk halottairól 
sem!

• Az I. világháború simonyi hősi 
halottainak száma: 65 fő.

• A II. világháború simonyi hősi 
halottainak szám: 42 fő.

• Jelentős létszámú zsidó lakosságú 
település voltunk. 

• 1848-ban 245 fő, 1944-ben 90 fő
élt Simonyiban. 

• A Holocaust áldozata lett 71 fő.

Tisztelet a hősi halottaknak és az ál-
dozatoknak!

Áldott, békés Karácsonyt, Boldog Új 
Esztendőt kívánok falunk minden La-
kójának!

Tisztelettel:
lovag, vitéz Szlama József

Apró, de fontos!
–  A téli idő beálltával évről- évre vissza-
térő módon szeretném felhívni a Tisztelt 
Lakosság fi gyelmét a megváltozott hőmér-
sékleti és közlekedési viszonyok néhány 
aranyszabályának a betartására, amit fo-
lyamatosan ismételnünk és tanulnunk kell:
–  A vízóra aknák téli szigetelését kérem, 
mindenki végezze el, hiszen a mi éghaj-
lati viszonyaink között a fagyha–  A téli 
idő beálltával évről- évre visszatérő módon 
szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság fi -
gyelmét a megváltozott hőmérsékleti és 
közlekedési viszonyok néhány aranyszabá-
lyának a betartására, amit folyamatosan is-
mételnünk és tanulnunk kell:
–  A vízóra aknák téli szigetelését ké-
rem, mindenki végezze el, hiszen a mi 
éghajlati viszonyaink között a fagyha-
tár 80 cm, ami azt is jelenti, hogy a föld-
ben lévő vízvezeték elfagyás ellen ezen a 
mélységen még szélsőséges időjárás ese-
tén is biztonságban van. Viszont a vízóra 
akna tetejét legtöbbször 10 cm- es beton 
födém képezi, benne egy vaslemezzel 
fedett lebúvó nyílással, amelyeknek a 
hőszigetelő képessége nulla, és ezért 
szükséges hideg időben a pótlólagos le-
takarásuk. Ugyanakkor célszerű éven 

át, legalább heti rendszerességgel elle-
nőrizni a vízórát, ami megmutatja, hogy 
nincs- e a bevezető szakaszban, vagy a 
lakásban rejtett csőtörés, hiszen az el-
folyt vízmennyiség megfi zetésén túl, egy 
ilyen eset, a ház állagát is jelentős mér-
tékben veszélyeztetheti.

–  Ugyancsak a téli időjáráshoz kapcsoló-
dóan ismételjük, hogy a hideg, havas idő-
ben fokozottabban fi gyeljünk egymásra, 
kiváltképp az idősebb korosztályra és az 
egyedül élőkre. Ha bármilyen, nem szok-
ványos dolgot tapasztaltak, kérjük, azt 
azonnal jelezzék!   Ugyanúgy, sokkal 
óvatosabban és körültekintőbben közle-
kedjenek azok, akik  a buszról, vonatról a 
késő esti járatokkal  érkeznek haza, főleg 
egyedül, legyen nálunk mindig mobilte-
lefon és az elcsúszás végett ne közleked-
jünk zsebre tett kézzel!

– Felhívjuk mindenkinek a fi gyelmét a la-
kóháza előtti szakasz járdájának a hómen-
tesítésére, tisztítására. Ezt célszerű már 
reggel elvégezni, amíg nem tapossák rá 
a havat és szükség szerint naponta több-
ször is meg kell ismételni. Ugyanakkor 

kérjük, hogy a betonos járdákat ne sózás-
sal  síkosságmentesítsék, mert a só a be-
tonfelületen maradandó károsodást okoz.

– A járvány helyzetre tekintettel ez-
úton is szeretném felhívni a fi gyelmet, 
hogy saját magunk, és embertársa-
ink védelmében tartsuk be a biztonsá-
gi szabályokat. A körülöttünk terjedő 
vírus megmutatta az erejét, ezért ké-
rem, hogy senki sem vegye félvállról. 
A legfontosabb szabályok, a maszkvi-
selés, a 1,5 m-es távolságtartás és az 
alkalomszerű kézfertőtlenítés. Ezeken 
kívül is nagyon sokat tehetünk azért, 
hogy ne fertőződjünk. Csökkentsük a 
találkozásokat, tartósabb cikkekből vá-
sároljunk nagyobb mennyiséget, hogy 
ritkábban kelljen boltba menni, és min-
denkit kérek a karácsonyi, szilveszteri 
korlátozások fegyelmezett, következe-
tes betartására. 

Egyúttal, minden kedves olvasómnak 
boldog karácsonyt és egészséges új esz-
tendőt kívánok:

Lábos András polgármester

Tisztelet a hősi halottaknakTisztelet a hősi halottaknakTisztelet a hősi halottaknak
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY
(1800–1855)

1800-ban, 220 évvel ezelőtt született 
Fejér megyében, az akkori Pusztanyéken, 
amit ma Kápolnásnyéknek hívnak. 

Vörösmarty Mihály nagycsaládba szü-
letett. Kilencen voltak testvérek, 4 lány, 
5 fiú. Ő a 3. volt a születési sorrendben. 
Édesapja Vörösmarty Mihály, nemes 
ember volt, gazdatiszt. Édesanyja Csáty 
Anna, szintén nemesi családból szárma-
zott. Iskoláit Kápolnásnyéken a reformá-
tus iskolában végezte, majd Székesfe-
hérváron a Gimnáziumban érettségizett, 
majd Pesten folytatta a jogi tanulmányait. 
A Perczel családnál nevelői állást kapott, 
házitanító volt. 16 éves korában már ver-
seket írt. Később filozófiai tanulmányokat 
folytatott, majd joggyakorlatot végzett. 
Nagy ívű életpályát futott be. 

Ismertebb művei: Zalán futása, Cson-
gor és Tünde, A vérnász, majd 1836-ban 
a Szózat megírása, ami 1837-ben jelent 
meg. A Szózat az egyik legfontosabb 
nemzeti imádságunk.

„Hazádnak rendületlenül,
légy híve, oh, magyar, 
Bölcsőd az, s majdan sírod is, 
mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül, 
nincsen számodra hely.
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell!”

A Szózat összekötő kapocs lett Kölcsey 
Ferenc Himnusza és Petőfi Sándor Nemzeti 
dala között a magyar hazafias költészetben. 

Kossuth Lajos így méltatta: „ez a vers 
elegendő lenne Vörösmarty nevének fenn-
maradásához.”

1844-ben Egressy Béni zenésítette meg 
a Szózatot. 

A Magyar Tudós Társaság Tagja, a Tu-
dományos Gyűjtemény szerkesztője volt.

Házasságot kötött a nála sokkal fiata-
labb Csajághy Laurával, aki feltekintett 
a költő óriásra. Házasságukból 5 gyer-
mek született, hárman élték meg a fel-
nőtt kort.

Sok fiatal költőnek, színésznek párt-
fogója volt. 

