
K. László Szilvia:  
Karácsonyi ének

Karácsonyfa tűlevelén kis csengettyű üldögél,
Csengő hangján énekelget, csingi-lingi nevetgél.
Kint a hóban, falu tornyán, megkondul a nagyharang, 
Zengő-bongó hangon dalol, bimmi-bamm, giling-galang. 

Megérkezett szép Karácsony, köszöntjük az ünnepet,
Örüljetek nénik, bácsik, örüljetek gyerekek!
Együtt csendül, együtt zendül kiscsengő és nagyharang,
Jó, hogy itt vagy, szép Karácsony, csingi-ling, giling-galang!

Élményekben gazdag, szép Adventi készülődést, 
majd Áldott Karácsonyi Ünnepeket és egészséges, 
Békés, Boldog Új Évet kívánok Mindenkinek!

Szabó Szilvia tanító

XI. évfolyam 4. szám 2022. DECEMBER

Kedves Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 44. számával.

A Karácsony mindenki életében a legszebb, legmeghittebb 
ünnep, a szeretet ünnepe. 
Ezt az időszakot várja a legtöbb gyerek és felnőtt egyaránt. 

Ilyenkor félre tudjuk tenni kicsit a mindennapi feladata-
inkat, gondjainkat, el tudunk merülni a szép dekorációk ké-
szítésében, a karácsonyi sütésben, a hóesésben, a karácsonyi 
vásárban, az illatokban, régi karácsonyi képeslapok nézegeté-
sében, karácsonyi versek olvasásában vagy bármi olyan do-
logban, ami a karácsonyra emlékeztet minket.

Legyen Mindenkinek egészséges, nyugodt, szép Karácso-
nya!
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JELES ÉVFORDULÓK 2022-BEN
Emlékezzünk meg egy – egy szép idézettel, versrészlettel a Nagyjainkról, 

Akik jelen számunkban karácsonyi verseikkel, írásaikkal örvendeztetik meg az Olvasókat!

20 éve, 2002-ben Stockholmban a Svéd Akadémia Kertész Imre magyar 
írónak ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat. Ez az első és eddig egyetlen 
magyar irodalmi Nobel-díj.

KERTÉSZ IMRE 1929. november 9-én született Budapesten Kertész Lász-
ló  zsidó  kereskedő és Jakab Aranka fiaként. 14 éves korában megjár-
ta Auschwitzot, majd Buchenwaldot. 

Onnét, a  lágerek  felszabadítása után,  1945-ben tért haza.   1948-ban 
érettségizett Budapesten a Madách Imre Gimnáziumban. Felsőfokú isko-
lai végzettséget nem szerzett.

A Világosság, majd az Esti Budapest munkatársa, gyári munkás is volt, 
majd a Kohó– és Gépipari Minisztérium sajtóosztályának munkatársa lett. 
Később szabadfoglalkozású író és műfordító volt.

Első regénye, a  Sorstalanság,  amit 13 évig írt, többévi várakozás és 
visszautasítások után jelenhetett csak meg, 1975-ben. Sikert előbb külföl-
dön aratott a mű, itthon csak a rendszerváltás után, de főként az irodalmi 
Nobel-díj átvételekor. 

A regény főhőse egy kamasz fiú, akit a náci haláltábor szörnyű tapasz-
talatai érleltek felnőtté. A Sorstalanság először a budapesti Szépirodalmi 
Könyvkiadónál jelent meg.

2014-ben megkapta a legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Szent 
István-rendet. 

„Az elismerést olyan személyiségek kaphatják, akiknek nemzetközi elis-
mertsége vitathatatlan, és szerte a világban öregbítik Magyarország hírne-
vét.”

2016. március 31-én a budapesti otthonában halt meg. 
A síremléken  „A szeretet megvált.”  felirat olvasható – Kertész Imre 

egyik feljegyzéséből.

100 éve született Budapesten NEMES NAGY ÁGNES Kossuth-díjas  
magyar költő, műfordító, pedagógus.

Nemes Nagy Ágnes: KARÁCSONY

Fehér föld, szürke ég, a láthatáron
narancsszín fények égtek hűvösen.
Pár varjú szállt fejem felett kerengve
s el nem repültek volna űzve sem.
Csak álltam szürkén, szürke ég alatt.
– S egyszerre, mint gyors, villanó varázs
egy kicsi szó hullott elém: karácsony,
mint koldus kézbe illatos kalács.
Csodáltam. És a számon hála buggyant,
nem láttam többet kósza varjakat:
olyan szelíd volt, mint a gyermek álma,
s olyan meleg volt, mint a nyári nap.
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100 évvel ezelőtt, 1922. október 30-án, Egerben hunyt el  GÁRDONYI 
GÉZA (szül. Ziegler Géza; Agárdpuszta, 1863. augusztus 3.) magyar író, köl-
tő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszte-
leti tagja.

120 éve született JÁVOR PÁL. 
       
Jávor Pál, eredeti nevén Jermann Pál Gusztáv, Aradon született, 1902. január 
31–én. Jermann Pál 53 éves pénztáros és Spannenberger Katalin 17 éves cse-
lédlány szerelemgyerekeként született. 

Minden idők egyik legismertebb és egyik legkedveltebb magyar színésze, 
az első magyar férfi filmsztár. 

Először a Várszínházban játszott, majd a Magyar Színháznál. Később Szé-
kesfehérváron, Szegeden. Fellépett a Belvárosi Színházban és a Fővárosi Ope-
rettszínházban, a Vígszínházban is. Hosszú ideig a  Nemzeti Színház  tagja 
volt. Az 50-es években az Egyesült Államokban turnézott, kisebb filmszere-
peket kapott Hollywoodban. Az itthon ünnepelt sztár sokat szerepelt ameri-
kai magyarok előtt nagy sikerrel.  Izraelben is vendégszerepelt, de hazatért, 
először a Petőfi Színházban, majd a Jókai Színházban játszott. Budapesten 
halt meg 1959. aug. 14-én. 

140 éve született Kecskeméten KODÁLY ZOLTÁN zeneszerző, zenepeda-
gógus, zongoraművész, népzenekutató.

    
Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc
Bárcsak régen fölébredtem volna!
Látod pajtás most állottam talpra.
Máris csendül a fülembe angyalok mondása,
Hogy a Jézus most született rongyos istállóba.

Oda menni vagyon bátorságom,
Azt remélem kis Jézust meglátom.
Gyere pajtás induljunk el, legyél te is társunk,
Vélünk van a jó furulyás, a régi bojtárunk.

Látod pajtás, hogy többen is vagyunk,
Jánoskával szépen furuglálunk.
Míg a bárányt megfogjátok, addig is mulatunk,
Jézuskának, Máriának énekeket mondunk.

Gárdonyi Géza: 
KARÁCSONYI ÉNEK

Mily ragyogó fény árad az éjben!
Betlehem úszik fény özönében.
Égi csodának nyílt meg az ég!
Szent örömöt zeng angyali nép:
Megszületett a Jézus!
Ébred a pásztor mennyei szóra,
Álmainál szebb drága valóra:
Menjetek! Ó, hol glória zeng,

S a kicsi hajlék fénybe dereng:
Megszületett a Jézus!
Rendül a szív az égi jelekre,
Szent öröm az, mely általölelte,
S mintha a föld is zsongna imát,
Mintha susogná fű, fa, virág:
Megszületett a Jézus!
A mi szívünk is gyúljon örömre,
S zengjen az Úrnak hálaimát!
Szent fia köztünk itt van örökre,
Megszabadítva már a világ:
Megszületett a Jézus!
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180 éve (1842. december 8. Pankota, Románia)  született CSIKY GERGELY 
teológus, író. Csíksomlyói Csiky Gergely magyar drámaíró, műfordító, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Nevét több színház és társulat 
viseli.

2022-ben meghirdették a Petőfi-emlékévet, születésének 200. évfor-
dulója tiszteletére. PETŐFI SÁNDOR (szül.: Petrovics Sándor) 1823. janu-
ár 1-jén született Kiskőrösön. Szülei: Petrovics István és Hrúz Mária. Felesé-
ge: Szendrey Júlia. A legismertebb magyar költő, nemzeti hős, forradalmár. 
A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. 

Rövid élete alatt közel ezer verset írt. Az ismertebbeket sok nyelvre lefor-
dították. 1849. július 31-én halt meg Fehéregyháza körül.

Az Emlékév során minden újságunkban verssel emlékezünk a nagy költőre.

530 évvel ezelőtt, 1492-ben fedezte fel KOLUMBUSZ KRISTÓF – az itáliai származású felfedező – az amerikai kontinensen lévő 
Hispaniolát, mai nevén Haitit. 

Petőfi Sándor: 
Karácsonykor

Énhozzám is benézett a karácsony, 
Tán csak azért, hogy bús orcát is lásson 
És rajta egy pár reszkető könnyűt.
Menj el, karácsony, menj innen sietve, 
Hiszen családok ünnepnapja vagy te, 
S én magam, egyes-egyedül vagyok.
Meleg szobám e gondolattól elhűl. 
Miként a jégcsap függ a házereszrül, 
Úgy függ szívemről ez a gondolat.
Hej, be nem így volt, nem így néhanapján! 
Ez ünnep sokszor be vígan virradt rám 

Apám, anyám és testvérem között!
Óh aki együtt látta e családot, 
Nem mindennapi boldogságot látott! 
Mi boldogok valánk, mert jók valánk.
Embert szerettünk és istent imádtunk; 
Akármikor jött a szegény, minálunk 
Vigasztalást és kenyeret kapott.
Mi lett a díj? rövid jólét múltával 
Hosszú nagy ínség… tenger, melyen által 
Majd a halálnak révéhez jutunk.
De a szegénység énnekem nem fájna, 
Ha jó családom régi lombos fája 
Úgy állna még, mint álla hajdanán.
Vész jött e fára, mely azt szétszaggatta; 

Egy ág keletre, a másik nyugatra, 
S éjszakra a törzs, az öreg szülők.
Lelkem-szülőim, édes jó testvérem, 
Ha én azt a kort újólag megérem, 
Hol mind a négyünk egy asztalhoz ül?…
Eredj, reménység, menj, maradj magadnak, 
Oly kedves vagy, hogy hinnem kell szavadnak, 
Ámbár tudom, hogy mindig csak hazudsz…
Isten veled, te szép családi élet! 
Ki van rám mondva a kemény ítélet, 
Hogy vágyam űzzön és ne érjen el.
Nem nap vagyok én, föld és hold körében; 
Mint vészt jelentő üstökös az égen, 
Magányos pályán búsan bujdosom. 

