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KEDVES OLVASÓ!

Boldog, békés Karácsonyt,  
a téli szünetre pedig kellemes és 

tartalmas pihenést kívánunk  
minden kedves Olvasónak!

„Szeretet ünnepe, ragyogó Karácsony!

Nincs nálad áldottabb ünnep a világon!

Te vagy az az egy nap a küzdelmes évben,

mikor csak szeretünk a fenyők tövében.”
Endrődi Sándor: Karácsony

B orongós napok tűnjetek tova,
O kkal szomorú ne legyél soha!
L épteid kísérje töretlen szerencse,
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai,
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő,
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő!

É vek ha múltok, ha elszálltok napok,
V idámságot, örömet számolatlan adjatok!
E lfusson most az óévnek malac a,
T öbbé ne legyen senkinek panasza!

K erüljön betegség, bánat messzire,
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe!
V ágyaid sorra valóra váljanak,
Á lnok szavak többé ne bántsanak!
N övekedjen az igaz barátok tábora,
O kosan élj, ne legyél ostoba!
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped! Szabó Szilvia tanító
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Tisztelt Nagysimonyiak! 

Az ősz történéseihez tartozik néhány aktuális téma, 
amit szeretnék Önökkel megosztani. Előző számunkban 
említett beruházások részben megvalósultak, részben fo-
lyamatban vannak és részben, most kezdődnek. Bucsu 
után kezdődött és mostanra befejeződött a Rákóczi ut-
cai páros oldal járdájának az újjáépítése, valamint a Kos-
suth utcai járdaszakaszok kivitelezése. A  két hónapig tar-
tó munkálatok eredményeképpen egy kiváló minőségű, 
betonos és térköves járda készült el az említett szakaszo-
kon, amely a Kossuth utcai részen szélesített formában 
került megvalósításra, azzal a nem titkolt „hátsó szándék-
kal”, hogy a biciklisek is inkább ezen közlekedjenek -ter-
mészetesen nagyobb odafigyelés mellett- a főúton törté-
nő kerékpározás helyett. A két pályázaton elnyert 20 mil-
lió Ft értékű fejlesztésről a pénzügyi teljesítés a kivitelező 
irányába megtörtént.

Szintén október közepén álltak neki a zsidó teme-
tői kerítés felújításának, ami látványosan és nagyon jó 
ütemben halad, és ez a munkafázis már a végéhez kö-
zelít. A pályázaton nyert 9 millió Ft-hoz menet közben, 
maradvány pénzből még sikerült 3,5 millió Ft-ra szert 
tenni, amit szintén a kerítésre kell fordítani, de ezen kí-
vül egy amerikai család felajánlásából teljesen megújul 
a ravatalozó, térköves bejáró készül, a síremlékek lesz-
nek helyreállítva, valamint a bekötő út is új murvaré-
teget kap. A beruházással jelentős minőségi változáson 
megy át a zsidó temető és környéke, ami szemet vonzó 
színfolt lesz községünk határában. A kerítés felújításá-
ról 2019. március végéig kell elszámolnunk, amely ösz-
szegnek egy jelentős része már előleg gyanánt kifizetés-
re került.

A harmadik nagyobb volumenű pályázatunk a most 
kezdődő „Védőnői szolgálat felújítása”, amelynek a   kivi-
telezését a helyi illetőségű Loki Bau Kft. nyerte el. A be-
ruházás keretében akadálymentes bejárat, fedett baba-
kocsi tároló készül hozzáépítéssel, valamint a teljes bel-
ső átalakítás és felújítás valósul meg, újratervezett vizes-
blokkokkal, akadálymentes WC-vel. A kivitelezési határ-
idő viszonylatában még nem látunk tisztán, hiszen je-
lenleg is folyamatban van a határidő módosítási kérel-
münk, amelyre azért volt szükség, mert a megnövelt mű-
szaki tartalom jelentős többlet költséget eredményezett és 
ez végett kivártunk.  A pótlólagos finanszírozás nagyság-
rendjéről még nem született döntés, viszont a kivitelezés 
elindításával már ki kellett mozdítani a holtpontról ezt a 
beruházást. 

Az elmúlt időszakban több építési telket sikerült érté-
kesítenünk részben vállalkozási, részben építkezési cél-
ra. Hosszú évekig érdektelenség kísérte az Önkormány-
zatunk által eladásra kínált telkeket, de talán a közelmúlt 
családpolitikai intézkedései nyomán kimozdul nyugvó ál-
lapotából ez a helyzet, és reméljük, hogy minél több épít-

kező fedezi fel az ebben rejlő nagyon kedvező lehetősége-
ket. Ezért is mondom Nektek kedves húszon-harmincon 
éves „serdülők”, hogy engedjétek már el a Mama szoknyá-
ját és legyetek sokkal bátrabbak egy önálló egzisztenciát, 
életvitelt kialakítani, családot alapítani, építkezni, mert 
ehhez, ennél ideálisabb körülmények régóta nem álltak 
rendelkezésre, hiszen térségünkben kiszámítható jövő 
van, stabil munkahelyekkel és egyre javuló fizetésekkel.

A buszfordulónkkal kapcsolatban történt egyeztetés az 
ÉNYKK, és a Közútkezelő képviselőinek a részvételével. A 
helyszíni bejáráson végül az az ideiglenes megoldás szü-
letett, hogy mi, az új terveknek megfelelően átalakítjuk 
a belső járdasziget főútra csatlakozó részét ahhoz, hogy 
a Celldömölk irányába induló busz sokkal előbb el tud-
ja kezdeni a kanyarodási manővert. De mivel ez csak egy 
rész megoldás, így azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy a 
busz járófelületének a szintjéről lehet felszállni. Ugyan-
akkor kérünk mindenkit, hogy a buszváróban várják a já-
ratot és ne menjenek át a főút túloldalára, hiszen a sofő-
röknek kötelezően ki van adva, hogy be kell kanyarodni-
uk a buszfordulóba. A végleges megoldást a hely teljes át-
alakítása fogja biztosítani, amelynek részét képezi, hogy a 
most elkészült járda is új nyomvonalon halad.

Néhány hete a Megyeházán tartottak tájékoztatást a rö-
videsen induló „Magyar Falvak” fejlesztési programmal 
kapcsolatban. Ígéretes lehetőségnek tűnik a kistelepülé-
sek számára, hiszen a kínálati paletta az teljesen olyan, 
mintha csak mi írtuk volna össze az igényeinket. Ez is 
bizonyítja, hogy nagyon sok település küzd hasonló gon-
dokkal a fejlesztések irányát tekintve, mint községünk. 
Csak felsorolás szerűen:

-  Közszolgáltatások fejlesztése -  Falusi csok
-  Közterület kezelő gép beszerzés  -  Belterületi
        út, járda
-  Temető komplex felújítás  
   (járda,ravatalozó,kerítés)     -  Óvodák, 
        bölcsődék
-  Óvoda udvar, játékok  -  Sportparkok 
-  Szolgálati lakás építése  -  Orvosi eszközbeszerzés

Tehát a fenti témakörökkel kapcsolatban lehet pályázni, 
amelyeknek egy része már a jövő évben elérhető 
lesz. Természetesen megfelelő sürgősségi- fontossági 
sorrendben fogjuk mi is a pályázatainkat benyújtani, 
és a teljes egészében hazai forrásból megvalósuló 
fejlesztésekkel régóta megoldandó feladatokat tudunk 
majd elvégezni.