Szeretett Nyéken gazdálkodni. 
1855-ben Pesten halt meg.

ERKEL FERENC (1810–1893)

1810-ben, 210 évvel ezelőtt született 
Gyulán. 11 évesen zongorázott először 
nagyközönség előtt.

Iskolái, életútja: Gyula, Nagyvárad, 
Pozsony, Kolozsvár, Pest. Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen végzett.

A kolozsvári évekre emlékezett visz-
sza legszívesebben. Így vall róla: „ott mű-

veltem ki magam zongoraművésznek, ott 
tanultam a legtöbbet, ott lelkesítettek a 
legjobban, hogy a magyar zene felvirá-
goztatását kell végeznem, ott telt el a szí-
vem a szebbnél – szebb magyar – székely 
népdalokkal, amelyeket kiöntöttem lel-
kemből a nagyközönség felé.”

1844-ben nyerte el Kölcsey Ferenc: 
Himnusz c. versének megzenésítésére 
kiírt pályázatot.

A Himnusz zeneszerzőjét és a magyar 
nemzeti opera megteremtőjét tiszteljük 
benne. Korának megbecsült művésze volt. 

Magyar zeneszerző, karmester, zon-
goraművész és sakkmester. A Pesti Sakk-
kör első elnöke. Szenvedélye a sakkjáték 
volt. 5 fia született.

1837-től a Pesti Magyar Színház kar-
mestere. 

1893-ben halt meg Budapesten.

In memoriam – Nevezetes emberek évfordulói
NEVEZETES EMBEREK ÉVFORDULÓI
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BOLDOG-BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ 
(1870–1931)

„A szegények orvosa” 150 évvel ezelőtt, 1870-ben szüle-
tett Dunakilitiben. Az egyetem befejezése után Köpcsény-
ben nyitott magánkórházat. Orvosként is továbbképezte 
magát, először sebész, majd szemész képesítést szerzett.

Később Körmenden élt a nagy családjával, ott gyógyí-
totta a betegeket, szemműtéteket végzett. A körmendi kas-
tély egyik szárnyában szemészeti klinikát rendezett be. 

Hívő ember volt. Hitét a nagy családjával együtt min-
den nap gyakorolta. 12 gyermeke volt.

A körmendi szemorvos példás családapa is volt. A 
szegények orvosa volt ő, aki ingyen gyógyította betege-
it. Vas vármegye örökös főispánja.

Sokan már életében is szentként tisztelték. 
1931-ben Bécsben halt meg. 

„Életem egyik fő feladatának tekintettem, hogy orvosi mű-
ködésemmel szenvedő embertársaimnak szolgálatot tegyek, 
és ezáltal a jó Istennek tetsző dolgot cselekedjem … Munkám 
végzése során számtalan kegyelemnek és sok lelki örömnek 
voltam részese. Hálát adok mindezért a Teremtőnek, és meg-
köszönöm, hogy az orvosi pályára hívott …

…Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá!”

Boldoggá avatása: 2003. március 23.-án volt Rómában, a 
Vatikánban. II. János Pál pápa végezte a szertartást. 

Életem nagy élménye, hogy Lányommal ezen a meghitt, 
szép ünnepen jelen voltunk, mint zarándokok.

Szeretettel ajánlom Mindenkinek Boldog Batthyány-Stratt-
mann László napi imáját:

Imádlak, végtelen Fönség, aki nekem az orvosi hivatást 
jelölted ki, s megadod a lehetőséget ahhoz is, hogy kórházat 
tartsak fenn a testvéri szeretet gyakorlására.

Mennyei Atyám, áldj meg minden hozzám forduló és 
kórházamban fekvő beteget.

Végtelen jóságodban add meg lelküknek az örök életet 
és az irántad való igaz szeretetet, valamint testi bajaik gyó-
gyulását, amelyhez gyönge erőm segítségét kérik.

A te mindenhatóságod és szereteted pótolja mindazt, 
amit én emberi gyöngeségem miatt nem tudok megtenni.

Jöjj, Szentlélek, világosíts meg mindabban, ami hivatá-
som teljesítéséhez szükséges!

Szűzanyám és Szent Erzsébet, ajánljátok kérésemet Üd-
vözítő Istenünk oltalmába!”

Kedves Olvasók!
Batthyány-Strattmann László imája arra is jó alkalom, hogy el-
gondolkozzunk a vers fogalmán. Batthyány-Strattmann László-
nak ezt a versét a világ legszebb imái közt tartják számon.

Élete igen szép példa lehet valamennyiünk számára.

Részlet a végrendeletéből:
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SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA
(1920–2005)

100 évvel ezelőtt, 1920-ban született 
Karol Józef Wojtyla a dél – lengyelor-
szági, Krakkótól 50 km-re fekvő Wa-
dowicében. 

Édesapja,  Karol Wojtyła  katonatiszt 
volt az Osztrák–Magyar Monarchiában, 
édesanyja tanítónő. Hívő katolikus csa-
ládból származott. 

1958-ban szentelték püspökké és ne-
vezték ki krakkói segédpüspökké. 1964 
–ben Krakkó érseke lett,  1967-ben  pe-
dig bíboros. Részt vett a második vatiká-
ni zsinaton (1962–1965). 

1978-ban,  VI. Pál pápa  halála után 
tagja volt a konklávénak, amely megvá-
lasztotta  I. János Pál pápát, aki 33 nap 

uralkodás után máig nem tisztázott kö-
rülmények közt elhunyt. Wojtyła érsek 

visszatért Rómába, hogy részt vegyen az 
újabb pápaválasztáson. 

1978.  október 16-án  őt választották 
pápává.

 II. János Pál volt a harmadik leghosz-
szabb ideig hivatalban lévő pápa, Szent 
Péter és IX. Piusz után. 

Ő a történelem eddigi legismertebb 
és legközkedveltebb pápája, a legismer-
tebb lengyel a világon.

Pápai tevékenységét végig kísérte a 
népek és vallások közti egyetértés előse-
gítése, ennek jegyében bocsánatot kért 
az egyház múltbéli bűneiért.

II. János Pál pápa - a pápák közül el-
sőként - két alkalommal is ellátogatott 

hazánkba. 1991-ben szentmisét tartott 
Szombathelyen, Esztergomban, Má-

riapócson, Pécsett és Budapesten, öku-
menikus istentiszteletet mutatott be 
Debrecenben. A budapesti Hősök terén 
tartott szentmisét közel kétszázezren 
hallgatták végig.

1996-ban a millenniumát ünneplő 
Pannonhalmi Bencés Apátságot kereste 
fel és Győrben is misézett.

Hálát adok, hogy mindkét pápai 
szentmisén részt vehettem a Lányommal 
együtt. Örök emlék marad számunkra.

Magyarországi tartózkodásai alkal-
mával többször találkozott a magyar 
fiatalokkal, az állami és egyházi veze-
tőkkel, a tudomány és a művészet kép-
viselőivel.

Utóda, XVI. Benedek pápa 2011. május 
1-jén boldoggá avatta II. János Pál pápát.