Tisztelettel emlékezzünk 
 az évfordulókra,  
Évfordulósokra!

Szabó Szilvia tanító
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KÖSZÖNTJÜK A PÜSPÖK ATYÁT!
Dr. Székely János megyéspüspök 5 éve teljesít szolgálatot a Szombathelyi Egyházmegye élén.

1964. jún. 7-én született Budapesten. Édesapja fejlesztési főmér-
nökként dolgozott a Ganz Villamossági Művekben, édesanyja 
zongoratanár volt. Mindketten hitüket mélyen élő vallásos  em-
berek. Két bátyja és egy húga van. 

4–5 éves korától már ministrált, és a papi hivatás is már ek-
kortól élt benne. 

Érettségi után az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, há-
rom évet a Budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémi-
án, majd három és fél évet a Betlehem-i Saint Paul’s Theological 
College növendékeként végzett.

Sok nyelven beszél. Legjobban  olaszul  tud, de franciául, 
angolul, németül is. Tanult sok klasszikus nyelvet is: latin, gö-
rög, héber, arám, szír. Tanult oroszt, lengyelt, és tud szentmisét 
mondani horvátul, szlovénül és lovari nyelven is.

Diakónussá Jeruzsálemben szentelték, Pappászentelése 
1991-ben volt. 2008-tól az Esztergom-Budapesti Főegyházme-
gye segédpüspöke volt. 

2017-ben a Szentatya a Szombathelyi Egyházmegye Megyés-
püspökének nevezte ki.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorá-
ciós Bizottságának vezetője.

Tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnőttképzési Bi-
zottságnak, valamint a Magyarországi Keresztények és Zsidók 
Tanácsának elnöke.

Dr. Székely János püspök így jellemzi választott hivatását:
„Két alapvető esemény vagy szimbólum van az életemben, 

ami az Istenképemet meghatározza. Ez a két kép: a jászol és a 
kereszt. Ez a két megrendítő szimbólum Isten szeretetének, alá-
zatának és önfeláldozásának is a jelképe volt. Ez a két szimbólum 
jele annak, ahogyan én is szeretnék élni: A betlehemi jászol egy-
szerűsége, szerénysége, alázata és a kereszt által önmagam teljes 
odaadása. Három és fél évig Betlehemben szalézi kolostorban és 
egyetemen tanulhattam. 

Sok-sok órát töltöttem a betlehemi Születés-bazilikában, ab-
ban a barlangban, ahol a legelső keresztény nemzedékekre visz-
szanyúló ősi hagyomány tanúsága szerint Krisztus született. 

Ahogyan ott térdeltem újra és újra, lassanként szinte a szemem 
előtt láttam az újszülött Isten-embert. 

A jászol alázata és a kereszt önfeláldozása minket is hív. Ez a 
világ szeretetből lett, és mi is arra születtünk, hogy megtanuljunk 
szeretni, odaadni az életünket, s így Isten örök szeretetének ha-
talmas szimfóniájában a szeretet énekét énekelhessük, élhessük.”

Püspök Atya nagyon szép szentbeszédeket tart, amelyek tele 
vannak élethelyzetekkel, emberi sorsokkal. Szereti a verseket, a 
zenét, az éneket, gitározik. Minden korosztállyal jó kapcsolatot 
tart. Szereti a gyerekeket, tiszteli az időseket. Az Egyházmegye 
minden papját személyesen meglátogatta, a vizitációk alkalmá-
val. Az egyházi intézményekkel is naprakész kapcsolatot tart. 

2022. december 10-én emlékezik meg egyházmegyénk Bol-
dog Brenner János vértanúságáról. A szombathelyi Székesegy-
házban volt az ünnepi püspöki szentmise. 

Az egyházmegyei térség és az itt élő emberek csodálattal töl-
tik el a Püspök Atyát. 

Adjon Isten Püspök Atyának kegyelmekben gazdag, hosszú 
életet, hogy még sokáig az Egyházmegyénkben szolgáljon Min-
denkiért!

Szabó Szilvia – tanító
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A MI KIS FALUNK… 
115 éve Nagysimonyi a falunk neve

1907 – ben, amikor a községek névtörzskönyvezését el-
végezték, Simonyi új pecsétet készíttetett: „Vasvármegye 
Nagysimonyi Község 1907” felirattal.

1907. július 1-jétől Nagysimonyi lett a falunk neve.
Két Nyugat-Dunántúli kistáj ölelkezik össze Nagysimonyi 

területén: Kemenesalja és a Kemeneshát. A simonyi szőlőhe-
gyek dombvonulata a Kemenesháton, a „postaúttól” (Kossuth 
Lajos utca) délre fekvő rész, a Kemenesaljához tartozik. 

Nagysimonyi község régi település. Már az Árpád – korból 
ismeretesek nevének említései. 

1237-es oklevélen „Villa Simony” néven szerepelt. 
1437-ben már Simony, Simoni és Simonyi néven nevezik. 
1733-ban Kemenesaljáról így írt az egykori újság a vallásügyi 

törvénynek a végrehajtásáról:
„Most nyaggátják, rontják szép Kemenyesalját, mert reája vi-

vék a nagy száraz gályát. Hadakat fegyverrel s így álla bosszu-
ját. Rajta az ellenség rontja Krisztus nyáját. Oda van Asszony-
fa, Csönge és Mesteri. Sok próbákkal teli Saágh, nemes Simonyi, 
Szentmárton és Vönöck, oda a jó Magasi, több szép Eklésiák, sír 
most a Szergényi.”

1787. évi népszámlálás során Vasvármegye 6 legnagyobb 
községe közé tartozott.

1884-ben a Kogutowicz Manó féle Vasvármegye térképén Si-
monyi néven szerepel. 

1898-ban Budapesten megjelent Vasvármegye monográfiá-
jában ez áll Simonyiról:

„Simonyi nagy magyar község, 311 házzal és 1781 r.kath. 
és ág.ev. lakossal. Az evangélikusoknak és a katolikusoknak itt 
templomuk van és az izraelitáknak csinos imaházuk van. A köz-
ség a Szombathely – Győr vasútvonal mentén fekszik és annak 
egyik megállóhelye. Postája helyben van, távírója Kis-Czell. La-
kosai a földművelésen kívül szőlőműveléssel is foglalkoznak. Föl-
desurai a Hetyey és Vidos – családok voltak.”

1907. július 1-jétől Nagysimonyi lett a falu neve. Ez 115 
éve történt!

A Simonyi név a magyar Simon személynévből keletkezett. 
Az –i képző birtoklást fejez ki. 

Később a Nagy előtag, megkülönböztető jelző a településn-
évben.

1994. okt. 23-án avattuk fel Nagysimonyi címerét.

A község lakosságának alakulása változatos képet mu-
tat. Sajnos csökkenő a tendencia. 

1914-ben 2.000 fő volt.
1930-ban 1.703 fő volt. (rk. 645 fő, ág.ev. 943 fő, ref. 14 fő, iz-

raelita 101 fő)
1999-ben 1.027 fő volt.
2020-ban 972 fő.
2021-ben 948 fő.
2022-ben 950 fő. 
Emlékeztetőül…
Otthonunk Nagysimonyi, de a haza több. 
A haza nemcsak azon darab föld, melyen születtünk. 
Azon hely, melyen magunkat szabadoknak érezhetjük. 

Melynek története dicsőségünk, virágzása boldogságunk, jövő-
je reményünk. Ez a haza! Magyarország!

Tiszteld a múltat, szeresd a jelent, tervezd a jövőt!

Tisztelettel:
Lábos Mária nyugd.tanár
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A NAGYSIMONYI LELKÉSZSÉG TÖRTÉNETE
A 18. századtól a 20. század közepéig

1. Bevezetés
A plébánia történet elsősorban egy adott plébánia, vagy akár 
annak részeként egyetlen település lakosságának hitéletét mu-
tatja be. Nagysimonyi, vagy ahogyan korábban nevezték Simo-
nyi lakóinak hitélete a 18. századtól 1948-ig a sitkei plébánia 
irányítása, koordinálása alatt, annak működése során, illetve 
annak keretei között valósult meg. A lelkészség története bemu-
tatja Nagysimonyi település lakóinak mindennapi részvételét a 
plébánia életében, valamint áldozatvállalását annak anyagi, tár-
gyi és személyi működési feltételeinek megteremtésében. 

A plébánia történet alapvető részei a következők: templom 
építése, története és felszereltsége, a temető története, az egy-
házi iskola építése, az életét, fennállását, működését befolyáso-
ló jelentősebb események, fordulópontok, a plébániát irányító 
plébánosok, lelkészek neve, javadalmazása, az egyházi iskolába 
oktató és templomi, kántori szolgálatokat is ellátó tanító neve, 
javadalmazása, kegyes alapítványok, búcsúk, a lakosság száma, 
felekezeti megoszlása, különböző felekezetek közti házasságok, 
áttérések, vallási egyesületek, iskolaszék és az egyházközségi 
(hitközségi) képviselőtestület működése. 

2. A nagysimonyi lelkészség
Vas megyében a 15. században még virágzó egyházi élet volt, 
amit – mint sok más megyében – a reformáció szakított félbe. 
Luther eszméi a török betörése után gyorsan terjedtek, a tö-
rök elleni háborúk pedig nehezítették az ellenreformáció ki-
bontakozását. Bár az 1600-as években néhány templom már 
visszakerült a rekatolizált lakossághoz, a katolikus egyház 
megújulására csak fokozatosan, a török kiűzése után került 
sor, amikor is a – 16-17. század folyamán – protestánssá vált 
lakosság jelentős része visszatért a katolikus hitre. A megye 
keleti részein azonban több templom csupán 1731-1733 között 
lett újra katolikus.