      Tisztelettel: Lábos András
polgármester

Aktuális
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Nagysimonyi Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja 
a Lakosságot, hogy a hulladékszállítás területén kedvező 
változások történtek.
A korábbi szolgáltató helyett /ZALAISPA Zrt./, a soproni 
székhelyű STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. végzi a 
hulladék begyűjtését.
Az STKH Kft. személyes ügyfélszolgálatot létesített Sárváron, 
ahol az alábbi címen, időben és telefonszámon várják az 
ügyfeleket. 
Iroda címe:  9600 Sárvár, Szatmár utca 45.

Telefon: 95/200-240

Személyes ügyfélszolgálat nyitva tartása:
Kedd:        10.00-17.00

Csütörtök:  8.00-14.00
Telefonos ügyfélszolgálat:

Hétfő:  8.00-14.00
Kedd:  10.00-17.00
Szerda: 8.00-14.00
Csütörtök: 8.00-14.00
Péntek: 8.00-14.00

Amennyiben az ügyintézés során a szolgáltató részére 
dokumentumok, igazolások bemutatására van szükség, úgy az 
alábbi postacímre kérik azokat eljuttatni:

9401  SOPRON
Pf.: 101

Értesítés változásról

Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
2018. december 11-én tartotta ez évi utolsó testületi ülését és 
a közmeghallgatást. 

A közmeghallgatás során a lakóhely környezeti állapotáról és 
a helyi adók felhasználásról hangzott el polgármesteri beszámo-
ló. A környezeti állapotról szóló tájékoztató kitért aszennyvíz 
szippantással kapcsolatos problémákra. Az önkormányzat ré-
széről a vállalkozó irányába több alkalommal történt jelzés a 
lakossági panaszok miatt. Tekintettel arra, hogy nincs a terüle-
ten más szolgáltató, nagyon nehéz nyomást gyakorolni a meg-
lévőre, de továbbra is keresi az önkormányzat a megoldást. A 
helyi adóbevételek felhasználásáról szóló beszámolóban ismer-
tette a polgármester, hogy az ez évi adóbevételből - gépjármű-
adó, iparűzési adó, kommunális adó:mintegy 13 milló forint - 
az önkormányzat által elnyert pályázati forrásokhoz szükséges 
önerő és plusz kiadások fedezete volt biztosítható. 

A képviselőtestületi ülés első napirendjeként a jelenlévők a 
település közbiztonságával kapcsolatos beszámolót hallgat-
ták meg a rendőrség jelenlévő képviselőitől. Összegzésképpen 
megállapítást nyert, hogy szerencsés helyzetben van a telepü-
lés és környéke, mert minimális az elkövetések száma, de ter-
mészetesen ezek visszaszorítására is törekednek a jövőben. Bíz-
nak a továbbiakban is az önkormányzattal, a hivatallal és a la-
kossággal való jó kapcsolat és együttműködés fenntartásában. 

Az önkormányzati társulás működéséről szóló beszámoló-

ban a polgármester hangsúlyozta, hogy a Kemenesaljai Szociá-
lis Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 
által biztosítható a legköltséghatékonyabban és legszakszerűb-
ben az önkormányzati kötelező feladatok ellátása, a társulást al-
kotó önkormányzatok között jó az együttműködés. 

A képviselőtestület elvégezte a köztemetőkre vonatkozó díjak 
kötelező éves felülvizsgálatát és úgy határoztak, hogy a jelenle-
gi díjszabáson továbbra sem terveznek változtatni, így jövő év-
től sem várható ezek emelése. 

Jóváhagyásra került a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzé-
si terv. A belső ellenőrzést végző cég javaslatát elfogadva, a kö-
zös hivatal illetve az illetékességéhez tartozó települések önkor-
mányzatai és azok intézményei vonatkozásában a költségvetés 
tervezésének szabályszerűségi ellenőrzésére kerül majd sor. 

Zárt ülés keretében bírálta el a képviselőtestület a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázatokat. Ez év-
ben 5 fő felsőoktatásban tanuló diák nyújtott be pályázatot. 
Minden kérelem a pályázati kiírásnak megfelelő volt, minden 
pályázó részére egységesen 5.000,-Ft/hó támogatás odaítélésé-
ről született döntés, melyhez az állam ugyanilyen összegű hoz-
zájárulást biztosít. 

Hérincsné Szenteleki Csilla 
jegyző

A képviselőtestület ülésén történt

Születés:
Kopácsi Rajmund és Fehér Beatrix fia: Dominik 
Rajmund, Szombath Attila és Haág Alexandra fia: 
Máté Attila

Házasság: Sebestyén Attila és Benczik Noémi

Gratulálunk!  Sok boldogságot!

Halálozás: 
Magyar Endréné, Lőrincz Imréné, Bánhegyi 
Mihályné, Kutasi Pál, Aradi Ferenc,
Hetyei Endréné, Babarczi Gyuláné, Horváth 
Józsefné sz. Varga Anna (volt Táncsics utcai lakos)
Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!

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

Anyakönyvi hírek
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Kultúrházunk november közepétől minden hétköznap 13 
órától 19 óráig nyitva van. A felügyeletet ellátja Mecséri Re-
beka. Ő egyben a Digitális Jólét Pont program segítője is. 

Szinte minden héten volt és van árusítás. Van is rá igény, hiszen 
fiatalok, idősebbek jó találkozási, vásárlási helye a Kultúrház. 

A civil szervezetek ( Nagysimonyi Torna Club, Civil Egyesü-
let Nagysimonyiért, volt kézimunka szakkörösök ) is itt tartják 
aktuális összejöveteleiket, programjaikat.

Az Óvodai Szülői Munkaközösség nagyszabású, sok jó ötlet-
tel fűszerezve tartotta meg az Óvis zsibvásárt.

 A Községi Könyvtár szervezésében színházi előadáso-
kat láthattak az érdeklődők.

Újdonság, hogy pénteken este 18.30-tól 19.30-ig 
Zumbaoktatásonvehetnek részt a mozogni vágyók. Az 1. fog-
lalkozás: október 26-án volt. Azóta is minden pénteken szíve-
sen jönnek a mozogni vágyók. A Zumba oktató: Marton La-

ura, aki nagyon ügyesen, kedvesen, kiváló mozgással vezeti a 
foglalkozásokat. Az alábbi fotók mutatják a lelkes érdeklődőket. 
Gyerekek is nagyon kedvelik, valaki szülővel együtt vesz részt 
a zenés mozgásterápián, de bárki vállalkozhat a kipróbálásával. 
Továbbra is szeretettel várják az érdeklődőket, gyerekeket és 
felnőtteket egyaránt!