Ferenc pápa Szentté avatta 2014. áp-
rilis 27-én, az  Isteni irgalmasság vasár-
napján, XXIII. János pápával együtt.

II. János Pál pápa 15 évvel ezelőtt 
halt meg Rómában, 2005. április 2-án.

 
Kedves Olvasók!
Tisztelettel és imádságos szeretettel gon-
doljunk Példaképeinkre, Nagyjainkra!

Emléküket őrizzük meg szívünkben!

Lábos Mária nyugd.tanár
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Emlékezzünk…
Az elmúlt hetekben szomorúan vettük tudomásul, hogy két 
ismert zenész távozott az élők sorából. Benkő László 77 évet 
élt, Balázs Ferenc 69 évet élt.

Balázs Ferenc és Benkő László zenészek a szívünkben élnek 
tovább… A magyar könnyűzene meghatározó alakjait rajon-
gók és tisztelők milliói gyászolják. Fájó a csend, hogy többé 
nincsenek köztünk…

„Hűvös volt ez a nap, és az újságok szerint, 
jön az eső, jön az ősz, hosszú tél lesz megint.
Húzódj még közelebb, s ha egy kevés bor maradt, 
oszd meg velem a poharad, ugyanúgy, mint szebb időkben!
Ez a csönd éve volt, körülzárt, átkarolt.
Gyere hát, legalább, Te légy kicsit bolond!
Ez a csönd éve volt, szinte fájt, ahogy átkarolt,
Gyere hát, legalább, te légy kicsit bolond.

Húzódj még közelebb, hajtsd a párnámra fejed!
Ez a páncél, ami óv, földre hullik, lehet.
Ne beszélj, dal sem kell már, a zenék sem azok, 
amik nehéz napokon végül is rólunk szólnak.
Ez a csönd éve volt, lassan elfogy, mint a Hold.
Gyere hát, legalább, Te légy kicsit bolond!
Ez a csönd éve volt!” Balázs Fecó

2020. december 11-én délután Sitkén dr. Székely János megyés 
püspök és Balassi István esperes – plébános gyászmisét celebrált 
Balázs Ferenc emlékére a Kápolna melletti színpadon. 

Méltó megemlékezést mondott a Püspök Atya. Így jellemez-
te a zenészt, hogy „a szeretet, a lélek és a hit dallamait énekelte. 
Igazi zenész volt egy életen át. Életének utolsó 13 napját egyedül 
töltötte, de a Teremtő Isten fogta a kezét, az Angyal a karjaiba 
zárta. Szíve mélyén megszületett – mint minden haldokló lelké-
ben – Köszönöm Neked Uram az életemet!”

Linka Sándor volt sitkei lakos egy saját versével búcsúzott Balázs Ferenctől:

Búcsúzom

A zene volt az én szép szerelmem, vége lett sajnos, el kellett mennem. 
Új hazám lett a csillagos égbolt, beteg földi világból elég volt.

Hagytam rátok szépséges dalokat, dúdorásszátok néha azokat. 
Legyen rá ünnepélyes alkalom, az égben én örömmel hallgatom.

Örültem, hogyha Sitkén lehettem, népeit, bíz nagyon megszerettem. 
Közös művünk lett a Kálvária, zengjen minden évben az ária.

Zenésztársak! Önzők, ne legyetek! Hívó szóra, szívesen menjetek! 
Sok ezer ember majd büszkén mondja, újra megtelt a Kálvária dombja.

Emlékezzetek rám egy – egy dallal, örömmel, józanul, tiszta hanggal! 
Én itt az égben figyelek Rátok, üzenem: Sitkét cserben ne hagyjátok!

Tisztelettel emlékezzünk mi is a Zenészekre!

Szabó Szilvia tanító



8 NAGYSIMONYI HÍRMONDÓ

Közelednek az ünnepek… Advent… Ka-
rácsony… Újév…

De most szokatlan szorongást ér-
zünk… 2020 különösen nehéz év volt 
Mindenki számára.

Nemcsak gazdasági szempontból, de a 
családok életében is sok kihívással, fájda-
lommal és megpróbáltatással járt ez az év.

Kevesebb volt az öröm, több volt az ag-
gódás, a félelem, a távolságtartás…

Aggódunk Családtagjainkért, Szeret-
teinkért és Barátainkért, … de aggódunk 
magunk miatt is. Ünneplés nélkül szegé-
nyebb az életünk! Az ünneplés emlékezés 
a régi eseményekre, de ugyanakkor meg-
újítás és a megújulás alkalma is. Az ünnep-
lés az egyik legfontosabb örömforrásunk, 
összeköti a családokat, a közösségeket. 

„Elhallgat a világ, 
házaiban nyugovóra tér
minden várakozó lélek így 
advent idején.”  
Nagy László

Két leghíresebb adventi jelképünk: az 
adventi koszorú és az adventi kalendári-
um, mai nevén  adventi naptár. 

A koszorúkötésnek régi hagyományai 
vannak. Az első koszorút 1860 – ban ké-
szítette egy német lelkész. Ő egy fából 
készített csilláron gyújtott meg egy – egy 
gyertyát a karácsonyt megelőző 4 Isten-
tiszteleten. A négy gyertya színe: 3 lila és 
egy rózsaszín. A lilák a bűnbánatot, a ró-
zsaszín meg az örömet szimbolizálja. 

Szintén ez idő tájban készült el az első 
adventi kalendárium. Egy kreatív édes-
anya készítette dobozokból, amibe apró 
finomságokat rejtett, mert a kisfia folyton 
azt kérdezgette, hogy mikor lesz már ka-
rácsony. Mikor a fiú felnőtt, elkészítette e 
példa alapján az első adventi naptárat. 

Magyarországon  az első karácsony-
fát Brunszvik Teréz grófnő állította a Fej-
ér megyei  Martonvásáron  levő  birto-
kán 1824-ben.

Adventben lépésről – lépésre közele-
dünk Karácsonyhoz. 

Várunk valamire, ami új ritmust ad.
Várunk valamire, ami megállítja ezt a 

nagy szédületet.
Várunk valamire, ami új tartalommal 

tölti meg az életünket.
Várunk Valakire, aki fényt hoz, csen-

det, megnyugvást és örömöt áraszt ránk.

Annyi történés volt mostanában éle-
tünkben. Fájdalom, veszteség, hiány…

De ott van az ajándék, a hit, a remény 
és a szeretet…

„Hisz az élet él és élni akar.” 

A legfőbb reménysugár majd dec. 24-
én érkezik életünkbe, Karácsony. Ez átra-
gyogja fényével mindennapjainkat.

Egy gyermek érkezik. Egy Fiú adatik 
nekünk.

Bízom, hiszem, örömmel és szeretettel 
térdelek a betlehemi jászol elé, hogy meg-
köszönjem életem minden adományát.

Az ünnep felé…
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Kedves Kollégáim és volt Tanítványaim!