Nagysimonyi – vagy ahogyan korábban nevezték Simonyi 
– a Szombathelyi Egyházmegye megalapítása – 1777 – előtt a 
Győri Egyházmegyéhez tartozott. Amikor Mária Terézia ki-
rálynő 1777-ben létrehozta a Szombathelyi Egyházmegyét és 
Vas megye területét is az újonnan megalakított egyházmegyé-
hez csatolta, Simonyi is a Szombathelyi Püspökséghez került, 
ezen belül pedig a kemenesaljai esperesi kerülethez.

A katolikus hitélet egyik jelentős fékezője ezen a vidéken a 
16. század végén, illetve a 17. század elején a protestantizmus 
terjeszkedése volt. Nagysimonyiban az evangélikus vallás vert 
gyökeret, olyannyira, hogy a templom és a falusi hitélet irányí-
tása is az evangélikusok kezébe került. 1698-ban mind a lelkész 
/Ristyáni György/, mind a falu tanítója /Bajnok Mihály/ evangé-
likus volt. Az 1758-as Batthyány József szombathelyi nagypré-
post által végzett egyházlátogatás jegyzőkönyvében (canonica 
visitatio-ban) azonban már ez áll: a templom 27 éve szabadult 
fel a protestánsoktól. Ez az időpont az, amikor a kisebbségben 
lévő nagysimonyi katolikusok irányítása ismét katolikus pap 
kezébe került.

Nagysimonyi vallási összetétele az ezt követő két évszázadban 
a következőképpen alakult:

Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek adatai szerint:
• 1698-ban az összes hívő 545, ebből római katolikus a csecse-

mőkön kívül 28
• 1758-ban: r. k. gyónóképes 572, nem gyónóképes 163 /összes r. 

kat.:735/, protestáns 637 fő /lakosság összesen: 1372 /
• 1781-ben: r. k. gyónóképes 312, nem gyónóképes 120 / ösz-

szes r. kat.:432/, evangélikus 581, zsidó 50 fő /lakosság össze-
sen:1063/

• 1814-ben: r. k. gyónóképes 302, nem gyónóképes: 129, /összes 
r. kat.:431/, nem katolikus 895 fő /lakosság összesen:1326/

• 1837-ben: rk gyónóképes 390, nem gyónóképes 119 /összes r. 
kat.: 509/, evangélikus 749 fő /lakosság összesen:1258/

Az 1600-as évek végén a lakosság még csaknem teljesen evangéli-
kus volt, a 18. sz. közepére – közvetlenül azután, hogy a templom 
ismét a katolikusok kezébe került – megugrott a katolikusok szá-
ma. 1781-ben azonban már ismét több ágostai hitvallású személy 
él a faluban, mint katolikus. A 19. század folyamán az evangéliku-
sok kb. kétszer annyian vannak mint a katolikusok, és szembetűnő 
még a zsidók számának gyors növekedése is. 

A század végére Vas megye egyik legnagyobb zsidó közössége 
él Nagysimonyiban, amelynek külön rabbija, iskolája, és temetője 
van. A 20. század elején az evangélikus lakosság számbeli fölénye 
a katolikusokhoz képest csökken, de még mindig többségben van-
nak. Csökken a zsidó lakosság száma is, de igazi törést a közös-
ség számára majd a II. világháborús deportálások jelentik, aminek 
következtében a számuk kevesebb, mint harmadára csökken. Az 
evangélikusok és a zsidók létszámához képest a katolikus lakosság 
a 18. század végétől a 20. sz. közepéig lassú, de viszonylag egyenle-
tes növekedést mutat.

Nagysimonyiban a sokféle felekezet együttélése ellenére a val-
lások közti keveredés nem volt jellemző, a 19. században igen kevés 
vegyes házasság köttetett. Mind az 1814-es, mind az 1837-es ca-
nonica visitatio csak egyetlen ilyen házasságot említ. A 20. század 
első felében azonban megemelkedik a vegyes házasságok száma, 
s a 19. századhoz képest mondhatni, hogy gyakorivá is válik. A 
vallások közti mobilitás, egyik felekezetről a másikra való áttérés 
mégkevésbé volt jellemző Simonyiban. Az keresztelési anyaköny-
vek tanúsága szerint pl. 1850-1900 között, és a 20. elején egyetlen 
ilyen vallásváltoztatás sem történt, de legalábbis az anyakönyvek 
nem tartalmaznak erre utaló bejegyzést.

Egy vidék, egy település életében, vallási összetételé-
nek alakulásában döntő szerepük volt a vidéken birtokos föl-
desuraknak, illetve azok vallási hovatartozásának. Ez figyelhe-
tő meg Simonyi esetében is. A reformációt 1517-től számítjuk 
és már 1541-ben az Ostffy család – amely a környék evangé-
likus ura volt – kérte Simonyit Thurzó Elek királyi helytar-
tótól. A későbbi földesurak, – pl. a Jánossy, Hajas, Hetyei, és 
a Vidos család – pedig jórészt szintén evangélikusok voltak, 
így nem csoda, hogy itt egy összefüggő magyar evangélikus 
tömb alakult ki, amely még ma, a 21. század elején is jelentős-
nek tekinthető. Ennek a nagy tömbnek egyik legnagyobb lét-
számú gyülekezete a nagysimonyi evangélikus gyülekezet.  
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Az, hogy a 18. század első felében a katolikusok száma jelentősen 
megnövekedett az előző évszázadhoz képest és még a templomu-
kat visszaszerezték, az egyrészt annak tulajdonítható, hogy az 
1732-1781 között a protestánsokra Magyarországon ismét az ül-
döztetés évei vártak, amelynek csak II. József Türelmi Rendele-
te vetett véget. Másrészt viszont az evangélikus birtokosok mel-
lett a megjelentek a környéken olyan új katolikus földesurak, mint 
a nagysitkei plébánia patrónusa a Felsőbüki-Nagy család, amely 
a 18. század elejétől egészen 1946-ig, a földreform befejezéséig a 
vidék nagybirtokosa maradt. A 18. században volt Nagysimonyi 
egyik földbirtokosa a szintén katolikus Batthyány család, amely-
nek 3 tagját a Szily féle canonica visitatio is említi: Herceg Batthyá-
ny Ádámot, aki 1781-ben a visitatio-ban megemlített 3 földbirto-
kos közül az egyik, és ugyanez a visitatio szól arról, hogy 1759-ben 
a simonyi templomot Batthyány Lajos nádor, és fia Batthyány Jó-
zsef esztergomi érsek! Valamint néhány helyi birtokos költségein 
átépíttették.

Nagysimonyi egyházi életéről először teljes képet Kazó Ist-
ván kapornaki apát, nagyprépost 1698-ban végzett canonica vi-
sitatio-jából kapunk. Majd 1714-ben Scacchi András szombat-
helyi nagyprépost végzett egyházlátogatást. Az általa készített 
jegyzőkönyv azonban lényegében megegyezik a Kazó-féle vi-
sitatio tapasztalataival. 1698-ban és 1714-ben Simonyi önálló. 
Szent András temploma azonban ekkor még az evangélikusok 
kezében van. Ez az egyetlen időszak, amikor Simonyi nemcsak 

önálló, hanem két filiája is van, Tokorcs, amelyet később Mi-
hályfához csatoltak és Mesteri. Amikor a templom 1732-ben 
visszakerül a katolikusok kezébe Simonyi evangélikus lelkészét, 
Bognár Györgyöt elűzik a faluból.

A község azonban 1758-ban már a Sitkei plébánia filiája és 
1948-ig az is marad. A sitkei plébánosok ezen időszakban a követ-
kezők: Illyés József (1757-1804), Iszak Pál ideiglenes adminisztrá-
tor (1798), Pintér Mihály (1804-1842), Ernecz Ignác (1842-1856), 
Vörös Sándor (1856-1876), Simon István (kisegítő, majd ideiglenes 
adminisztrátor (1876. júl.-aug.), Baráthy János (1876. aug.-1900. 
febr.), Tóth Sándor (1900. márc.-1915. jan.), Horváth Dezső ide-
iglenes helyettes plébános (1914. júl.-1915. jan.), Pintér Imre 1915. 
jún.-1943),  Tamás Imre (1943-1945), Göndöcs László (1945-1949)

1948. szeptember 1-től azonban Nagysimonyi két évtizedre is-
mét önálló lelkészség (expositura) lett. Lelkésze Fehér János. 1968-
ban oldallagosan a kemenesmihályfai plébániához csatolták. Lel-
kipásztorok ekkor: Schneller János 1968-1978, és Hábetler Ferenc 
1978-1987. Az egyre növekvő paphiány miatt 1987-ben Kemenes-
mihályfa is megszűnt önálló plébánia lenni, akkor Nagysimonyi 
oldallagosan Vásárosmiskéhez került. A mai napig a régi anyap-
lébániájával, Sitkével együtt Vásárosmiskéhez tartozik. Lelkipász-
tor: Marton István 1987-től.  …

Folytatás a következő számban.
Cselenkó Borbála

A Vasi Evangélikus Egyházmegye 2 év kihagyás után az idei évben 
november 5-én rendezte meg a megyei konfirmandus találkozót. 
Az alkalomra a megye gyülekezeteiben az idei tanévben konfirmá-
cióra készülő fiatalok kaptak meghívást. Az egész napos program 
helyszíne idén is a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, 
Szakképző iskola és Kollégium volt. A találkozón, amelynek mot-
tója ez volt: „A helyemen vagyok!”, több mint 150-en vettünk részt. 

A napot közös énekléssel és áhítattal kezdtük a templomban, 
majd a délelőtt során interaktív vetélkedőre került sor, amelyen a 
wormsi birodalmi gyűlés eseményeit ismerhették meg jobban a fi-
atalok. A közös ebéd után pedig az iskola tanárai kínáltak változa-
tos programokat. A fiatalok maguk választhatták ki, mi az, amivel 
szívesen töltenék a délutánt. Voltak, akik kipróbálva az iskola tan-
konyháját, desszertet készítettek az esti szállóvendégekben, mások 
inkább túráztak, várost néztek, vagy a tangazdaságban ismerked-

tek az ott tartott állatokkal, végül lovagolhattak is. Akik a hideg 
idő miatt inkább a benti programokat választottak, azoknak lehe-
tőségük volt kézművesedni, sportolni, játszani. 