A Kultúrház nyitva tartási rendjében Mindenkit szeretettel 
várunk! 

A napi programok és egyéb ajánlások időpontjai mindig a 
bejárati ajtóra kirakott lapról olvashatóak.

Élményekben gazdag téli napokat kívánok Mindenkinek!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, békességben 

gazdag Boldog Új Évet!
Szeretettel:

         Szabó Szilvia tanító 

Kultúrházi események

A digitális jólét program pontról…
Bizonyára többen észrevették a Balogh József Művelődési ház 

bejárata melletti falon levő táblát. A mosolygós arcot formázó 
embléma nyár óta látható. Aki informálódott már róla, az tud-
ja, viszont aki még nem hallotta, annak röviden elmondanám 
a történetét.

Nagysimonyi Község Önkormányzata 2017 végén sikere-
sen vett részt, az akkor még Kormányzati Informatikai Fej-
lesztési Ügynökség (most már Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium) által kiírt „Közösségi internet hozzáférési pon-
tok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című, 
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt pro-
jekt keretében lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok 
fejlesztése” elnevezésű pályázaton.

A 2011-ben, IKSZT pályázat révén hozzánk került, akkor 
még korszerűnek számító gépek már eléggé elavultak, szük-
ség volt némi frissítésre. Idén nyáron a megnyert pályázat jó-
voltából erre a problémára született megoldás. Külső-belső wifi 
hozzáféréssel, modern digitális eszközökkel, többek között lap-
topokkal, tabletekkel, színes nyomtatóval, mobil projektorral 
bővült a valamikori E-Magyarország Pont. Új néven, viszont 
ugyanolyan szívélyesen, kulturált környezetben, rendszeres 
nyitvatartással, tanácsadással (Mecséri Rebeka személyében) 

vár minden régi és új érdeklődőt a Nagysimonyi Digitális Jó-
lét Program pont.

A DJP pont nyitvatartási ideje:
Hétfőtől – péntekig, délután 14.00 órától 18.00 óráig.

Bónicz Lászlóné
DJP mentor



Lábos András polgármester köszöntőjével kezdődött a 
köszöntő.  Egy perces csendben  emlékeztünk azokra, akik már 
nem lehetnek velünk. 

Jóízű ebéd volt a folytatás, és a jó hangulatot fokozta egy-
egy pohár bor, illetve  KULMAN FERENC harmonikás, ki 
nem először szerepelt  nálunk ilyen műsorban.

Viccekkel, jóízű beszélgetéssel és természetesen sok-sok 
nótával telt a délután.

Csak azt tudjuk egymásnak kívánni:jövőre újra itt, 
ugyanígy!!!!

Rudanovicz László  
képviselő
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Az időskorúakat köszöntöttük
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 Nagysimonyi községi könyvtár
2018-as év eseményei

A Nagysimonyi Községi Könyvtár igényelt programokat a 
Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszertől. 2018-os 
évre 8 db programra támogatását nyerte el községünk Könyv-
tára a rendezvények teljes összege 445.000 Ft azaz négyszáz-
negyvenötezer Ft.

A rendezvényeink összegét 100 %-ban finanszírozza és ko-
ordinálja a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer. Az összes programunk teljesen INGYENES volt min-
denki számára.

2018 február 16-án olvasás népszerűsítése alsós iskolásoknak 
6 fő volt.

2018áprílis 30-án hétfőn Körmendi Kastélyszínház Katyi 
című komédia előadása volt.

Nagyon örültem neki, hogy 60 fő jött erre a Színházi estre és 
jól érezték magukat boldogan és felvidultan tértek haza.

2018.06.25.Pántos Nóra a baba-mama foglalkozása
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 Nagysimonyi községi könyvtár

2018.07.12-én Kerámiák Világában című Simon-
Nagy Attila Előadásnak és Korongolásnak programja.  
Attila, előadása érdekes volt és a korongolási bemutatója után 
nagyon sokan kedvet kaptak gyerekek és felnőttek egyaránt a 
korongolás kipróbálásra és szebbnél-szebb munkákat készítet-
tek. Amit minden kedves kipróbáló haza is vihetett miután az 
agyag kiszárad.

2018.10.20. Idősek Napján A BÜKI SOK-SZÍN-PAD TÁR-
SULAT

lépet fel, a közönség nagy örömére, jó hangulatot varázsol-
tak e szép délutánra.

Hans Sachs–Kel a borjú című vásári komédiáját,
majd egy rövid átállás után
Kéri Ferenc – Helén, s a tehén, avagy gyalog, 
mint Balogh című pajzán színjátékát láthatják.
Történet: A kel a borjúban egy borjú pusztulását, majd fel-

támadását követhetjük figyelemmel a férj és a feleség civódá-
sán keresztül.

A Helén, s a tehénben pedig azt láthatjuk, mi történik, ha egy 
falusi házban a gazda a tehenet akarja eladni, a feleség pedig az 
egy szem lányukat szeretné férjhez adni. Érkezik is egy kérő és 
egy marhakereskedő, de hogy ki kicsoda, az csak az előadás vé-
gén derül ki
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2018.11.17-én  
A Rába(p)ARTTársulat Ikervár

1.  darab     JackLondon:     
     Osztozkodás egyfelvonásos színmű
2.  darab      KarintyFrigyes: A konyhatündér
3.  darab      Kéri Ferenc:     A Beteg a disznó

 Nagysimonyi községi könyvtár



Történt egyszer egy hajótörés, amit csak egy ember élt túl. Őt 
a víz egy lakatlan sziget partjára vetette. Nap, mint nap imádko-
zott, hogy jöjjön és mentse meg valaki. Állandóan figyelte hátha 
meglát egy hajót, ami megmentheti, de hiába. Hiába várt, várt, 
nem történt semmi. Már-már beletörődött sorsába, végül épített 
magának egy kis kunyhót a szigeten. Ebben töltötte szomorúan 
napjait. Eljárt halászni, gyűjtögetni, hogy legyen mit ennie. 

Egy napon szörnyű dologra tért vissza! Az egész kunyhó lán-
gokban állt! Teljesen leégett, csak hamu maradt belőle. Szörnyen 
elszomorodott, elkeseredett. Ő nemcsak hajótörést szenvedett, 
még a kis menedéke is odalett! A Jóistenhez fordult:

-Miért tetted ezt velem Istenem?! Miért érdemeltem rosszat 
Tőled? Miért vetted el tőlem a kis kunyhómat, hiszen már beletö-
rődtem az egyedüllétbe és már jól éreztem magam itt a szigeten? 

Szomorúan hajtotta le a fejét álomra. 
Másnap kisírt szemmel arra ébredt, hogy lám, egy hajó köze-

leg és kiköt a szigeten! Alig hitt a szemének! Felszállt a hajóra és 
megkérdezte a kapitányt:

-Honnan tudta, hogy én itt élek a szigeten?
A kapitány így válaszolt: - Abból a füstből, amit csináltál!...
Üzenete: Minél inkább egyedül vagy, annál nagyobb szüksé-

ged lehet Valakire! 
Életünkben vannak olyan időszakok, amikor annyi rossz dolog 

történik velünk. De ha bízunk Istenben és reménykedünk, akkor 
minden jóra fordulhat. 