Személyes köszönetem helyett ily mó-
don tudom csak kifejezni jóérzésemet és 
szeretetemet Felétek, mivel gondoltatok 
és gondoltok e nehéz napokban is régi 
tanítótokra. Mindannyiótoknak hálás 
szeretettel köszönöm azt a kedvességet, 
odafigyelést, gondoskodást és segítsé-
get, amivel felém fordultok ma is. Jóleső 

érzéssel tölt el az is, ha az ablakon kiin-
tegethetek nektek. Mindenkire szívesen 
emlékezem!

A szép iskolai ünnepekre visszagondol-
va szeretettel emlékezve kívánok Nektek 
hasonló örömteli együttlétet, boldog, szép 
Karácsonyt Családotok körében a mostani 
nehéz helyzetünk elfogadásával is.

Kató néni

Ködös Endréné Kató tanító néni gondolatai

„Karácsony, karácsony: fenyőillat – álom,
Megváltó érkezik, te is, én is várom!

Karácsony, karácsony: csillag a világon,
tündöklő fényedet terítsd szét a tájon!

Karácsony, karácsony: gonoszságot szánnom
ne engedj! De tanítsd jóban a jót látnom!

Karácsony, karácsony: csend ül havas fákon,
Betlehem melege, győztes légy az átkon!
Karácsony, karácsony, kisded – tiszta álom,
az emberi békét segítsd megtalálnom!”  

Balogh József
Kedves Olvasó!

Az életünknek addig van értelme, amíg az ember szeretetet 
tud adni, és képes a szeretetet elfogadni. 

Minél jobban szeretsz valakit, annál több lemondásra 
vagy képes érte. 

Minél több áldozatot hozol önként, valakiért, annál érté-
kesebbé válik számodra.

Ne tegyél magadnak hiúsági kérdést abból, hogy vajon 
hányan hoznának érted áldozatot a baráti körödből.

Inkább magadat készítsd fel arra, hogy mindig képes le-
gyél áldozatot hozni azokért, akiket szeretsz és azokért is, 
akiket kevésbé vagy egyáltalán nem szeretsz.  

Szabad megtenni mindent, ami nem keveseknek jó, ha-
nem sokaknak jó.

Szabad megtenni mindent, ami eltörli a boldogtalansá-
got, és növeli a hitet, a reményt és a szeretetet. 

A szeretet élő és eleven. Benne munkálkodik a szívünk-
ben, a lelkünkben, minden tevékenységünkben, cselekede-
tünkben. Bevilágítja egész életünket. 

Szeretet nélkül nem lehet és nem érdemes élni. 
Akkor sem, ha újra és újra keresztre feszítik. 

Karácsony és Újév idején, de az egész évben és életünkben 
a szeretet melege, fénye és békessége jusson el mindenkihez, 
minden közösségbe.

Balogh József: Karácsonyéj

Deres szárnyú szép Karácsony, szállj le hozzánk havas tájon!
Havas fákon, havas ágon: kiskarácsony, nagy karácsony!

Betlehemi hívó csillag szólt a három királyoknak:
Miket láttok, igaz álmok, Megváltóra rátaláltok.

Szeretetünk csillagfényben világít a tiszta éjben.
Csillagszórók szikra – csöndje hallgat, játszik tündökölve.
Nyugalom kell a világnak, világunkban sok családnak.
Gyűlölködés, harag helyett: Szépre taníts embereket!

Tanítsd őket a jóságra, ne veszhessen éltük kárba!
Bár fényeid tovatűnnek, szívünké a fehér ünnep, 
ez a legszebb, legcsodásabb azoknak, kik békét vágynak.

Őszinte tisztelettel kívánok Mindenkinek áldott, békés 
Karácsonyt és egészségben, örömökben gazdag Boldog Új 
Évet!

Lábos Mária
ny. tanárnő
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Imádkozzunk…

Szeretetre fordítsuk ma lelkünket,
imádkozzunk együtt az Isten szívéhez.
Köszönjük meg neki, hogy Fiát adta,
hogy boldogok lehessünk a világba.

Adjunk hálát minden percért,
adjunk hálát az Ő életéért!
Mindenkiben lásd meg a szépet,
és imádkozz hát Isten szívéhez!

Ez az időszak mindenkire rátett,
terhet, bánatot, fájdalmas percet.
Fogjunk össze ahogy csak tudunk,
s imádkozzunk együtt az Úrhoz!

Orsós Réka – 8. oszt. tanuló
Szent Benedek Kat. Ált. Iskola

Kultúrházi események

Az elmúlt hónapokban a világjárvány 
miatt kevés alkalommal volt nyitva a 
Kultúrház. 

Ősszel a gyerekeknek elindítottuk a 
táncoktatást, volt is egy bemutató óra, 
ami jól sikerült, de sajnos a vírus miatt, a 
szigorú szabályok betartása végett, a to-
vábbi foglalkozásokat be kellett szüntet-
ni felsőbb utasításra. Nagyon remélem, 
hogy tavasszal újra tudjuk indítani ezt is 
és a többi eseményt, műsorokat, szerep-
léseket is.

Hétköznapokon árusítások is voltak, 
de több alkalmat az Önkormányzat ha-
tározatára, vissza kellett mondani. Hét-

végén családi összejövetelek, zártkörű 
rendezvények voltak.  

Sokak örömére újra indult a szombati 
„turkáló”. Jövőre is folytatódik. 

Dec. 8-án Véradás volt a Kultúrház-
ban. Ebben a nehéz időszakban még fon-
tosabb a véradás, hiszen aki vért ad, éle-
tet ment!

Élményekben gazdag téli napokat kí-
vánok Mindenkinek!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Békés, Boldog Új Évet!

Szeretettel:
Szabó Szilvia tanító

Versajánlás
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Lélekemelő gondolatok

Mese az életről

Egy gyönyörű napon a természet aludt és 
hallgatott. Körös – körül csend minde-
nütt. Még a madarak is pihentek. Csak 
egy kis pinty kémlelte kíváncsian az eget 
és azt kérdezgette:

Mi az élet? Mi az élet célja?
A kérdésre mindenki felfigyelt és el-

gondolkodott.
Egy rózsa nyitogatta szirmait, majd 

kinyitotta a virágait és azt mondta:
Az élet fejlődés!
Meghallotta ezt a pillangó. Vidáman 

repdesett a színes virágok között és azt 
mondta:

Az élet öröm és napsütés! 
Egy dolgos hangya azt mormogta 

magában: 
Az élet sok munkát jelent!
Meghallotta ezt a méh és azt mondta:
Néha munka, néha élvezet. Az élet 

változatosság.
Egy vakond kidugta fejét a földből és 

így szólt:
Az élet állandó harc a sötétségben.
A szarka gúnyolódva mondta:

Micsoda bölcs társalgás folyik itt! 
Mennyi okos teremtménye van a földnek!

Az állatok lehajtották a fejüket és el-
kezdtek kételkedni magukban. Közben 
megeredt az eső, a növények és az álla-
tok elhallgattak. Az eső paskolta és egyre 
gyorsabban mosta a földet. 

Az élet sírás, semmi más. – szepegte 
az eső.