A találkozó nem titkolt célja, hogy alkalmat biztosítsunk a me-
gye hasonló korú fiataljainak az ismerkedésre, illetve annak az él-
ménynek az átélésére, hogy sokan vagyunk, akik ugyanazt sze-
retnénk: hitünkben megerősödve megtalálni a helyünket saját, 
otthoni gyülekezetünkben. 

Az alkalmon gyülekezetünk idei öt konfirmandus fiataljával 
vettünk részt. Álljon itt néhány gondolat, élmény tőlük: 

„Nagyon jól éreztem magam, sok új barátom lett, akikkel mai 
napig tartom a kapcsolatot. A programok is nagyon tetszettek, kel-
lemes volt a kilátóhoz vezető túra is.”

„Jól éreztem magam, nagyon tetszettek a programok és az al-
kalom megszervezés. Örültem, hogy volt lehetőségem ilyen helyre 
eljutni. Élveztem a vetélkedőket! Jópofa gyerekekkel ismerkedtem 
meg.”

„Megnéztük Kőszeg főterét, ami nagyon tetszett. Jól éreztem 
magamat. A programok és a társaság is jó volt.”

„Jól éreztem magam a konfirmandus találkozón, izgalmas 
programokban vettem részt és sok új embert ismertem meg.”

 „Nekem nagyon tetszett a nap. Legfőképpen a külön foglalko-
zás, a lovaglás és a közös éneklés tetszett. A környezet is nagyon 
kellemes volt, szép volt a város. A tanárok is nagyon kedvesek vol-
tak. Ez a konfirmandus találkozó örök élmény marad.”

Pethő-Udvardi Andrea –evangélikus lelkész

HELYEMEN VAGYOK!
Evangélikus konfirmandus találkozó Kőszegen
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Nagy esemény volt a Kultúrházban, hogy október 22-én 
délután tartottuk meg  az Idősek napját.

A szép Idősek napján, ím elétek álltunk, a legjobb nagymamá-
nak és nagypapának minden jót kívántunk!

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!

Ködös Endréné Kató tanító néni falunk egyik legidősebb, 95 
éves lakója a képen látható szép dísztárgyakkal ajándékozta meg 
Szeretteit. Horgol ceruzatartót, őszi díszeket, süncsaládot, manót… 

Az Idősek napi műsorban a színpadot az Ő alkotásaival díszí-
tettük. A celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 2. 
osztályos tanulóinak már nagyon sokszor kedveskedett keze mun-
kájával. Az alábbi képek is mutatják ügyességét, kreativitását, szép 
ízlését. Nagyon köszönjük és hálával tartozunk Neki! 

Kívánjuk, hogy a Jó Isten továbbra is adjon Neki Jó egészséget, 
szellemi frissességet és további ügyes kézimunkázást kívánunk! 

 Kató tanító néni ajándékai:

KULTURÁLIS HÍREK

Köszönjük, hogy már  

3 éve 
a Facebookon is figyelemmel kísérik  

falunk életét és fejlődését!

Bődi Gábor – képviselő
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Mesterházy Lajosné Ella nénivel beszélgettem, Aki 93 évesen 
is remek észjárással a szívén viseli a falu sorsát, az emberek életét.

Szorgalmasan dolgozik a házban, a ház körül, a nagy udvarban 
és a kertjében. Egyedül él, kedves férje már 10 éve meghalt. A drága 
Családtagjai gyakran látogatják meg Ella nénit.

Két gyermeket nevelt fel, 5 unokája és 3 dédunokája van. Na-
gyon szereti a Családtagjait, büszke rájuk.

Kérdeztem Ella nénitől, hogy mit üzen a mai fiataloknak? Azt 
válaszolta, hogy soha sem szabad feladni! Istenben kell bízni! Küz-
deni, élni, tenni kell! 

Kérdeztem, hogy mivel tölti a napjait? Tyúkokat tart, eteti azo-
kat, gondozza. A kertben sokat parkosít, a virágait öntözi. Rend-
ben van az udvara. A szőlőbe már nem nagyon tud elmenni, ezért 
a kertbe szőlőt telepített. Vezeti a háztartást, lekvárt, befőttet, lecsót 
tett el, ezzel segíti a Szeretteit. 

Adjon Isten továbbra is erőt, kedvet, egészséget Ella néninek! 
Az Idősek Napját Lábos András polgármesterúr nyitotta meg. 
Lukátsi Lajos alpolgármester úr szép verssel köszöntötte a hall-
gatóságot. Lábos Mária nyugdíjas tanár meghitt szavakkal mon-
dott ünnepi beszédet. A kis óvodások sok énekkel, verssel, tánccal 

ajándékozták meg az Időseket. Az iskolások irodalmi műsorral 
kedveskedtek a Jelenlévőknek. Őszi verscsokrot, Időseknek szóló 
szép verseket szavaltak, szívhez szóló jeleneteket adtak elő, melyek 
szeretetről és tiszteletről szóltak. Énekeltek, táncoltak. A műsort 
összeállította és a narrátor volt: Szabó Szilvia tanító. 

A csöngei asszonykórus és a tánccsoport fergeteges műsort 
adott.  Énekeltek, táncoltak és tréfás jelenetekkel szereztek vidám 
perceket a hallgatóságnak. 

Két Erdélyből származó környékünkön élő zenész férfi szolgált 
jó hangulatot.

Falunkban élő Sipos Eszter csodálatos hangjával ámulatba ej-
tette a nézőket! Mint egy budapesti operetténekesnő szerepelt a 
színpadon! Nagyon gratulálunk Nekik!

A színvonalas műsorokat követte a finom hideg tálas vacsora 
elfogyasztása. Mellé remek borokat, üdítőket szolgáltak fel a Szer-
vezők. 

Jó hangulatban telt a délután, reméljük jövőre is újra itt Mind-
annyian találkozni fognak!

Isten vigyázzon falunk Időseire!
KÉPEK AZ IDŐSEK NAPJÁRÓL:
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Gőcze Ida néni szép fest-
ményei, rajzai díszítették 
Kultúrházunk nagytermé-
nek falait az ünnepségen. 
Köszönjük Neki, hogy kiál-
lítást szervezhettünk a gyö-
nyörű képeiből. Ida néni 
már évek óta rajzol, fest, 
családja is támogatja ebben 
a tevékenységében. További 
szép alkotásokat és jó egész-
séget kívánunk!
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November 4-én volt Ostffyasszonyfán, a Hadifogolytemetőben 
a Halottak napi megemlékezés és mise. A megemlékezés után a 
nagysimonyi Kultúrházunkban volt a vendéglátás, amit a Nagy-
simonyi Önkormányzat adott. Tiszteletüket tették a környék 
papjai, lelkészei, a Szent László Lovagrend Tagjai, a Honvédel-
mi Minisztérium küldöttei, a győri katonák, a szombathelyi Te-
metkezési Vállalat dolgozói, a Hadisír Gondozó Egyesület Tag-
jai, a környező települések Polgármesterei, Jegyzői, Képviselői. 

– November 19-én Jótékonysági est volt a Kultúrházban. Az 
estet Sipos Eszter szervezte a Fia, Erik részére. Sajnos kevesen vet-
tek részt. Reméljük, a jövőben jobban támogatják  az ilyen jellegű 
eseményt a falu lakói! Hiszen „Jót tenni, jó dolog! Jónak lenni, jó!” 

Árusítások szinte minden héten vannak. Nagyon népszerű 
a turkáló. A faluból is és vidékről is sokan jönnek el. Jövőre is 
szeretettel várjuk az érdeklődőket kéthetente szombatonként 7 
órától. A következő turkáló: 2023. január 14-én szombaton lesz.  

Pálfalvi Nándor: Karácsony

Karácsony ünnepén az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik az emberek szívébe.

Élményekben gazdag, 
szép téli szünetet, 

Boldog Karácsonyt kívánok 
Mindenkinek!

Szabó Szilvia – tanító
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Körkérdés a 2. osztályosoknak

1. BRUCKNER BOLDIZSÁR: 
1. Nagyon szeretem és várom a Karácsonyt, a legszebb ünnep. 

Közösen anyával feldíszítettük a házat, az adventi ablakdíszí-
tésben is részt veszünk. Írtam levelet a Jézuskának. Anyával 
mézeskalácsot fogunk sütni. Szenteste napján és Karácsony-
kor elmegyünk a templomba, utána együtt ünnepel a család.

2. A nagyszüleimnek és a keresztszüleimnek kézműves aján-
dékkal készülök, a szüleimnek a levelemben kértem egy kis 
ajándékot a Jézuskától.

3. A szünetben szeretnék pihenni, játszani, apával quadozni, 
a szabadban lenni, és egy kicsit tanulni is. Nagyon bízom 
bent, hogy hó is fog esni. Szeretnék a tanulásban jó eredmé-
nyeket elérni.

2. GOSZTOLA HANNA:
1. Szaloncukrot veszünk és feldíszítjük a karácsonyfát. A Szentes-

tét együtt ünnepeljük a Mamánál és ott lesznek a Juci keriék is.
2. Mindenkinek rajzolok és azzal fogok kedveskedni nekik, 

mert ez az ünnep a szeretetről szól.
3. Sokat fogok játszani a cicámmal és szeretnék a Pannával is 

sokat játszani. Olvasni és írni is fogok, hogy jó tanuló legyek 
és boldog legyen a családom.

3. JÁNOSSY ÁRPÁD:
1. Feldíszítjük a lakást főleg az ablakokat utána meg az udvart 

fényfűzérekkel. Segítek sütit sütni, szeretnék muffint készíteni! 
2. A mamáknak és a dédinek anya segítségével készítünk vala-

mi szépet anyának meg apának rajzolok.
3. Ha lesz hó sokat szánkózunk és hóembert készítünk! Sétá-

lunk, cicázok az udvaron. Sokat játszunk kártyajátékot majd. 
Megyünk a mamákhoz. X-boxozok otthon.  Minden jót vá-
rok a jövő évtől.

4. KOVÁCS NIKOLETT:
1. Adventi koszorút készítünk otthon, feldíszítjük a házat, sokat 

beszélgettünk róla gyertyagyújtás közben.
2. Saját készítésű dolgokat szoktunk készíteni.