Az ember társas lény. Szükségünk van egymásra! Embertársa-
ink hozzásegítenek, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Képessek 
vagyunk jót adni és kapni. Minden rosszban, van valami jó! Csak 
fel kell fedezni!

Tanulságként szolgáljon Sík Sándor verse: Tedd a jót!

Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik-e vagy nem
tekintet nélkül arra, hogy látják-e vagy nem
tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere vagy nem
tedd a jót!
Tégy minden jót amit megtehetsz, ott ahol vagy, úgy, ahogy te-

heted!
Akkorát, amekkorát tehetsz, de mindig szüntelenül tedd a jót!
Segíts Urunk, hogy mindig ott lehessünk, ahol valakinek szük-

sége van ránk, hogy meghallgassuk, nyitott szívvel, mit kér, mire 
vár. Támassz bennünk nagylelkűséget, hogy törődjünk azokkal, 
akik nem olyan szerencsések, mint mi vagyunk. Add meg ne-
künk, hogy amit csak tudunk, megtegyük értük!

   Lábos Mária
 nyugd. tanár
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Köszönet szeretnék mondani mindazoknak akik, je-
lenlétükkel megtisztelték bármelyik programot, ami a 
Nagysimonyi községi Könyvtár szervezésében zajlott.

Hálás köszönet a Programok finanszírozásáért a szombathe-
lyi Berzsenyi Dániel Könyvtárnak és a Vas Megyei Könyvtárel-
látási Szolgáltató Rendszernek.

 Köszönet szeretnék mondani mindazoknak akik, je-

lenlétükkel megtisztelték bármelyik programot, ami a 
Nagysimonyi községi Könyvtár szervezésében zajlott.

Hálás köszönet a Programok finanszírozásáért a szombathe-
lyi Berzsenyi Dániel Könyvtárnak és a Vas Megyei Könyvtárel-
látási Szolgáltató Rendszernek.

Remélem, hogy a 2019-es évben is sok hasznos programra 
tudok pályázni községemnek.

A Könyvtár Nyitva tartásaminden pénteken 15 00 - 17 00 óráig.
Az alábbi Folyóiratok járnak a könyvtárba, amiket szintén 

lehet ingyenesen kölcsönözni.
Heti lap: Kiskegyed, Havi lapok: Családi lap, Interpress ma-

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

Kézimunka újságok: Burda, Filé horgolás, Horgolási Ötletek, 
Praktika,

Mindenkit szeretett várok, az új modern könyvtárszobába, 
ami a Balogh József művelődési ház emeletén található.

Minden kedves olvasónak és falubelinek kívánok Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet.

Lukátsiné Németh Ilona könyvtáros

 Nagysimonyi községi könyvtár

Lélekemelő gondolatok 
A lakatlan szigeten



10 Nagysimonyi Hírmondó

Karácsonyi gondolatok

Betlehemi békeláng 2018.
Tisztelt Olvasók!
2018. december 15-én szombaton abban 

a megtiszteltetésben volt részünk Édes-
anyámmal együtt, hogy egy celldömöl-
ki kis csoporttal Pipics Csaba és Család-
ja szervezésében részt vettünk LINZ-ben, 
a Betlehemi Békeláng átadásán. A hosz-
szú téli úton féltve és vigyázva hoztuk haza 
Celldömölkre és  Kemenesaljára a békét 
szerető embereknek.

Az idei év jelmondata: A sokszínűség-
ben rejlik közösségünk békéje.

Az Osztrák Rádió és Televízió (ORF) ál-
tal 1986-ban elindított akcióban minden 
évben Jézus születésének helyéről, Betle-
hemből, a Születés-bazilika örökmécsesé-
ről viszik el a világ minden pontjára a Bet-
lehemi békelángot. Ehhez a szép kezdeményezéshez csatlako-
zott Pipics Csaba és Családja. Köszönet és hála Nekik ennek a 
szép és nemes ügynek a felkarolásáért!

A Betlehemi lángot cserkészek vi-
szik szét a világba, hogy advent har-
madik vasárnapjától már mindenki 
számára elérhetővé váljon, és emlé-
keztessen arra, hogy Isten egykor em-
berré lett, és szeret minket.

A láng a béke hírnöke is, hiszen Bet-
lehemben Jézus születésekor az an-
gyalok énekükben békességet kíván-
tak minden embernek.

Egy régi mondás: Ne panaszkodj 
azért, ha körülötted sötét van. Gyújtsál 
meg inkább egy szál gyertyát. A gyer-
tyacsonk arról beszél, hogy a fényt to-
vább kell adni! A fényadás nem más, 
mint a cselekvő szeretet. 

A fényadás találkozás: személyválo-
gatás és viszonzásvárás nélküli teljes odafordulás a másik felé, 
elfogadva őt annak, aki, és olyannak, amilyen.

(Folytatás a 11. oldalon)

„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely 
az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az 
Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10)

Hogyan várakozunk az ádventi időben? Mit tartunk fontosnak 
az ünnepben? Mit várunk karácsonytól? 

Számtalan módja és lehetősége kellene, hogy legyen annak, 
hogy elgondolkodjunk ezeken a kérdéseken az ünnepi időszak-
ban. Akár gyertyafényben elmerengve, akár karácsonyi dallamo-
kat hallgatva, énekelve, akár az ünnepet tervezve. Annak ellené-
re, hogy az év, világi szemmel nézve is, legnagyobb ünnepeként 
számon tartott időszakában annyi mindenre figyelünk: díszki-
világítás, ünnepi menü, szép ruha, számtalan ajándék, takarítás, 
előkészület, hogy minden tökéletes legyen, mégis, mintha na-
gyon alacsonyra tennénk a mércét. A lelki mércét. 

Mit várok az ünneptől? Ajándékot, családi együtt töltött időt, 
kikapcsolódást, nyugalmat, pihenést, finom falatokat? Kinek, mi 
a legfontosabb elvárása! De mintha túl alacsony elvárásaink len-
nének! Pedig higgyük el, ha keveset várunk, keveset kapunk, ha 
a kicsivel is megelégszünk, ne számítsunk semmi nagyra. Ha a fi-
nom falatok a legfontosabbak, akkor nem is kapunk többet, mint 
testi táplálékot. Sőt lehet, hogy rosszul sikerül az ünnepi vacso-
ra, és nem ízlik, amit annyi ideig terveztünk, készítettünk. Ha az 
ajándékozás a legfontosabb, ne csodálkozzunk, ha ennyiben ki 
is merül a karácsony, és tárgyakon kívül mást nem viszünk ma-
gunkkal az ünnepek utánra. Ha a karácsony számunkra kizáró-
lag családi ünnep és a családi együttlétet, vendégvárást tartjuk 
a legfontosabbnak, ne számítsunk semmi megindító lelki tarta-
lomra, lelki élményre. 