Az esőcseppekből csermely, majd pa-
tak lett. Majd belefolyt a folyóba, az pe-
dig vitte a tengerbe, ahol a víz nagy erő-
vel hullámzott és hallani lehetett, hogy 
az élet hiábavaló küzdelem a szabadság 
után. 

Meghallotta a levegőben repdeső sas 
és így válaszolt. 

Az élet közdelem a magasabbra jutá-
sért! Törekvés mindig felfelé!

Egy vihar által meghajlított fűzfa azt 
mondta: 

Igazodjunk, rendeljük alá magunkat a 
magasabb terheknek!

Végül jött az éjszaka és csendben ült 
a bagoly a fa ágai között és ezt huhogta:

Használjuk ki a lehetőséget, míg má-
sok alszanak!

Közben az erdő elcsendesedett. A 
szomszéd faluban este a Plébános Úr el-
oltotta a villanyt és azt mondta: 

Az életünk csupa prédikáció! Nem 
messze egy családi házban a tanár dol-
gozatokat javított és így gondolkodott:
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Az élet élethosszig tartó iskola! Köz-
ben enyhe szél támadt, és ezt susogta:

Az élet rejtvény – senki sem tudja, 
hogy hova visz!

Elérkezett a hajnal és a hajnalpír. Így 
köszöntötte a következő napot:

Az élet szép, az élet csodálatos, az 
élet minden… 

Így igaz. Én is ezt vallom: Az élet 
szép, az élet minden, hisz ez a legna-
gyobb kincs, csak a Tiéd! 

Uram! Megköszönöm az ajándékba 
kapott éveket, évtizedeket. 

Megköszönöm az Életemet! Köszö-
nöm az elért eredményeket és valameny-

nyi lehetőségeket, de megköszönöm a 
kudarcokat, a kereszteket is, melyekkel 
a korlátjaimra figyelmeztettél, hogy min 
kell változtatnom. 

Köszönöm életem minden ajándékát, 
a Családomat, a megholt és élő tagjait, 
Szüleimet, Testvéreimet, egyetlen drága 
Leányomat, a Rokonaimat, a Barátaimat, 
Osztály – és Csoporttársaimat, kedves 
Ismerőseket, a Munkatársaimat és a kör-
nyezetemben élőket. 

Köszönöm a hivatásomat, a dolgos 
hétköznapokat és az ünnepeket…

Köszönöm az Életemet! Ha meggyúj-
tottad bennem az életem lángját, add, 
hogy míg ki nem huny, csillagszóróként 
szétoszthassam a szeretetet Másoknak.  
Hiszen:  „Szeretet az élet.”

       
Kedves Olvasó! Itt az adventi készü-

letben, csendesedjél el Te is és gondold 
végig Életutadat! Adj hálát mindenért!

Tisztelettel és szeretettel:
Lábos Mária 
nyugd. tanár

Krisztusi iránymutatás

Azután megmutatta nekem az élet vizének 
folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és 
az Isten és a Bárány trónjából ered. A város 
főútjának közepén, a folyó két ága között van 
az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, 
minden egyes hónapban megadja termését, és 
a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. 
És semmi nem lesz többé átok alatt a város-
ban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz 
benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő 
arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjsza-
ka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lám-
pásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fény-
lik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké. 
Én, János, hallottam és láttam ezeket, és ami-
kor hallottam és láttam, leborultam az an-
gyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmu-
tatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám: 
Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok 
neked és testvéreidnek, a prófétáknak és 
azoknak, akik megtartják e könyv igéit: Istent 
imádd! (Jelenések könyve 22. fejezet, 1-9. vers)

Életünk során természetes, hogy valaki 
irányt mutat nekünk, bevezet témákba, 
rávezet mélyebb összefüggésekre, meg-

mutat hasznosnak és fontosnak ítélt dol-
gokat, helyszíneket.

Ugyanakkor mégsem mindegy, ki-
től milyen iránymutatást kapunk. Nem 
mindegy, hogy akinek az iránymutatá-
sát követjük, hogyan gondolkodik saját 
magáról, és hogyan gondolkodik a má-
sik emberről, mi az, amit bemutat, és azt 

miért teszi, miért tartja olyan fontosnak, 
és miért akarja megosztani.

Ezért mindannyiunknak újból és új-

ból felül kell vizsgálnia azt, hogy milyen 
iránymutatást követ – akkor is, ha már 
saját maga is irányt mutat másoknak, sőt, 
ekkor még inkább, hiszen ez összehason-
líthatatlanul több, mintha csupán saját 
magunkért kell kezességet vállalni.

Az ádventi időszaknak egy fontos ered-
ménye lehet a hitéletünk vonatkozásában, 

hogy tudatosul bennünk ez az igény, és 
megkérdezzük magunktól: kihez is igazo-
dunk, kinek az iránymutatását követük?

2020 Karácsony – Evangélikus gondolatok
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Újra és újra fel kell ismerni az egyházi 
esztendő lüktetése révén az ádventi idő-
szakban, hogy Krisztushoz tartozunk, és 
a karácsonyi ünnep ennek az összetarto-
zásnak a megerősödéséhez mindig sok-
sok támogatást nyújt azoknak, akik vár-
ják Jézus Krisztus születésének ünnepét.

Isten emberré létele már önmagában 
is egy csodálatos, ha nem a legcsodálato-
sabb ajándék: aki irányt mutat, az ezt kö-
zülünk valóként teszi, velünk akar lenni, 
velünk akar maradni. 

Jézus születésének puritán körülmé-
nyeit is jól ismerjük, ami szintén egy ma-
gával ragadó vonása a karácsonyi tör-
ténetnek, egyúttal pedig egy erőteljes 
intés és biztatás, hogy másutt keressük 
a gazdagságot, és ne emberi szempon-
tok szerint ítéljük meg azt, aki uralko-
dik mennyen és földön, hiszen neki nincs 
szüksége hírnévre, vagy földi gazdagság-
ra, mert Övé nemcsak a teremtés, hanem 
az új teremtés is. 

De nem csupán az említettek miatt 
nem fogunk csalódni Krisztus iránymuta-
tásában, hanem azért is, mert ugyanakkor 
Ő mégsem egy méltatlan, esendő ember, 
aki folyton újabb és újabb utakat keres, 
irányokat vált, boldogulni akar, hanem Úr 
felettünk, aki világos irányt mutat.

Épp ezért nem fogunk csalódni Jézus 
Krisztusban. Az Ő vezetésével ugyanis a 
Szent Városba tartunk – egy valóban új 
teremtés felé, ahol nincs helye gonosznak, 
bajnak, betegségnek.

Lehet, hogy a posztmodern ember más-
ként írná le mindazt, amit lát, ha ebben a 
mennyei látomásban lenne része, amit a 
Jelenések könyvének ezen szakaszában ol-
vasunk, ám a lényeg, azaz, a ragyogás, az 
élet uralma megmaradna, mint a legfon-
tosabb közlendő, hiszen ezek jellemzik a 
Szent Várost, ahova az Úr vezet el.