3. Sokat játszunk, olvasok, írok, matekozok. Karkötőket készítek, 
mert nagyon szeretem.

5. MENYHÉRT NATASA:
1. Feldíszítjük a házat, kitesszük a világításokat, matricákat az 

ablakoka, sütünk főzünk! Közösen karácsonyfát díszítünk. 
2. Jól viselkedek, segítek a házi munkában, a főzésben, vigyá-

zok az öcsémre! Ajándékul pedig rajzolok vagy készítek va-
lamit saját kezűleg!

3. Sokat játszok és mindenhol finomságokat eszek! Család lá-
togatóba megyünk és hozzánk is jönnek! Azt várom a jövő 
évtől, hogy lesz egy lovam.

6. NAGY – KOVÁCS BOLDIZSÁR:
1. Kidíszítettük a házat, készítettünk adventi koszorút. A gyer-

tyagyújtás nálunk mindig vasárnap este van, ilyenkor közö-
sen leülünk a koszorú köré és beszélgetünk. Sütünk mézes-
kalácsot is, díszíteni nagyon szeretem. 

2. Azt nem árulom el, meglepetés lesz. Majd karácsony után el-
mondom.

3. Nagyon várjuk Juditékat Németországból, karácsonykor mindig 
itthon vannak és ez olyan jó. Szeretnék sokat játszani és örülnék, 
ha hó is lenne. A rossz dolgok múljanak el! Ne legyen háború, 
covid. Sok szeretet legyen a világban, az egész univerzumban.

7. SMIDÉLIUSZ MARCELL:
1. Közösen feldíszítjük a házat, együtt készítjük az ádventi koszorút. 
2. Rajzolok. A testvérekkel közösen ajándékot veszünk. Jó le-

szek, segítek, rendet rakok a szobámban.
3. Sok mindent terveztünk anyáékkal. Reméljük, nem jön köz-

be semmi. 

Szeressétek az osztálytársaitokat! Figyeljetek mindig  
a tanító nénire! Legyen Szép Karácsonyotok!

Szeretettel: Szilvi tanító néni

Kérdések:
1. Hogyan készül a Te családod Kará-

csonyra, a szeretet ünnepére?
2. Milyen meglepetéssel szeretnél kedves-

kedni Karácsonykor a családtagjaidnak?
3. Mivel töltöd majd a hosszú téli szünetet? 

Mit vársz a 2023-as évtől?

Akik válaszoltak: 
Bruckner Boldizsár, Gosztola Hanna, Jánossy 
Árpád, Kovács Nikolett, Menyhért Natasa, 
Nagy – Kovács Boldizsár és Smidéliusz Mar-
cell 2.B. osztályos tanulók a celldömölki Szent 
Benedek Katolikus Általános Iskolában.
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ISKOLABUSZON
Dec. 6-án a gyerekek nagy örömére Mikulás vezette a bejáró 
gyerekek iskolabuszát! Nagy volt a vidámság! Ilyen nagy öröm-

mel még sohasem indultak a suliba a gyerkőcök!
Köszönjük Rózsa Veronikának a képeket! 

Az 1. osztályosok Boldog Karácsonyt kívánnak a Családjuknak!
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Karácsony a Szeretet ünnepe.
A szeretet az a legemberibb, legcsodálatosabb érzés, amely ma-
gában hordozza az alábbiakat: kedvességet, türelmet, megbo-
csájtást, udvariasságot, alázatot, nagylelkűséget, őszinteséget, 
segítségnyújtást. 

Sajnos ebben a mai zajos világban az önszerető emberek mil-
lióiban és tetteikben egyre inkább elveszti igazi szerepét és je-
lentőségét.

A szeretet adása helyett tárgyi ajándékokat veszünk, hal-
mozzuk el Szeretteinket. 

Bizonyos időszakokban – ünnepek, születés – és névnapok – 
különféle kampányokban megpróbáljuk igazolni önmagunk és 
a világ előtt, hogy milyen nagy és határtalan a szeretet bennünk. 

Pedig az igazi békét a szívében, lelkében nem az éri el, aki 
igyekszik vágyait kielégíteni, hanem az az ember, akit nem za-
var a kívánságok özöne, hanem tiszta, őszinte szeretettel fordul 
a másikhoz. 

Isten örök szeretettel szereti az embert. Isten számára vég-
telenül értékes minden egyes ember. Velünk van, értünk van! 

Akkor szép egy ember élete, ha kezdi felismerni és engedi át-
áradni magán Istennek azt a végtelen jóságát, szeretetét, amely 
ott ragyog a Napban, a Holdban, a csillagokban, a virágokban, a 
nevető vagy éppen szenvedő arcokban. Életünk akkor teljesedik 
be, ha meglátjuk a jóságnak és a szeretetnek a titkát, ha megta-
nuljuk az életünket, örömeinket, fájdalmainkat Neki adni. 

Akkor lesz teljes az életünk, ha tudunk másokért élni! 
Fontos, hogy tegyük meg Isten akaratát, osszuk meg kenye-

rünket a szegényekkel, emeljük fel az elhagyottakat, segítsük a 
küzdőket, bocsássunk meg az ellenünk vétőknek, kerüljük el a 
kísértés alkalmait. 

Éljünk szeretetben! 

Üzenetem:
Úgy kellene élni, minden nap, minden órában, oly tisztán, ra-
gyogó fénnyel, mint a csillagok. Igen, úgy kellene élni, jósággal 
telve, hűségragaszkodásban, szeretetáradásban, mint a kisgyer-
mekek.

Igen, úgy kellen élni, a keresztet türelemmel vinni, az örü-
lőkkel örülni, a sírokkal sírni, vigasztalni, mint az angyalok.

Igen, úgy kellene élni, szelíden, lágyan, mint a szellő.
Csak simogatni, békességet hirdetni, adni, adni, mindig 

adni és szétosztani magunkat. 

Igen, úgy kellene élni, teremni kéne a Lélek gyümölcseit. 

A szeretet olyan erő, amely képes minden akadályt 
legyőzni! Használjuk mi is ezt az erőt, hogy ez az igazi  
CSODA most a Szeretet ünnepén, Karácsonykor is megszület-
hessen a szívünkben! Mert a szeretet az élet csodája, nem tart-
hatod meg, add tovább! Szeretetteljes, Áldott Karácsonyt 
kívánok Mindenkinek!

Lábos Mária nyugd. tanár

Lélekemelő gondolatok
A Szeretet

Aranyosi Ervin: Úgy szeretnék

Úgy szeretnék egyszerűen és boldogan élni,
élményekkel gazdagodni, álmokról mesélni!
Lépten-nyomon észrevenni, meglátni a szépet.
Hálás szívvel visszaadni kapott emberséget!
Úgy szeretnék varázsolni, élő csodát látni,
úgy szeretnék jó tetteket méltón meghálálni.
De jó lenne, ha sok ember támogatna benne,
ha világunk élhető hely, kis mennyország lenne.
Úgy szeretnék ember lenni, érzéssel megáldott,
s úgy szeretném átformálni a züllött világot.
Úgy szeretnék fényt gyújtani a sötét fejekben,
úgy szeretnék éreztetni és láttatni egyben.
Úgy szeretném tanítani, miről szól az élet,
tovább adni, jó példával, tanult emberséget.
Úgy szeretnék… de úgy hiszem ez az egész álom,
tanulnom kell jobbá válnom, most is ezt csinálom.
Úgy szeretnék egy szép napon boldog ember lenni,
addig, persze tanítok, és tanulok szeretni…
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KARÁCSONYI FÉNYVÁRÓ

Civil Egyesület Nagysimonyiért 

A kiscsillag a milliárdnyi többi között fénylett fenn az égen. 
Végtelenül messzi kis fehér pont volt. Amikor látta, hogy a bet-
lehemi istálló feletti csillag milyen erősen fénylik, ezt gondolta:

– Én is szeretnék egyszer így világítani! Egyszer ott állni az 
istálló felett, ahol a gyermek megszületett!

A gyermek a jászolban a sok-sok más csillag között a kis csil-
lagot is meglátta és meghallotta a kívánságát is. 

A kis csillag közben fehér pontként leereszkedik a földre, az 
istállóig és a jászol szélére ül. 

A gyermek arra biztatja, hogy kívánjon valamit!
A kis csillag meglepetésében majdnem elfelejtette, hogy mire 

is vágyott…
Végül mégis megszólalt:
– Egyet szeretnék csak! Hadd maradjak itt a közeledben, ahol 

téged láthatlak! Mindig Veled szeretnék lenni! Maradhatok?
– Igen – válaszolta a gyermek. De csak úgy maradhatsz ve-

lem, ha elmész! El az emberekhez, akik itt laknak a földön és el-
mondod nekik, hogy láttál engem. 

A kis csillag megretten az új küldetéstől. Nem hiszi el, hogy 
megértik Őt az emberek és beengedik az otthonukba. A gyer-
mek Kisjézus megígéri, hogy Ő maga fogja kinyitni neki azokat 
az ajtókat. Végül 5 ajándékkal látja el a kis küldöttet, mivelhogy 
5 csillagága van. Ezt mondja neki:

– Ahova elmész, ott mindig világos lesz.
– Az emberek meg fogják érteni a beszédedet.
– Meg tudod majd érinteni a szívüket.
– A szomorúakat fel tudod majd vidítani.
– A békétleneket ki tudod engesztelni.
Az apró kis csillag szinte láthatatlanul megkezdi a vándorlá-

tát. Betér egy vak öregasszonyhoz, aki a sötétben bent kucorog.
Elkezd mesélni Neki olyan szépen, hogy az anyóka lelkében 

különös fény gyullad. 

Egyszer csak látni véli a betlehemi gyermeket. Arra kéri 
a csillagot, hogy maradjon vele és akkor soha többé nem lesz 
egyedül. 

A kis csillag így válaszol:
– Te már soha többé nem leszel egyedül!
– A gyermek fénye már mindig nálad marad.
– Ezt a fényt csak akkor tudod megtartani, ha tovább aján-

dékozod!
Azt mondja az anyóka:
– Megértettem!
A kis csillag elbúcsúzott, az öregasszony meg bezárta a 

kunyhója ajtaját és elindult a mezőkön keresztül…Úgy ment, 
mint bárki más, aki lát. Az úton előtte ott volt a fény. Az a fény, 
amit a világtalanok is látnak. 