Mitől ünnep számomra ez az ünnep? Ott kell feltenni és ku-
tatni a kérdést, ahol a válasz lehet. Valahol a gyökereknél, a lé-
nyegnél, a hideg templomban meglátszó leheletben, a karácsonyi 
éneket énekelve, a jászol mellett állva. Mert a válasz a karácso-
nyi történetben van, sehol máshol, csakis ott. Ott a válasz az an-

gyali üzenetben, a bölcsek útkeresésében, a pásztorok sietős lép-
teiben, Mária engedelmességében, József hallgatásában, a csillag 
ragyogásában. 

Mind azt mondja: örülj! Annak örülj, hogy meglátogatott az 
Isten. Az az igazi boldogság, ha megtaláljuk Őt, ha felismerjük 
a jászolban.  A születést, az életet ünnepeljük, a Megváltó szüle-
tését, így a mi életünket is. A legnagyobb ajándékot pedig Isten 
adta és adja ma is. 

Mit várunk a karácsonytól? Ne csak testi táplálékot, lelkit is, 
ne csak elromló, széttörhető ajándékot, hanem maradandót is, 
ne csak családi találkozásokat, hanem Isten hírnökének látoga-
tását is. És legfőképpen a Megváltó születésének, Isten életet adó 
kegyelmének örüljünk. Karácsony ünnepén, bárhogy is ünnep-
lünk, bármilyen díszlet is vesz körül minket, ne elégedjünk meg 
ennél kevesebbel!

Pethő-Udvardi Andrea evangélikus lelkész



Vannak, akik már nyáron számlálgatják a hónapokat, hete-
ket, mennyit kell még várni Karácsonyig. Elmúlik a nyár, jön az 
ősz és szinte mindenki érzi, hamarosan itt van a Karácsony! Ezt 
az érzést keltik a hirdetések, a reklámok! Most érdemes vásá-
rolni! Tessék sietni! Ne késsen le senki! Most olcsó! Most van-
nak az akciók!...

Adventről egyre kevesebb szó esik. Pedig Advent a várakozás 
ideje. A várakozás szinte kiveszett a világból. Gyertyát gyújta-
nak az emberek, karácsonyfát állítanak a tereken, fényfüzérek 
lógnak és világítanak a házakon, csomagokkal tolakodnak az 
emberek… Felbolydult a világ! 

Pedig csendesen, feltöltődve kellene várakozni, készülni a 
Karácsonyra…

Ajánlom Túrmezei Erzsébet szép versét.
„Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek.
Most nem akarok, most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugszom, most elpihenek, békén, szabadon, 
mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény és ölel a csend, 
és árad belém és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Új gyümölcs terem, másoknak terem, 

érik csendesen erő, győzelem. Ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Mikor is van Karácsony? 
A Karácsony hosszú fejlődés után lett azzá a meghitt, meleg, 

családi ünneppé, ahogyan a keresztény világ megünnepli ma. 
Jézus születését a 4. századtól kezdték ünnepelni. Karácsony 
ünnepe 325-ben került át január 6-áról december 25-ére. 

A karácsonyfa eredete a 17. és a 18. századra nyúlik vissza 
Németország területére. 

A Karácsony keresztény ünnep. Elsősorban Jézus születésé-
nek ünnepe, de a család ünnepe is. Ez a ünnep arról szól, hogy 
a Betlehemben született Jézusban megjelenik közöttünk a Vég-
telen Szeretet. Mindenütt és mindenkor, ha jelen van a szere-
tet, akkor Karácsony van! Karácsony van a találkozásokban, a 
mosolygó tekintetekben, akkor, amikor megpróbáljuk felkarol-
ni az elesetteket, vigasztalni a szomorkodót, bátorítani a gyen-
gét, a magányosakat. 

Tárjátok ki a kezeteket és a szíveteket! A szeretetben lelkünk 
egy darabját megosztjuk egymással. Mégsem lesz kisebb a lel-
künk, hanem más lesz: tiszta és szép.

„A Béke napja közel. Nézd, már fénylik a jel! Jézus szíve a föl-
dön, az égen, mindent egybeölel.”

Kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyt kívánok!  
Tisztelettel:            Lábos Mária 

ny. tanár  
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Ébresztő gondolatok
Mikor van Karácsony?

Betlehemi békeláng 2018.
A Betlehemi Láng mindenkihez szól. Megtanít arra, hogy a 

békét, ugyanúgy ahogy a lángot, embertől emberig kell tovább-
adni. A láng a karácsony szellemiségét szimbolizálja. Mutatja 
az utat nekünk, ahogy a csillag mutatta a pásztoroknak Jézus 
Krisztus születésekor. Óvni, táplálni kell, hogy ne aludjon ki, 
ahogy a békét és a szeretetet is az emberi szívekben.

Fogadd és add tovább a Betlehemi Lángot Te is!   
       
 Szabó Szilvia Mária

tanító
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Konfirmandus találkozón a fiatalokkal
November 10-én, szombaton a hagyományos egyházmegyei 

konfirmandus találkozón vettünk részt a Nagysimonyi Evangé-
likus Egyházközség idei 4 konfirmandusával együtt Kőszegen. 
Az alkalmon több mint 120 konfirmandus gyűlt össze a megye 
különböző gyülekezeteiből. A délelőtt során játékos vetélkedő-
vel ismerhették meg jobban a fiatalok a Bibliát, majd az ebédet 
követően a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium tanárainak vezetésével különböző progra-
mokon vehettek részt. A lehetőségek között szerepelt kistrak-
tor vezetés, kézműveskedés, lovaglás, idegen nyelvű városné-
ző túra, teremhoki, matematikai szabaduló szoba és biológus-
szemmel vezetett természetjárás is. A résztvevők: Sára, Petra, 
Tamás és Viktor egybehangzó visszajelzésük szerint, jól érez-
ték magukat a találkozón, új barátokat ismertek meg és várják 
a folytatást.        Pethő-Udvardi Andrea

evangélikus lelkész

„Idegen a zúzmara, másként hull a köd,
a föld is távoli, mi Titeket beföd.”

A fenti verssorokkal invitálta   megemlékezésre    az 
Ostffyasszonyfai Hadifogoly- temető és Hadisir Gondozó Egye-
sület nevében  Mihácsi Szabolcs ostffyasszonyfai és Lábos And-
rás   nagysimonyi polgármester, valamint Szlama József egye-
sületi elnök.

A Himnusz eléneklésével vette kezdetét  az ünnepi megemlé-
kezés  és püspöki szentmise.

A megjelenteket Andor Ferenc ny. igazgató  köszöntötte.
Ezután Babits Mihály: Miatyánk 1914 c. versét  Pap Melin-

da  a kőszegi Jurisits Gimnázium 12/A osztályos tanulója sza-
valta el. 

 Az ünnepi szentmisét  Dr. Székely János püspök  mutatta be.
Ökomenikus igeliturgia következett, majd Dr. Holló Jó-

zsef ny. altábornagy  ünnepi megemlékezését hallgatták meg a 
résztvevők.