Nekünk pedig, akik a vezetettek va-
gyunk, nem kell, és nem is szabad alábe-
csülnünk magunkat – az ember ebben a fel-

állásban hangsúlyozottan partner. „Szolga 
vagyok én is, meg te is”, mondja az angyal, 
aki nem engedi, hogy angyali mivolta bár-
milyen módon is hatalmasabbnak tűnjön a 
szemünkben annál, aki elküldte Őt. Szol-
gák vagyunk: Isten ügyének szolgálatában 
állunk, azaz, Isten munkatársai vagyunk.

Igen, idén ez egy szokatlan ádventi és 
karácsonyi időszak – ám ami továbbra is 
változatlan, az az Úr érkezése, és az ün-
nep felé haladás, amit nem befolyásolhat 
külső körülmény. 

Ez jelentse tehát az vonzerőt az idei ka-
rácsonykor is, hogy az emberré lett Isten 
vezetésével, az Ő világos iránymutatását 
követve érünk el célunkhoz, abba az új te-
remtésbe, amelyben nincs helye a gonosz-
nak és a rossznak.

Így várjuk, így fogadjuk a hozzánk ér-
kező Urat!

Pethő Attila
evangélikus lelkész

A 2020-as évben a programok amire 
pályáztam sajnos a vírus miatt elmarad-
tak községünkben is.

 A könyvtár nyitva tartása: 
minden pénteken 15.00–17.00 óráig.

Az alábbi folyóiratok járnak a könyv-
tárba, amiket szintén lehet ingyenesen 
kölcsönözni.

Hetilap: Kiskegyed,
Havilapok: Interpress magazin – 

IMP, Júlia és Romana regények, National 
Geographic, Természet Gyógyász,

Kézimunka-újságok: Burda, Filé hor-
golás, Horgolási Ötletek, Praktika,

Mindenkit szeretettel várok, az új, 
modern könyvtárszobába, ami a Balogh 
József művelődési ház (cím: Nagysimo-
nyi, Rákóczi Ferenc utca 2.), emeletén ta-
lálható.

Minden kedves olvasómnak és falu-
belinek kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánok.

Lukátsiné Németh Ilona
könyvtáros

Nagysimonyi Községi Könyvtár

Civil Egyesület Nagysimonyiért 
és a Nagysimonyi Torna Club

Ez az év más, mint a többi, ez a tél más, 
mint a többi, ez a Mikulásvárás is más 
volt, mint a többi. De a gyerekek tiszta 
mosolya, őszinte csodálkozása, a pilla-
nat öröme ugyanaz. Mindig. Ezt az ér-
zést, a várakozás csodáját idén is szeret-
tük volna megadni a gyerekeknek, ebben 
a nehéz időben is, és sikerült. Megérke-
zett hozzánk a Mikulás, és segítőivel kö-
zösen végigjárta a falut, és mosolyt csalt 
a gyerekek arcára, örömet a szülők szívé-

be. Köszönjük! Köszönjük Nektek, akik 
eljutattátok a csomagokat a kis tulajdo-
nosaikhoz. Köszönjük Nektek, akik segí-
tettetek az előkészületekben és köszönjük 
a támogatóknak, akik nélkül nem biztos, 
hogy sikerült volna méltóképp megjutal-
mazni a jó gyerekeket. Köszönjük a Ci-
vil Egyesült Nagysimonyiért tagjainak, a 
Nagysimonyi Torna Clubnak, a Homlok 
Zrt.-nek, a Loki-Bau Kft.-nek és nem utol-
só sorban a Vajda család tagjainak! Ezzel 

a várakozás folytatódik, várjuk a legszebb 
ünnepet, várjuk a csoda érkezését. Várjuk 
a változást! Ez a karácsony más lesz, mint 
a többi, ez az ünnep más lesz, mint a többi, 
de hinnünk kell a karácsony csodájában, 
még ha most nagyon nehéz is!
Szép várakozást, békés ünnepeket és 
egészségben gazdag új esztendőt kívá-
nunk Mindenkinek! 

A CEN ès az NTC tagjai
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Kedves Olvasók!

A Nagysimonyi Torna Club hírei

Az idei év a sportkör életében sem volt túl mozgalmas. Ahogy 
azt már korábban írtuk, a versenyszerű játékban jelenleg nem 
vesz részt településünk egyesülete. Így minket a vírus okozta 
félbeszakadt szezonok sem érintettek. Sajnos a terveinek sem 
úgy alakultak, ahogy azt szerettük volna, így idén a rendez-
vények is elmaradtak, sem a húsvéti játékokat, sem a gyer-
meknapi programokat nem sikerült megrendeznünk.  Bízunk 
benne, hogy ez jövőre már sikerül. Ami még érdemi változás 
az egyesület életben, hogy hosszas mérlegelés után úgy dön-
töttünk, hogy megválunk a tulajdonunkban lévő kisbusztól. 
Sport célra már nem használtuk és kihasználatlansága miatt 
lépni kellett, a pályázati feltételek most már lehetővé tették 

ezt a lépést, így megtörtént a tulajdonosváltás. Az elsődleges 
cél az volt, hogy továbbra is jó kezekben legyen és jó célt, a 
köz érdekét szolgálja. Így megkerestük az önkormányzatot, 
hogy nem érdekelné-e őket ez a lehetőség. Mivel egyszerre 
pozitív visszajelzés érkezett tőlük, így hamar megtörtént a tu-
lajdonos csere. Számunkra is öröm, hogy falun belül maradt 
a jármű és továbbra is falunk lakóinak érdekeit tudja szolgál-
ni. További hosszú, balesetmentes kilométereket kívánunk a 
használatához! 

Minden kedves olvasónak szép ünnepeket és egészségben 
gazdag, boldog, új esztendőt kívánnak, a Nagysimonyi Torna 
Club tagjai
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Kedves Gyerekek a téli 
szünetben olvassátok el 
Móra Ferenc: A didergő ki-
rály című meséjét!

Megkérem a Kedves Szülőket, hogy a ki-
sebb gyerekeknek olvassák fel a mesét!

Mese, mese, mátka, pillangós határba: 
Volt egyszer egy király Nekeresd országba.
Nevenincs királynak nagy volt a bánata, 
Csupa siralom volt éjjele, nappala.
Hideg lelte-rázta, fázott keze-lába. 
Sűrű könnye pergett fehér szakállába:

– Akármit csinálok, reszketek és fázom, 
Hiába takargat aranyos palástom!
Aki segít rajtam: koronám, kenyerem 
Tőle nem sajnálom, véle megfelezem!

Százegy kengyelfutó százkét felé szaladt, 
dudát fújtak minden ablak alatt:
– Ki tud orvosságot a király bajáról, 
Hol az a bölcs ember, aki jót tanácsol?
Adott is ezer bölcs ezeregy tanácsot, 
De együtt se ért az egy falat kalácsot.

Didergő királynak csak nem lett melege, 
Majd megvette szegényt az Isten hidege.
Körmét fúvogatta, keserűen köhintett, 
Bölcs doktorainak bosszúsan legyintett:

– Bölcsekkel az időt ne lopjuk, azt mondom, 
Hívjátok elő az udvari bolondom!
Hallod-e, te bolond, szedd össze az eszed! 
Adj nekem tanácsot, akárhonnan veszed.