Hogy ma hol van a kiscsillag? Azt nem tudjuk! Azt viszont 
tudjuk, hogy azokhoz mindig elmegy, akik várnak és kívánnak 
valamit! 

Az asszony azt kívánta, hogy csak annyira lásson, hogy útra 
tudjon kelni! 

Üzenete: 
Ez a megkapó történet a kiscsillagról szól, aki a betlehemi csil-
laghoz akart hasonlóvá lenni. Bár kívánságai reménytelennek 
tűnt, de a gyermek Jézus felfigyelt az őszinte vágyra! 

A kishitű csillagba bátorságot öntve, égi – földi küldötté, hír-
hozóvá tette. 

A nagy betlehemi csillag mellett valahol itt van velünk a kis 
csillag is, a gyermek Jézus, a világosság és a fény hordozója.

Akire Mindannyian nagyon vágyakozunk! 
KÍVÁNJUNK TŐLE VALAMIT!…

Lábos Mária nyugdíjas tanár

Márton-nap
2022. november 12-én került megrendezésre az első Márton-na-
pi lámpás felvonulás, melyet egy jó hangulatú kézműves foglal-
kozás előzött meg.

A kis betlehemi csillag



NAGYSIMONYI HÍRMONDÓ 19

A kézműves foglalkozás keretein belül készültek libás lámpá-
sok, libás képek, a kisebbek festhettek színezhettek. Az elkészült 
alkotásokkal a szép számmal megjelentetek végigsétálták a Rá-

kóczi utcát, majd a művelődési házhoz visszaérkezve, libazsíros 
kenyér és sütemény várta őket.

Köszönjük a megjelentek aktív részvételét!

Karácsonyi kézműves foglalkozás
Több év kihagyás után ismét megrendezhettük a kreatív kará-
csonyi foglalkozást. A jelenlévők csodaszép dolgokat készítet-
tek, manókat, angyalokat, karácsonyfadíszeket, hóembereket. 
Hajasné Barasits Anitának külön köszönjük a finom mézeska-
lácsokat, melyekhez íróka is készült, így a gyerekek nagy öröm-
mel díszíthették őket.

Adventi gyertyagyújtások 
Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen, idén is közösen gyújt-
hatjuk meg a falu adventi koszorúján a gyertyákat. Bár a koszo-
rú új helyre került, az ünnepség menete a régi, közösen várni a 
legszebb ünnepet.

Az első gyertya meggyújtásánál Bónicz Lászlóné, Lukát-
si Lajos, Szabó Szilvia és Lábos Mária szavalata hozott ünnepi 
hangulatot a jelen lévők szívébe.

A második gyertya meggyújtásánál a gyermekeké volt a 
főszerep. Kovács László, a katolikus egyház képviseletében, ma-
gasztos szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően 
Csillag Emma, Hajas Natália és Olívia, Horváth Lili, Farkas 
Liza, Palkovits Szofi és Olivia mikulás dalokat énekelve lopták 
be magukat nézők szívébe, majd Soós Levente szép szavalata 
zárta a délutánt.
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A második gyertya meggyújtásánál a gyermekeké volt a fősze-
rep. Kovács László, a katolikus egyház képviseletében, magasz-
tos szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Csillag 
Emma, Hajas Natália és Olívia, Horváth Lili, Farkas Liza, Palko-
vits Szofi és Olivia mikulás dalokat énekelve lopták be magukat 
nézők szívébe, majd Soós Levente szép szavalata zárta a délutánt.
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Ezúton is köszönjük a szereplőknek, hogy megtiszteltek ben-
nünk a szavalatukkal, így szerezve sokaknak örömet a szereplé-
sükkel. Hálásak vagyunk minden résztvevőnek, akik hétről-hét-
re, részvételükkel teszik rövidebbé a várakozás időszakát.

Ezúton kívánunk mindenkinek szép ünnepeket és egészségben 
gazdag, békés, boldog új esztendőt!

Civil Egyesület Nagysimonyiért

Több év kihagyás után idén ismét sikerült megrendezni néhány, 
már jó ideje tervben lévő rendezvényünket. Az első volt a húsvé-
ti tojáskeresés, off-road autózással egybe kötve, majd a pót- gyer-
meknap, amivel sok-sok gyereknek szereztünk boldog perceket. 
Köszönjük az aktív részvételt, ígérjük, hogy jövőre innen folytatjuk.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és aktív, egészségben, 
élményekben gazdag új évet kívánunk minden kedves olvasó-
nak!

A Nagysimonyi Torna Club nevében:
Csillagné Szabó Réka

Idén már második alkalommal sikerült megrendeznünk az ad-
venti vásárunkat.

Az ötlet az óvoda szülői munkaközösségé, a kivitelezés a lel-
kes szülőké, a köszönet mindenkié, aki részt vesz ebben a ne-
mes kezdeményezésben. A vásárral a karácsonyi hangulat meg-
teremtése mellett a segítő szándék is vezérel minket. A fenntartó 
maximális támogatása mellett, így szeretnénk hozzájárulni az 
ünnep fényének emeléséhez.

A tavalyi évben az összegyűlt összegből sikerült több kirán-
duláshoz hozzájárulnunk így, illetve az ovi udvarán álló baba-

ház új külsővel várhatta tavasszal, hogy birtokba vehessék a gye-
rekek. 

Számunkra a legnagyobb öröm mosolyt látni gyermekeink 
arcán, így köszönjük mindenki segítségét, aki bármilyen formá-
ban hozzájárult célunk eléréséhez.

A szülő munkaközösség nevében áldott szép ünnepeket és 
egészségben gazdag boldog új esztendőt kívánunk az ovis gyer-
mekeknek és családjaiknak, az óvoda dolgozóinak és községünk 
minden lakójának!

Csillagné Szabó Réka

ADVENTI VÁSÁR

NAGYSIMONYI TORNA CLUB
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MIKULÁS

VERSAJÁNLÓ

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a Mikulás idén ellátogatott Nagysi-
monyiba. Mivel hó nem esett, így szán helyett más megoldás után 
kellett néznie. Egy szépen kidíszített traktorra esett a választása, 
melyet kis segítői, a manók, kísértek végig útján. Mivel falunkban 
nagyon sok jó gyerek lakik, így több, mint száz csomagot osztott ki 

köztük, nagyon hálás a sok szép rajzért és versért, amivel megör-
vendeztettétek.

Köszönjük a kedves szavakat és minden közreműködőnek a se-
gítséget!

Civil Egyesület Nagysimonyiért

Szeretettel ajánlom az alábbi versemet. Fogadjátok szeretettel!

Pihen az erdő

A táj fehérbe öltözött,
mókus szökken a hópaplan fölött.
Magvakkal a karmai között,
megbújik a tölgyek mögött.
 
Csupasz koronák, avar temető,
vénülő fák, letűnt idők.
Csendben pihen az erdő,
mozdulatlanul áll a hideg levegő.
 
Fagyos éjjelek, zord nappalok,
egymást melegítik a lehullott gubacsok.
Egyetlen madár sem dalol,
gubbasztva várják a holnapot.

 

Alszanak a fák, álmodnak a mormoták,
csak egy őzike ballag tovább.
Óvatosan, nesztelenül jár,
hordozza a magány nyugalmát.
 
A napocska erőtlenül mosolyog,
a messzeség csillámként ragyog.
Töppedő hó, olvadó jégcsapok,
csüngenek a lehajló ágakon.
 
Fuvallatként jő a déli szellő,
terhétől szabadítja meg az erdőt.
Roppanó zúzmarák, mind leesők,
hintázó gallyak, örömmel ébredők.

 

A fény kicsit megpihen a tisztáson,
majd hirtelen eltűnik a láthatáron.
A hold most a nappal dacol,
nevetik őket a tündöklő csillagok.
 
Holdvilágos éjszakák tart még a február,
rések mélyén alszik a bogár.
Öltözékre, lakókra várnak a fák,
május hozza az erdők óhaját.

Mindenkinek áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket kívánok sok-sok szeretet-
tel: Szeretettel: 

Nagy Sándor

A fény kicsit megpihen a tisztáson,
majd hirtelen eltűnik a láthatáron.

Pihen az erdő

A táj fehérbe öltözött,
mókus szökken a hópaplan fölött.

Alszanak a fák, álmodnak a mormoták,
csak egy őzike ballag tovább.
Alszanak a fák, álmodnak a mormoták,
csak egy őzike ballag tovább.

A fény kicsit megpihen a tisztáson,
majd hirtelen eltűnik a láthatáron.
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VERSAJÁNLÓ

Karácsony…

Újra eljön végre a karácsony
Az az ember annyira fázékony
Nem volt neki takarója
De melegséges volt édesanyja.

Apja mindig tanította
Emberek nézték őt csodálkozva
S mégis egy ember a nevét gyalázta
S fi zikálisan bántalmazta. 

Ő a mi Jézusunk, védelmező katonánk
Ha minden rosszal harcolnánk
S lelkünket a világ elől titkolnánk
Csak imádkozz, remélj, szeress. 

Meghallgatja bánatod, eltörli a rosszat 
Nehéz napokon dalolgat
Vedd észre, ott van ő most is 
Örökké fogja, tartsa karodat. 

Áldott, békés, boldog adventi készülődést és meghitt ka-
rácsonyi ünnepeket kívánok!

Pár egészségügyi jó tanács a télre:
Ebben az időszakban különösen fontos a magas vitamin- és ás-
ványi anyagokkal rendelkező ételek fogyasztása, hiszen ezen 
anyagokból kevesebb jut szervezetünkbe télen, így azokat pó-
tolni szükséges. Erre a legegyszerűbb megoldás gyümölcsök és 
zöldségek fogyasztása, ezzel erősítve immunrendszerünket.

Folyadékpótlásra is különösen oda kell fi gyelnünk, hiszen a 
szervezetnek ugyan úgy szüksége van a megfelelő folyadékbevitel-
re ebben az időszakban is, mint az év többi részében. Törekedjünk 
a napi körülbelül 2-2,5 liter folyadék elfogyasztására. Ez lehetőleg 
víz legyen, esetleg gyümölcs vagy gyógynövény tartalmú tea.