Koszorúzás következett ezután. Az ünnepség zárásaként az Il 
Silenzio  dallama zengett a sírok fölött.

Rudanovicz László  
képviselő

Megemlékezés a hadifogoly temetőben



A Civil Egyesület hagyományaihoz híven idén is adven-
ti gyertyagyújtásra várta falunk lakosait. Évek óta a település 
központja nyújt méltó helyszínt az adventi koszorú feldíszíté-
séhez, és vasárnaponként az összejövetelekhez. 

Közösen a koszorú köré csoportosulva gyújtottunk egy-egy 
gyertyát. A díszeken szépen csillantak vissza az adventi fények, 
elhangzott egy-egy imádság, vers, igaztörténet. Amíg kint a sö-
tét ég alatt meghitt pillanatok részesei voltunk, a szomszédos 
kultúrházban családi rendezvény adott otthont nagymamák-
nak, anyukáknak, és gyermeknek. Ötletes saját karácsonyi dí-
szekkel térhettek haza, akik odabent ügyeskedtek. A koszorú 
melletti térre advent második hétvégéjén csilingelve beköszön-
tött krampuszaival együtt a Mikulás.  A gyermekek örömét le-
írni alig lehetne, mára a fényképek őrzik a pillanatot, ahogy a 
bátrabbak énekeltek, vagy szavaltak, avagy az ici-picik izgal-
mukban épp teljesen elnémultak.

Hagyománnyá vált nálunk, hogy mind a katolikus, mind az 
evangélikus felekezet közösen ünnepel. Balasi István római ka-
tolikus plébános immáron évek óta ajándékoz meg kedves gon-
dolataival, elmélkedéseivel, jókívánságaival, és ezernyi áldásával.  
Így volt ez idén is.Az Egyesület felkérését elfogadva evangélikus 
felekezetből a fiatal lelkészpár Pethő–Udvari Andrea, és Pethő 
Attila hozták el közénk advent szép üzenetét. Andrea megosztot-
ta egyik gyermekkori történetét is a bújócskázó barátnőiről, ahol 
mindenki hamar előkerült, egyetlen kis barátnő azonban annyi-
ra elbújt, hogy a végén fel sem tűnt senkinek a vesztesége. Nap 
végén fedezték csak fel, egyvalaki hiányzik a csapatból, akkor ta-
lálták csak rá az addigra már sírdogáló kislányra egy hosszú asz-
talterítővel lefedett asztal alatt. Mennyire igaz, hogy így van ez 
velünk is. Szeretünk hiányozni, „megtalálva” lenni, barátokhoz 
tartozni, érezni, ahogy a szeretet vesz körül bennünket. Advent 
idején különösen érzékenyen vágyunk a megértésre, melegségre. 
A legnagyobb ajándék egy köszönöm, egy ölelés, az, hogy ezek-
ben a percekben együtt lehetünk.

Elfogultak vagyunk, hogy nagyon szeretjük falubelieket, 
és közösen szeretjük eltölteni az adventi időszakot? Néha azt 
mondjuk, ez a kis maroknyi föld, a mi kis falunk a világ leg-
szebb helye. Itt szeretnénk még hosszú éveken át a karácsony-
ra várni. Itt a Sághegy tövében, a két különböző, de mégis na-
gyon egymás közeli templomtorony árnyékában. Mi ebben a 
dimbes-dombos Nagysimonyi tájában álmodtuk közösen meg 
sok-sok évre előre az Áldott,és Szép Karácsonyt.

Civil Egyesület Nagysimonyiért
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Adventi hétvégék
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Karácsonyi készülődés

Már-már hagyományosnak is tekinthetjük, hogy advent má-
sodik vasárnapján együtt készülünk az év legjobban várt ün-
nepére. 

Ez idén sem volt másként, várakozásainkat felülmúlta, hogy 
milyen sokan eljöttetek. Számunkra ennél nagyobb örömet 
nem is szerezhettek volna, hiszen minden perc, amit az előké-
születekkel töltöttünk, ilyenkor százszor térül vissza. Főleg így 
karácsony előtt, amikor mindenki siet, igyekszik minden szere-
pében helyt állni és azon töri a fejét, hogy lehetne szebbé ten-
ni az ünnepet. Nekünk ehhez most hatalmas energiát adtatok, 
köszönjük, hogy velünk voltatok ezen a délutánon. Nagyon jó 
látni a gyerekek arcát, amikor elmerülnek a „művük” munkálá-
sa közben, ahogy tisztán örülni tudnak az elkészült alkotásnak, 
ahogy szüleikkel együtt készítik az apró díszeket, amikkel majd 
otthonukat díszítik. 

Köszönjük Nektek ezt az élményt, reméljük jövőre is talál-
kozunk.

Minden résztvevőnek és minden kedves olvasónak békés, 
boldog ünnepeket kívánunk!

Szabó Réka

Adventi hétvégék

SZILVESZTERI-PARTY
Óévbúcsúztató batyus bál élőzenével,
Tánccal, tombolával a Kultúrházban  

a Civil Egyesület Nagysimonyiért szervezésében
(Nagysimonyi Rákóczi út 2.)  

2018.12.31-én, hétfőn 21.00 órai kezdettel!
Zenél az ELDORADO 

Belépő felnőttek számára 1.500 Ft/ fő, gyermekek számára 14 éves korig 700 Ft/ fő 
Asztalfoglalás: +36 70 9774678

Civil Egyesület Nagysimonyiért
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Karácsonyi készülődés
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Versajánlás mindenkinek

Dsida Jenő: 
Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:

mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,

szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,

aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek

a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték

szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Karácsonyi készülődés
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Versajánlás mindenkinek
Orsós Réka: 

Legyél te is az Isten mosolya!

Legyél te is az Isten mosolya!
Szíved legyen mások otthona!
Tölts el mindenkit szeretettel,

legyél tele élettel! 
Lobbanjon lángra egy gyertya!
Legyél te is az Isten mosolya!

Adj mindig szívből,
Adj mindig, ha van miből!

Ne csak te legyél számodra az első,
lásd meg mindenkiben a belsőt!

Szeretet ünnep, ez van ma!
Legyél te is az Isten mosolya!

Megszólal az orgona,
Jézus vár a templomban. 

Menjél hozzá, nagyon siess!
Megszakad a szíve, hogy nem lát téged.

Mindig legyen szíved nyitva,
legyél te is az Isten mosolya!

Nem kell nagy dolgokat tenned, 
Kis dolgokat tehetsz,

Ha sok szeretet van benned.
Mindent ne akarj, csak egy dolgot: 

Meg hallani az igaz szót.
Jézus hív, indulj most,

csalj mosolyt az arcára!
S légy boldog Isten házában!

Réka a Celldömölki Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskola 6. B. osztályos tanulója.

Orsós Réka 
tanuló

Nagy Sándor: Mosolygós 
 

Ott dorombolt Torkos Kormos.
Sok bortól, olykor tombolt.

Sokszor jól horkolt,
Most mormol.