Teli van énnálam ésszel a szelence: 
Hideg ellen legjobb a meleg kemence.
Gyújtass be csak, komám! – nevetett a bolond, 
S nevetett köntösén a sok arany kolomp.

Kergeti a király ki a sok léhűtőt: 
– Hozzák fülön fogva az udvari fűtőt!
Hamar cédrusfával a kandallót tele, 
Urunk-királyunknak attól lesz melege!

Nagy volt a kandalló, akár egy kaszárnya, 
El is égett benne vagy száz cédrusmáglya.
Sergett is a király előtte, megette, 
Utoljára mégis csak azt dideregte:
– Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege, 
Már a szakállam is csak úgy reszket bele!

Nyöszörög a fűtő: – Felséges királyom, 
Életem-halálom kezedbe ajánlom,

Most dobtam bele az utolsó forgácsot, 
Jó lenne hívatni az udvari ácsot!

Nekibúsult erre a didergő király, 
Szigorú paranccsal a kapuba kiáll:
– Vágjátok ki kertem minden ékességét, 
A szóló szőlőnek arany venyigéjét,
A mosolygó almát, a csengő barackot, 
Hányjatok a tűzre minden kis harasztot!
Széles ez országban, amíg erdőt láttok, 
Kandallóm kihűlni addig ne hagyjátok.
Jaj, mert mindjárt megvesz az Isten hidege, 
Csak úgy kékellik már az ajkam is bele!

Csattognak a fejszék, sírnak erdők, berkek, 
Recsegnek, ropognak a gyümölcsös kertek.
Sok lakójuk fejét bujdosásnak adta, 
Fészkit ezer madár jajgatva siratta.
A rengeteg fából egy szál se maradt ott, 
Aranyos kandallón mind elparázslott.
Didergő királynak, de minden hiába, 
Nyögve gubódzik be farkasbőr bundába:
– Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege, 
Csak egy fogam van már, az is vacog bele!

Nekeresdországban van is nagy kopogás, 
Ripegés-ropogás, siralom, zokogás.
Dolgozik a csákány, fűrész, balta, horog - 
A király ajtaja egyszer csak csikorog.
Betipeg egy lányka, icike-picike, 
Gyöngyharmat tündöklik lenvirágszemibe.
Az ajka kláris, a foga rizskása, 
Csacsog, mint az erdő, zengő muzsikása:
– Ejnye, de rossz bácsi vagy te, király bácsi!

Megfordul a király: – Ácsi, kislány, ácsi! 
Azt sem tudom, ki vagy, soha se láttalak,
Mért haragszol reám? Sohase bántottalak! 
Kerekre nyitotta a csöppség a szemét:
– Minek szedetted le a házunk tetejét? 

Hó is hullongázik, eső is szemezik,
A mi padlásunkra az most mind beesik: 
Elázik a bábum kimosott ruhája
Vasárnap délután mit adok reája?

Mint amikor nap süt a jeges ereszre, 
A király jégszíve harmatot ereszte.
Szemében buggyan ki szívének harmatja, 
Szöghaját a lánynak végigsimogatja:
– Ne félj, a babádat ruhátlan nem hagyom, 
Bíborköntösömet feldaraboltatom.
Bársonyrokolyája, selyem főkötője, 
Lesz ezüstkötője, aranycipellője!

Most már meg a kislány mondta azt, 
hogy – ácsi!
Mégiscsak jó bácsi vagy, te király bácsi!

Örömében ugrált, tapsikolt, nevetett –
S didergő királynak nyomban melege lett!

A tükörablakot sarokra nyitotta,
Városa lakóit összekurjantotta:
Olyan meleg van itt, hogy sok egymagamnak,
Juttatok belőle, aki fázik annak!

Tódult is be nyomban a sok szegény ember,
A márvány-téglákon nyüzsgött, mint a tenger.
Ki is szorult tőlük a király a konyhára,
Rájuk is parancsolt mindjárt a kuktákra:

Asztalt terítgetni, ökröt sütögetni,
Fussatok a hordót csapra ütögetni,
Ily kedves vendég még nem járt soha nálam,
Mint a saját népem – nagy Meseországban.

Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedve-
tek, rajzoljátok le a mese szereplőit!

Szabó Szilvia tanító

Téli mese
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KEDVES GYEREKEK!

Szép karácsonyt, élményekben gazdag 
téli szünetet, sok beszélgetést, játékot 

és sok örömet kívánok:

Szilvi tanító néni

Receptajánlat – Egy kis nosztalgiával…

Téli színező gyerekeknek

Más ez az évvége. Jövünk-megyünk, csináljuk a dolgunkat, 
de valami mégis más.

Halványabbnak tűnnek az ünnep fényei, tompák a zajok, az 
élet forgása mintha lassult volna.

 Mintha minden, és mindenki várna valamire. De nem az-
zal az ilyenkor megszokott  izgatott, „még semmit sem vet-
tem, és különben sem tudom hogy mit főzzek” várakozással. 

Várjuk a végét valami ismeretlennek, ami egy ideje köz-
tünk van, és alattomosan félelmet csepegtet napjainkba.

A kérdésnek, hogy hogy vagy, és hogy van a család, súlya 
lett. Eddig szinte megszokásból tettük fel a kérdést, és a vá-
laszt meg sem várva, már tértünk is rá a „fontos dolgokra”. 
Azonban a fontossági sorrend mostanság felcserélődött. Félt-

jük a családot, féltjük magunkat, és egymást, és ettől kicsit 
kezdünk elfáradni.

De látom, hogy a fásultság ellenére is türelmesek az embe-
rek. Érzem, hogy mindannyian őszinte kíváncsisággal érdek-
lődünk egymás felől, és igenis várjuk a választ. Meghallgat-
juk egymást, és ez nagyon jó. 

Örök igazság hogy a törődés ingyen van, pár jó szó nem 
kerül semmibe, viszont cserébe hatalmas kincset adunk és 
kapunk. A kincset, az erőt osztogassuk is bőven a karácsony 
közeledtével , mert a lélek ereje mostanság hamar lemerül, és 
bizony újra kell tölteni. Nem kell hogy hosszú percekig be-
szélgessünk az utcán, hiszen ezt nem szabad. Elég, ha talál-
kozáskor, vagy a telefonon keresztül pár szóval érdeklődünk 
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BUGONYÁS, VAGY  
TÉSZTÁS RAKOTT

A megmaradt dolgokat, (pörkölt, sült 
hús, hurka, kolbász) feldaraboljuk.

A zöldségeket (sárgarépa, fehérrépa, 
zeller, karalábé, karfiol) szintén darabol-
juk, és fokhagymával, vöröshagymával 
megdinszteljük, közben fűszerezzük íz-
lés szerint (tehetünk bele pirospaprikát 
is). Ezeket kockára vágott krumplival, 
(nagyon jól néz ki lila krumplival vegye-
sen, de a krumpli helyett maradék kifőtt 
tészta bármelyikével is jó) tepsibe lerak-
juk. Tetejére nyers tojással és sajttal ösz-
szekevert tejfölt kenünk.