Az immunrendszer erősítése és a vírusvédelem érdekében na-
gyon fontos a megfelelő mennyiségű vitaminbevitel, mivel a szer-
vezet télen kevesebb vitaminra tesz szert. Ebben az időszakban a 
C-, B12 és D vitaminok fogyasztása/pótlása ajánlott leginkább.

Szeretettel: Orsós Réka

TÉLI VERS
Kedves Gyerekek! Olvassátok el és próbáljátok megtanulni ezt a szép téli verset!

Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzoljátok le a vers szereplőit! – Szabó Szilvia – tanító

Tóthárpád Ferenc: 
Ugye, hallod szavam?

Karácsony van! Kisjézusom,
ugye, hallod szavam?
Segíts nekem, hogy még jobban
ismerhessem magam!

Segíts, hogy a testvéremnek
jó testvére legyek,
szeretetem tőled kapjam,
és hogy szeressenek!

Segíts, hogy a szüleimnek
jó gyermeke legyek,
Megérthessem a világot
és az embereket!

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

Meghallgatja bánatod, eltörli a rosszat 
Nehéz napokon dalolgat
Vedd észre, ott van ő most is 
Örökké fogja, tartsa karodat. 
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TÉLI SZÍNEZŐ GYEREKEKNEK
Kedves gyerekek!  Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!

Vidám téli napokat kívánok! Szilvi tanító néni

A TERMÉSZET KÖRFORGÁSA
„Négy vándor jár, körbe - körbe, egymást mindig megelőzve.
Megérkeznek minden évben, ki - ki az ő idejében!”

Milyen gazdag körülöttünk a világ! Mennyi csodája van körü-
löttünk az életnek! Nézzük, figyeljük a természet körforgását. 

Fontos az is, hogy ne csak nézz, hanem láss is, hogy mi miért 
van! Mert „Jól csak a szívével lát az ember!”

Itt van az ősz!
Az élet zöld színei fakulnak. Félelem a fákon, megrettent leve-
lek, tépdesi őket a szél. A patakok búcsúztatót dúdolnak, itt - ott 
hangzik csak madárdal.

Megváltozik a családok napi életvitele. Kezdődik az iskola, vége 
a szabadságnak! Sok munkát ad a kert, a betakarítások ideje ez. 

Jöhet a tél!
Fagy. Hó, Jég. Zúzmara. Dér. Hókristályok tánca. Jégvirág az ab-
lakon. MInden fehér. Fehér bársony a bokrokon, hull a hó.

Várjuk a szívet melengető szép ünnepeket. Ajándékozunk, 
szeretet adunk és kapunk. A külső hideg ellenére, a szívünkben, 
lelkünkben örülünk. A testünk didereg, de a szívünket melegség 
járja át. Ez az idő az elcsendesedés ideje. 

Mozdul az élet, itt a tavasz!
Zöld színek a fákon, földeken. Nyílnak a virágok: hóvirág, jácint, 
tulipán. Vidám dallal énekelnek a madarak. Párt keresnek az ál-
latok. Nő a fény, a meleg. 

Megkezdődnek a tavaszi kerti munkálatok. Napjaidat száz 
öröm várja és öröm kíséri. Mindig van amit csak neked ajándé-
koz az élet. Egy mosoly, egy virágba borult táj szépsége, egy jó ta-
vaszi túra, kirándulás örömet hoz. Mozdulj ki! Ültess virágokat, 

a kertbe magokat, a földeken is kezdődhet a munka! Fedezd fel a 
szép tájakat, várakat!

Érlel a nap, itt a nyár!
Bőséggel teli a kosár. Rengeteg gyümölcs, zöldségféle szedhető, 
ami oltja az emberek éhét és szomját. A szántóföldek búzamezői 
milliókat táplálnak. Az állatok vígan nevelik utódaikat. 

Végre itt a várva várt szabadság! Kiléphetsz önmagad szűk 
köréből, otthonodból! Élvezd a nyár bőségét életedben! Tetteid-
del, szavaiddal segíts másokon! A nyár bőség, öröm. 

Figyeljünk a természetre, növényekre, állatokra! Legyünk a kör-
nyezetünk védői! Segíts a rászorulókon, a szenvedőkön, a gyere-
keken, az időseken! Tégy jót! 

Életünk zarándokútján a körülöttünk lévő világból különbö-
ző, olykor örömteli, máskor aggasztó hírek érkeznek. Ezek nem 
mások, mint jelek, jelzések. Ezekre a jelzésekre figyelni kell és vá-
laszolni kell. Van egyfajta szorongás a környezetünkben. Háború 
zajlik a szomszédban, gazdasági válság terhe nyomasztja a csalá-
dokat, szankciók sújtanak. Az emberek aggódnak, bizonytalanok. 

Karácsonyra készülünk, itt az Advent idején, a békesség felé 
kell tekintenünk és törekednünk!

„A béke napja közel, nézd már fénylik a jel. Jézus szíve a föl-
dön, az égen, mindent egybe ölel.”

Az Adventi üzenet nem más, mint az Angyali üzenet: „Ne 
félj!” –  Velünk az Isten!

Áldott Ünnepeket kívánok Mindenkinek!

Lábos Mária nyugd. tanárnő
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A SZERETET ÜNNEPE

Az igazi ajándék egy darabka önmagunkból, a szeretetünkből. A 
nagy szavak nem érnek semmit, elszállnak, mint az őszi szél, de a 
szeretet, ha tiszta szívből fakad, elkíséri az embert, amíg él.

2022. dec. 15-én kettős ünnepre gyűltünk össze a Balogh Jó-
zsef Kultúrházban. Karácsonyi műsorral kedveskedtek a gyere-
kek a falu lakóinak . Szép számmal – megközelítőleg 120 fővel – 
ünnepelték a karácsonyt. 

Szinte egy kistérségi összejövetelnek is beillett ez az ünnepély, 
hiszen Celldömölkről és a környező településekről is sokan vol-
tunk együtt a falu lakóival.

Szabó Szilvia tanító és kultúrszervező köszöntötte a megjelen-
teket és versekkel, énekekkel, jelenetekkel tették felejthetetlenné 
az ünnepet. Jézus születésének történetét is eljátszották jelmezbe 
beöltözve. Megható volt a műsor végén a Gyerekek és a Jelenlévők 
közös imádsága. Sipos Eszter gyönyörű hangján énekelt az ün-
neplő közönségnek.

Lábos Mária nyugdíjas tanárnő Díszokleveleket adott át nyug-
díjas pedagógusoknak, Kollégáinak. Karácsonyi ajándéknak szán-
ta ezen Díszoklevelek átadását, amiről a Tanárnők nem tudtak.

Idézet az ünnepi beszédből:
„A 2 Kollégám életében a mai nap egy jelentős ünnepnap!
Ködös Endréné Kató néni a Díszdiplomák legmagasabb fo-

kát, a Gránit Diplomát kapja a mai ünnepségen. 75 éve végzett 
Pápán. Nem sok embernek adatik meg, hogy ezt átvegye.

Bene Viktorné Edit néni Rubin diplomát kap, hiszen 70 éve 
végzett a főiskolán.

Ők már régóta a megérdemelt pihenésüket töltik. Ők azok, akik 
nagyon sok kisgyereket tanítottak meg a mi kis falunkban. Hivatá-

sukat türelemmel, szeretettel, féltő szigorral, szakmai – módszer-
tani tudással és sugárzó jókedvvel végezték. Bennünk élnek to-
vábbra lelkesedésükkel, mosolyukkal, mozdulataikkal, személyes 
példájukkal. Napról – napra álltak a dobogón, a gyerek tekintetek 
sugarában, osztottak igazságot, mutattak példát, naponta égtek, 
lobogtak és megújultak.

Ezen gondolataim után nagy – nagy tisztelettel és szeretettel 
adom át a Díszdiplomákat, melyre nagy szeretettel és utánajárással 
készültem. Legyen ez az átadási ünnepség részemről Karácsonyi 
ajándék Nektek!” 

Az alábbi gondolattal nyújtotta át a Díszdiplomákat:
„Van öröm, mely sohasem apad, s ez az öröm, add másoknak 

magad! Adj jó szót, vígaszt, s ha kell falatot, s minél többet adsz, Te 
magad annál gazdagabb maradsz!”

Zárszóként mondta: „A példaértékű tanítókat nem felejtik el a 
tanítványaik és a közösségek.

Köszönöm, hogy Veletek dolgozhattam, együtt taníthattunk!
Veletek vallom és is:
„Hívott biztatón tanári asztal, tettem a dolgom, és hittem, ér-

telme van.
Emberül szolgálni volt a vágyam, s égtem a hivatás alázatában.
Uram! Egy főhajtással köszönöm, a rám osztott szerepben, volt 

sok örömöm!”
„Köszöntelek Benneteket! Gratulálok Nektek! Nagyon szeretlek 

Benneteket! Isten áldjon még sokáig meg Bennünket erőben, egész-
ségben, békességben és szeretetben!”

Lábos Mária nyugd. igazgató
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Tisztelt Olvasóim!

ÓVODA

December 2-án volt az új ravatalozó és a felújított óvoda átadása, fel-
szentelése és megáldása, amelyen részt vettek a községünk lakossá-
gán kívül, Ágh Péter országgyűlési képviselőnk, a kivitelező Homlok 
ZRT részéről Homlok Tibor és Kiss Andrea építésvezető, az egyhá-
zak képviseletében Balasi István esperes és Pethő Attila lelkész.

Tisztelt Jelenlévők!

Szeretettel köszöntök mindenkit mai ünnepi alkalmunkon, ame-
lyen két intézményünk is felszentelésre és átadásra kerül.

Az első helyszínen vagyunk, a községünk temetőjében, ahol 
egy teljesen új ravatalozó került megépítésre. Időszerű és indokolt 
volt a leamortizálódott régi épület helyére egy újat álmodni, hiszen 
a potyogó vakolat, a rendszeresen beázó tető már- már méltatlan 
körülményeket teremtettek a szertartások alkalmával. Az 1962-
ben Csizmazia Pál és Lábas István helyi kőműves mesterek által 
épített palatetős, dór oszlopos, pálmafás homlokzatú ravatalozó a 
maga korában nagyon modernnek volt mondható – az akkoriban 
községünkben számtalan helyen meglévő tömésfalú és zsúppos 
házakhoz viszonyítva, – amelybe időközben vizesblokk is került. 
A 60 éves szolgálata alatt hozzávetőleg 2100 helyi lakos indult in-
nét utolsó útjára. A rendszerváltás után egyik első teendője volt az 
önkormányzatunknak, hogy az addig egyházi kezelésben lévő te-
metőt átvette, és az egyre nehezebben működő temető- és terület-
gondozást átvállalta. Bizony, akkor még csak kézi kaszával... 