 

Folyton kongó hordó,
rosszkor szólt.

Doktor! Ó bort hozol?
Óh, hogy gondolod?

 
 
Létezik egy bölcs afrikai törzsi szokás:
 
Amikor a törzsből valaki rosszat tesz a törzs egy 
másik tagjával, vagy fájdalmat okoz neki, akkor az 
illetőt kiállítják a falu közepére és az egész törzs 
köré gyűlik.
De ahelyett, hogy valami nyilvános büntetésben 
részesítenék, órákon át folyamatosan sorolják neki 
mind azokat a jó dolgokat, amiket valaha is tett. 
Hogy miért?
 
Mert a törzs hisz abban, hogy minden egyes 
ember jónak születik, és szeretetre, békére és 
boldogságra vágyik. Csak néha, a mind ezekre való 
törekvés közben, hibákat vétünk. És mivel a rossz 
cselekedeteket, segélykiáltásként értelmezik, a 
törzs összegyűlik a társukért, és segítenek neki újra 
megtalálni önmagát, a jó természetét. Emlékeztetik 
őt arra, hogy ki is valójában. 
És erre néha mindenkinek szüksége van!

 Nagy Sándor: A tél hangjai
 

Fehér ruhába öltözött a táj,
odakint a tél szorítása vár.

Roppan a hó, lép a láb,
nyomot hagy, amerre jár.

 
A napocska most máshova figyel,
hallgat a csend, a medve is pihen.

A holdvilág mogorva és rideg,
ordítja a farkas: Távozz hideg!

 
A tomboló szél, dűnét épít,

kifogja a dühét élni.
A vén kánya az eget nézi:

Legyen vége! -könyörögve kér.
 

Felsóhajt az öreg tölgy is,
nap-nap után jön a többi.
Szomorúan szól a  kőris:

Később fog a tavasz jönni.

Minden Kedves Olvasónak áldott, békés ünnepeket 
és nagyon boldog új évet kívánok!

Szeretettel: Nagy Sándor
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A magyar ember, ha 
öröm éri vagy bánat, min-
dig dalra fakad. A vi-
lág legszebb bölcsőda-
lai magyar ajkakon szó-
laltak meg.  Himnusza-
ink ma is őrzik küzdelmes 
múltunkat,hiszen Boldog-
asszony Anyánkhoz száll 
ma is imádságos énekünk. 
A Kárpát -Haza népét a 
nép ajkán költött ének és 
zene tartotta egyben, segí-
tette át a legnagyobb bajok 
idején is. Aki látta, soha nem feledi azokat a képeket, ami-
kor az első világégés során a Plave partjánál, 1917 kará-
csonyán, a hosszú hónapok óta tartó állóháború tűzszü-
netében a magyar katonák gyertyákkal a kezükben feláll-
tak a lövészárkok mentén, s szívszorító gyönyörűséggel ka-
rácsonyi énekekbe kezdtek. Erre a folyó túlpartjáról olasz 
nyelven jött a felelet, s az élet- halál harcba küldött sok ezer 
katona könnyezve, énekelve elindult egymás felé, s össze-
ölelkezve együtt daloltak.

Egykoron nagyanyáink marokszedés közben, tollfosztás-
kor, vagy kukoricahántáskor, amikor a szemük már majd 
leragadt a fáradtságtól, egyszer csak rákezdtek egy gyönyö-
rű nótára, a sok-sok öröm é fájdalom csodálatos szólam-
ban tört fel lelkükből, hogy messzire zengjék az ősi üzene-
tet: Él a magyar mindörökké sosem veszik el.

Nagyapáink szívszorító katonadalokat énekelve masí-
roztak a halálba, de szívük utolsó rezdülésekor is a ha-
zaszeretetet sugárzó dalokat dúdolták, s katonazubbo-
nyuk szíve fölötti zsebében hordott rózsafüzérük, s az 
imádság tartotta bennük az erőt akkor is, amikor a tá-
voli hómezökön küzdöttek életben maradásukért. Apai 
nagyapám négy évig volt Szibériában, de csodával hatá-
ros módon életben maradt és bár csontsoványan, elfa-
gyott füllel, fogatlanul, de Isten kegyelméből hazatért, 
és még évtizedekig segítségünkre volt családunk férfi-
munkáiban, hiszen fia, az én édesapám egy orvosi mű-
hiba folytán mindkét lábára lebénult, s így a papa min-
denben nagy segítség volt. Karácsony Szentestéjén szó-
lította haza teremtő, 78 éves korában. Édesanyám volt 
soros az ápolásban, mert hónapokig ette testét a rák, és 
anyukám. Öcsém és én, napi váltásban gondoskodtunk 
papáról és egyetlen kutyusáról is. Mindvégig megtartot-
ta derűs életkedvét, még reménykedett abban, hogy es-
küvőmön megtáncoltat, de sajnos, azt már csak az Ég-

ből szemlélhette, bizton táncra is perdült örömében az 
angyalokkal.

Mihály papa levelei között találtam meg halála után:

 Van  nekem  egy imádságom

Van nekem egy imádságom, nincs papírra írva
szívem őrzi minden sorát, mert a honvágy írta.
Akárhogy is fordult sorsom, mindig hazavágyom
arra kérem a Jó Istent hallgassa meg az én imádságom.

De szeretnék hazatérni megöntözném apám rózsafáját,
Az estéli harangszónál meghallgatnám anyám halk imáját.
Kiállnék a kis kapuba, úgy mint régen, kedvesemre várnék,
de jó volna mire hazaérnék, 
 s otthon minden embert boldognak látnék.

Ha meghallgat a Jó Isten , megköszönöm néki,
azt hogy nem kell idegenben soha többé élni.
A lelkem itt nem hagy nyugton, imádkozom, sírok,
S álmaimnak szárnyain mindig hazaszállok.

De szeretnék hazatérni, erdőt, mezőt szabadon bejárnám 
s az otthonom gyermekarcán csak a mosolyt látnám.
Bocsánatát kérném mindazoknak, kiket megbántottam, 
s bármely vétkem alól feloldoz majd imádságom, 
s édesanyám könnypatakos csókja.

 Szeretettel lejegyezte: 
Papp Anna

1968

Könnycsepp - 2018.  Advent
Égrenéző  percek
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Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ágacsillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhítatminden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnekés kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: Kis Jézuska született!

 - Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzoljátok le, mi-
ről szót a vers!  

Szép ajándék lennek, ha részletet, 1-1 versszakot vagy az egészet 
megtanulnátok! 