RÉTESLAPBA VAGY LEVE-
LESTÉSZTÁBA TÖLTÖTT 
FINOMSÁGOK

A megmaradt dolgokat (zöldbab pör-
költnek elkészítve), (májkrém+ tojás+ 
sajt+zsemle fűszerezve), (zöldségek kis 
lyukú reszelőn lereszelve és fűszerezve).

A fentieket bármilyen módon kever-
hetjük. A tésztába tölthetjük feltekerve, 
vagy tepsibe, rétegekben lerakva, a vé-
gén kenjük be tejföllel és úgy süssük.

 

És egy finom  idény savanyúság tele 
vitaminnal:  

ALMÁS 
CÉKLASALÁTA

Kell hozzá egy közepes cékla, 5-6 db 
alma, ízlés szerint cukor, citromlé v. ecet.

Lehet belerakni 1 nagyobb sárgaré-
pát is, esetleg egy darab sütőtököt.

Mindezeket a nagylyukú reszelőn re-
szeljük le, majd többször forgassuk össze.

Ha többet készítünk érdemes hozzá-
adni egy kevés Na-benzoátot, mert kü-
lönben hűtőben kell tartani.                

 Jó étvágyat, és meghitt, békés ünne-
pet kívánok!

                                                                                                                                                      
                                Bónicz Lászlóné Márti

egymás felől. És igen,  akit kérdeznek, az se féljen beszélni 
a problémáiról, mert valószínű, hogy a másik is hasonlókkal 
küzd, és csak erre a pár jó szóra van szüksége a rokonától is-
merősétől, vagy éppen gyermekkori barátnőjétől, hogy a lelki 
egyensúlya helyreálljon.

És igen a recept, a receptet szintén egy telefonos beszélge-
tés alkalmával kértem el Marika Nénitől, azaz Homlok End-
rénétől, akivel mindig jó összefutni, beszélgetni.

 És most egy kis nosztalgia:
 Sok ember van, akire felnézek a faluban, s Marika Néni 

köztük van.„Felső utcai” gyerek lévén, ha az Arany János ut-
cába visz a dolgom, örömmel megyek, mert hiába telt el sok 
idő a költözésem óta, a mai napig úgy érzem haza megyek. Hi-
ába a parkosítás, a szép hidak, felfelé bandukolva a régi utcát 
látom magam előtt. Látom a gyerekkoromat, amikor is a ját-
szótér maga az utca volt. Hallom a tehenek kolompját, ahogy 
a Cserről hazafele hajtják őket végig az utcán. Látom magam 
úgy 6-7 évesen, az árokparton ülve. Sietősre fogom a pity-
pangkoszorú fonást, mert hamarosan menni kell a tejért He-
gedűsékhez. 

Érzem a talpam alatt a kavicsokat, ahogy futok a tejjel a 
hatalmas vadgesztenye fák közötti ösvényen, nem törődve a 
járulékos veszteséggel amit a rohanás okozott. Mert akkor 
mindenhova futni kellett, nehogy lemaradjon az ember lánya 
valami fejleményről. Példának okáért unokatesóm, Hajni által 
tökélyre fejlesztett „végtelen” tollaslabda adogatásról.

Hallom a gyerekzsivajt, látom a portól fekete lábakat, 
ahogy a labdát rúgják a kifocizott, kisántikált fű helyén. Lá-
tom a padon ülő „öregeket” ahogy sóhajtozva mesélnek a rég-
múlt időkről, és a „mai fiatalokról”, persze fél szemüket rajta 
tartva a dicső utánpótláson.

Jómagam elég csenevész lévén hamar lemondtam a tollas-
ról. Egyrészt az akkori súlyom kb. tizedét nyomta az ütő, más-
részt hogy ebből kifolyólag az erőkifejtésem elég gyér volt. 
Azon kívül esélyem sem volt, hogy Hajni és Erzsi valaha elvé-
tik az ütést. A bicikli, hát igen. A magasabbak, erősebbek már 
tekertek rendesen. Én akkor egyszer megpróbáltam öregapám 

férfibiciklijére a váz alatt felülni, de mivel a kormány a fejem 
tetejével volt egy szintben, a lenyúzott térdeim bánták a kísér-
letet. Így a kerékpár projekt pár évvel később valósult meg. 

Mivel alkatomnál fogva a fenti elfoglaltságokból kiestem, 
így a fáramászást fejlesztettem tökélyre a családom nem kis 
aggodalmára. ( Egyszer az egész család az udvarunkban lévő 
fa alatt navigált, a lejutásomért izgulva, miután feltámadt a 
szél, és szépen lóbitálta a fa tetejét velem együtt.)

Este sötétedéskor valakinek a harangszó, valakinek a sze-
derfa vessző jelezte a hazaindulás idejét. Sokan voltunk, kü-
lönféle korúak, de a kisebb civakodáson kívül komolyabb ve-
szekedések sohasem voltak. Köszönhettük ezt annak, hogy 
valaki mindig figyelt ránk. Az ablakok nyitva voltak, a füg-
gönyök elhúzva az utca mindkét oldalán, és a hangos vircsaft 
egyből riasztotta a felnőtteket.

Emlékszem Marika Néni a túloldalról szedte rendbe a ban-
dát, édesanyja Annus Néni pedig a felőlünk lévő oldalon tett 
rendet. És itt felejtsék el a hosszas könyörgést, kiabálást, elég 
volt két erélyes szó és minden rendben volt. Soha egyetlen szü-
lő sem sértődött meg a dorgálás miatt, a beszélgetés ment to-
vább. Emlékszem Annus Néninek nagy tekintélye volt akko-
riban, amit tudásával, tapasztalatával vívott ki magának. Sok 
fiatalasszony fordult hozzá főzési, egészségügyi vagy egyéb 
tanácsért, és mindenkinek segített. Anno sok mozgó tejfogtól 
szabadított meg minket gyerekeket. 

Hát Marika Néninek volt mit és volt kitől örökölnie. Ha 
összefutunk az utcán, mindig megáll, mosolyog és kérdez fe-
lőlem. Csillogó szemmel röviden, Ő is mesél családjáról, sze-
retett unokáiról, majd búcsút int, és fiatalos lendülettel tova-
siet, teszi a dolgát.  Mindig van azonban ideje a környezetére. 
Mindenre és mindenkire gondol, akinek kell segít, ha kérik 
ügyet intéz, vagy csak beszélget.  És teszi ezt csendben, soha-
sem tolakodóan, csak ott van, jókor jó helyen.

 Tudom, hogy Marika Nénin kívül, és mellett, még sok 
ilyen ember van a faluban, hála az égnek, de karácsony köze-
ledtével ezt a kis nosztalgiázást engedjék meg nekem.

Íme, Marika Néni jól bevált receptjei!

Takarékos sütés-főzés
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