A régóta dédelgetett elképzelésünk az új ravatalozó megvaló-
sítására két évvel ezelőtt fordult termőre, amikor a Magyar Falu 
program keretében,-amely kiváló konstrukció a kistelepülések 
számára – egy pályázat útján – sikerült forrást szereznünk erre 
a projektre. Tervezés, bontás, közművek, építés, sittszállítás, pót-
munkák. 

Így érünk el a mai napig, amikor a celldömölki házi tervezőnk 
Karáth Péter által egy esztétikusan és praktikusan megtervezett, 
valamint a helyi érdekeltségű Homlok ZRT által gyönyörűen ki-
vitelezett új, patinás ravatalozó előtt állhatunk, amely ugyanakkor 
nem hivalkodó és teljesen harmonizál a környezettel. 

Azt nem mondom, hogy a továbbiakban Nagysimonyiban 
öröm lesz meghalni, de az biztos, hogy a temetéskori méltó és 
meghitt körülmények nagyban tudják enyhíteni a gyász pilla-
natnyi fájdalmát és mélységét. Egy kedves ismerősünk mond-
ta, hogy addig nem szeretne meghalni, amíg az új ravatalozó el 
nem készül- erre én,: hogy akkor felfüggesszük az építést. Most, 
mikor mégis elkészült az épület, azt mondja: Te, ez olyan szép 
lett, hogy szivesebben nézegetem inkább kívülről. Hát, kívánom, 
hogy sokáig így legyen!

Végig nagyon jó kezekben volt a projekt, és köszönet érte a 
közreműködőknek, Ágh Péter országgyűlési képviselőnknek, aki-
nek sikeres munkát kívánva gratulálunk az államtitkári kineve-
zéséhez, Karáth Péter tervezőnek, a kivitelező Homlok ZRT-nek, 
a lokálpatrióta Homlok fivéreknek, akik ezen felül a helybe beje-
lentett cégükkel is erős pillérei az iparűzési adó bevételünknek, az 
alvállalkozóknak, Takács Jánoséknak, akik felöltöztették belülről, 
de természetesen ne feledkezzünk meg magáról az önkormányza-
tunkról sem, amely 15 millió FT- ot meghaladó összeget tett hozzá 
pótmunkák és különböző beszerzések révén. Lényeges még meg-
említenem, hogy ezzel a beruházással egy, régóta meglévő közös-
ségi igényt tudtunk teljesíteni. 

 Ezek az elvégzett munkák voltak a temetőnk megújításának,és 
rehabilitációjának az első, ám igen nagy lépései, de itt még renge-
teg teendőnk van, – akár a kapuk cseréjére, a kerítés megújítására, 
akár a benti járdák építésére gondolok, de szeretnénk zöld növé-
nyeket is ültetni, padokat telepíteni, valamint digitális katasztert 
készíttetni a temetőről. Az új zöldhulladék tároló - konténerek már 
megérkeztek a hangosítás telepítése és a kinti kandeláberek beszer-
zése folyamatban van, Ezen elképzelések megvalósításához is sze-
retném a képviselő úr további segítségét kérni…

Reméljük, hogy a most felszentelt ravatalozónk hosszú - hosszú 
évtizedekig méltósággal fogja szolgálni községünket,- kérem, hogy 
vigyázzunk rá!

Lábos András – polgármester

Az előző helyszín után egy barátságosabb területre érkeztünk,- a 
mi kis Tündérkert Óvodánkhoz, ahol szintén a Magyar Falu prog-
ram keretében, a képviselő úr segítségével sikerült szert tenni egy, 27 
millió FT- os pályázati összegre. Ennek keretében készült el a pad-
lás- és homlokzati szigetelés, színezés, benti nyílászárók cseréje, a 
padozat felújítása. Ezenkívül a régi kazán is ki lett cserélve egy kor-
szerűbbre, és mintegy 70 m2-es terasz is épült. Ezáltal a gyerekek és 
az itt dolgozók számára sokkal komfortosabbá és otthonosabbá vált 
a 60-as évek elején épült óvodánk. 

Egy, a jövőbe mutató beruházásról beszélhetünk, hiszen az óvodai 
csoportunk a családtámogatási programnak köszönhetően szépen 
gyarapodik, és lassan el kell gondolkodnunk egy új csoport indításán. 
A tartalmas nevelési munkához most már a körülmények is adottak. 
Öröm számunkra, hogy az elmúlt években, évtizedekben a hivata-

lunkon kívül minden önkormányzati épületet meg tudtunk újítani, 
és ebben az esetben is a fentírt munkák elvégeztével jelentős energia 
megtakarításra számítunk. A kivitelezést itt is a Homlok ZRT végez-
te, ahol sohasem az volt a kérdés, hogy mennyiből tudják „megúszni”, 
hanem inkább az, hogy a lehető legjobb minőségben készüljön el. 

A továbbiakban ennél az intézményünknél még a szegényes ját-
szóudvar eszközeit szeretnénk bővíteni, valamint kerítés építésére 
volna szükség ahhoz, hogy teljes legyen az összkomfort. Ehhez is kér-
nénk a képviselő úr támogatását.

A két pályázaton elnyert 50 millió Ft sokat jelentett községünk 
fejlődésében, amelyekből nem luxus beruházások készültek, ha-
nem csak a korunk igényeit kiszolgáló fejlesztések valósultak meg, 
és köszönöm mindenkinek aki ebben közreműködött és ebből ki-
vette részét.
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Anyakönyvi hírek
Jó sütés-főzést kívánok Mindenkinek! Bónicz Lászlóné Márti

Házasság: Homlok Balázs és Süle Alexandra 
Ódor Attila és Ágoston Viktória
Gratulálunk! Sok boldogságot! Gratulálunk az Örömszü-
lőknek is!

Születés: Virág Dávid Dániel és Farkas Erzsébet leánya: 
Zselyke – Gratulálunk! Isten áldja a Családot!

Halálozás: 
Kovács Sándor József, Sali János
Venk Károly

Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik! 

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

RECEPTAJÁNLAT
Az idei karácsonyra egy nem kifejezetten 
diétás, ám annál ízletesebb fogást kínálok, 
amiben szerephez jutnak a hagyományos 
téli alapanyagok, mint a savanyúkáposzta 

és a csülök, csak éppen nem a megszokott 
formában.

Ha valaki belakmározik a fenti fogás-
ból, és úgy érzi, több már nem fér belé, an-

nak az alábbi kellemes kis pohárdesszertet 
ajánlom fogyasztani, ill. elkészíteni.

Kellemes ünnepeket, és békés boldog 
újévet kívánok MINDENKINEK!

EGÉSZBEN SÜLT CSÜLÖK 
SÜLT KÁPOSZTÁVAL 
ÉS ZÖLDSÉGEKKEL

Hozzávalók (4-6 személyre)
• 1 kg savanyú káposzta
• 10 dkg sárgarépa
• 10 dkg fehérrépa
• 10 dkg zeller

Hozzávalók (4 nagyobb pohár)
• 4 db érett banán
• 4 ek kristálycukor
• 2 narancs leve

Elkészítés: A káposztát öblítsük át hideg vízzel, majd alaposan 
csepegtessük le. A meghámozott gyökérzöldségeket vágjuk fel 
vastagabb szeletekre. Öntsünk egy vastag falú, fémnyelű edénybe 
2 dl forró vizet, tegyük bele a megtisztított csülköket, szorosan 
fedjük le alufóliával, és pároljuk a húsokat 200 fokos sütőben olda-
lanként 5 percig. Azután vegyük ki, dörzsöljük be a csülköket egy 
kevés sóval, borssal, továbbá a citrom kifacsart levével, pácoljuk 
őket 1-2 órán keresztül, ezután alufóliával lefedve pároljuk 160 fo-
kon 1 órán át. Közben fordítsuk meg négyszer. Tegyük a csülkök 
alá a káposztát, a megtisztított, felszeletelt vörös- és fokhagymát, 
továbbá a zsír felét, és lefedve változatlan hőfokon pároljuk az egé-
szet további 30 percig. Azután forgassuk a káposztába a gyökér-
zöldségeket, és öntsük fel a borral. A csülkök bőrös felét töröljük 
szárazra, kenjük meg a maradék zsírral, majd tegyük vissza a hú-
sokat a zöldségágyra, és süssük 200 fokon további 20 percig. Köz-
ben időnként kenjük meg a csülköket pecsenyelével. Ezután állít-
suk a sütőt 210 fokra, és pirítsuk ropogósra a húsokat kb. 10 perc 
alatt. Bármilyen formában elkészített burgonya körettel kiváló!

Elkészítés: A banánokat meghámozzuk, és ½  cm-es sze-
letekre vágjuk. A narancsok levét kifacsarjuk. A cukrot ka-
ramellizáljuk, hozzáadjuk a narancslevet, feloldjuk benne a 
cukrot, beletesszük a banánokat és puhára pároljuk. Bele-
adagoljuk a poharakba (lehet bele rumot, v. rumaromát is 
tenni). A pudingot a leírás alapján készre főzzük, ráöntjük a 
banánra. Ha kihűlt, tetejére tejszínhabot teszünk. Ízlés sze-
rint megszórhatjuk fahéjjal.

• 5 dl tej
• 3 ek cukor a pudinghoz
• 1 tasak csokoládés pudingpor
• 2 dl habtejszín

TEJSZÍNES-BANÁNOS 
POHÁRKRÉM

• 2 db hátsó csülök
• só, 
• bors
• fél citrom
• 4-5 gerezd fokhagyma
• 1 nagy fej vöröshagy-

ma
• 5 dkg kacsazsír v. más 

sülthúszsír
• 2 dl száraz fehérbor