Szabó Szilvia tanító

Karácsonyi vers gyerekeknek

TÉLI SZÍNEZŐ GYEREKEKNEK

Kedves gyerekek! Jó 
munkát és kedvet 

kívánok a színezéshez!
Szilvi tanító néni
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SPORTKÖR – N. T. C.
Nagysimonyi Torna Club gyermekversenyei

Talán egy éve is volt már, amikor megszületett az ötlet, hogy 
kellene valami újjal készülni a gyerekeknek. Ekkor jött a vers-
és mesemondó verseny ötlete és hozzá kapcsolódott a rajzver-
seny. Nyáron körvonalazódtak a versenyek témái, időpontjai, 
majd ősszel pontosítottunk minden részletet. Aztán ahogy kö-
zeledett a kitűzött dátum, személy szerint én, úgy lettem egy-
re kíváncsibb. Kíváncsi arra, hogy tetszik-e az ötlet másoknak 
is? Hogy lesznek- e jelentkezők?  Aztán az első jelentkező után 
megnyugodtam, ha már egy gyermeknek örömet szerzünk a 
versennyel nyert ügyünk van. Hiszem, hogy szükség van ilyen 
rendezvényekre, ezt a résztvevők remek alkotásai és előadásai 
is alátámasztják.

A rajzversenyen 16 pályázó indult 3 korosztályban, két téma-
körben. Nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy alkotnak, volt 
aki kész tervekkel jött, volt, aki tanácstalanul ült az elején és 
olyan is, aki pikk-pakk kész lett a művűvel.  Az elkészült alko-
tásokat Horváth Valéria, a művészeti szakközépiskola rajztaná-
ra értékelte. Nehéz dolga volt, hiszen minden alkotás más, min-
den alkotó egyedi.  Vali minden képet értékelt, amit a gyerekek 
készhez is kaptak az eredményhirdetésen. Az alkotásokból kö-
vetkező héten rögtönzött kiállítást rendeztünk be a művelődé-

si házban.
Egy héttel később került sor 

a vers- és mesemondó ver-
senyre is, melyre 11 gyermek 
jelentkezett, sajnos a verseny 
napjára ez a szám lecsökkent 
betegség és más elfoglaltság miatt. Ez azonban a hangulaton 
nem változtatott. Hallhattunk mesét Mátyás királyról, verset az 
álomhajóról és a mikulásról is.  Az elhangzott műveket kétta-
gú zsűri értékelte, Györkös Judit és Nagy Sándor. Ezúton is kö-
szönjük, hogy velünk voltak és bátorították a gyerekeket. 

Köszönjük a gyerekek aktivitását, részvételét, a szülők támo-
gatását és felajánlásokat, amikkel hozzájárultak a gyerekek ju-
talmazásához.

Reméljük lesz folytatása a versenyeknek, bátran jelezzétek, ha 
van egyéb ötletek, javaslatotok, igyekszünk megvalósítani Nek-
tek!

A NTC vezetősége nevében ezúton is szeretnék minden ked-
ves olvasónak békés ünnepeket és boldog új esztendőt kívánni!

Szabó Réka

Utolsó zsuppos ház 
nagysimonyiban

A Rákóczi utcában, a Kultúrház fölötti telken volt az 
utolsó zsuppfedeles ház községünkben. Tulajdonosa 
Bakk Antal volt. Pontos dátumot ugyan nem tudunk, 
de 2005 – 2010 körül halt ki az utolsó tulajdonos. A 
ház összedőlt, ezért el kellett takarítani.

Rudanovicz László  
képviselő



Nagysimonyi Hírmondó 21

Nagysimonyi Torna Club gyermekversenyei
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Receptajánlat
„Szép karácsony immár eljő, érkezik az újesztendő…”

Karácsony közeledtével az ünnepi készülődéshez szeretnék 
néhány jól bevált recepttel hozzájárulni.

A Flódni különösen a kedvencem. A receptje már dédanyá-
ink süteményes könyvében is ott lapult. Az elkészítése nem bo-
nyolult, viszont elég időigényes. Mellette szól, hogy sokáig eláll, 
és aki egyszer megkóstolta garantáltan kedvelni fogja.

EGYBEN SÜLT KARAJ

HOZZÁVALÓK (6 adaghoz):
1,5 kg sertés rövidkaraj
2 gerezd fokhagyma
2 evőkanál sertészsír (olvasztva)
1 evőkanál köménymag
1 evőkanál fűszerpaprika
20 dkg bacon
3 közepes fej vöröshagyma
só ízlés szerint

Elkészítés:
Fogjuk a karajt, és egy éles kés 

hegyével jó pár helyen megszur-
káljuk. A kapott kis nyílásokba 
töltjük a nagyobb szeletekre vá-
gott fokhagymát, majd jól besóz-
zuk a húst.

A megolvasztott zsírt összeke-
verjük a köménymaggal és fűszer-
paprikával, és alaposan bekenjük 
vele a húst, és hagyjuk 1-2 órát pácolódni.

Sütés előtt befedjük a húst baconszeletekkel. 220 fokra elő-
melegített sütőbe tesszük fedél nélkül kb. 20 percre. Ezután ki-
vesszük, és hagymagerezdekkel körberakjuk a húst, majd lefed-
jük, és most már csak 180 fokos sütőbe tesszük vissza 1 órára.

Ha még szükséges egy kis pirítás a húsra, akkor a legvégén 10 
percet fedés nélkül rápirítunk.

FLÓDNI

HOZZÁVALÓK:
A tésztához:
50 dkg liszt, 5 dkg porcukor, csipet só, 20 dkg hideg vaj
1 dkg friss élesztő,  db tojássárgája, 1 dl fehérbor (száraz)
AZ ALMÁS TÖLTELÉKHEZ:
1 kg alma, 2 ek cukor, 1 db citrom leve,  0,5 dl fehérbor,
1 kávéskanál fahéj,1 kávéskanál őrölt szegfűszeg,

A MÁKOS TÖLTELÉKHEZ:    
20 dkg darált mák
10 dkg cukor
1 ek méz
1 db citrom reszelt héja
1 dl víz
0,5 dl fehérbor
5 dkg mazsola

 A DIÓS TÖLTELÉKHEZ:
20 dkg darált dió
10 dkg cukor
1 ek méz
1 db narancs reszelt héja
1 dl víz
0,5 dl fehérbor
5 dkg mazsola
4-5 ek sűrű szilvalekvár
1 db tojássárgája a lekenéshez

Elkészítés:
A meghámozott almát lereszeljük, kinyomkodjuk a levét, 

majd összekeverjük a citrom levével, a cukorral és a fűszerek-
kel.

Hozzáöntjük a bort, és addig pároljuk, amíg elfő az összes 
leve.

A mákos réteghez a cukrot a vízzel, a mézzel, a citromhéj-
jal és a borral szirupos állagúra forraljuk, hozzáadjuk a mazso-
lát, és összekeverjük a mákkal. A diós tölteléket is ugyanígy ké-
szítjük el.

A tésztához a lisztet egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a felkoc-
kázott vajat, a porcukrot, a sót, az élesztőt és gyors mozdulatok-
kal összemorzsoljuk. Hozzáadjuk a tojások sárgáját és annyi fe-
hérbort, hogy közepesen lágy tésztát kapjunk.

Ezután fóliába csomagoljuk, és 30 percre hűtőbe tesszük.
Egy 20x30 cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral úgy, hogy a 

szélei mind a négy oldalon túllógjanak. Ezután összeállítjuk a 
sütit. A tésztát 5 egyforma részre elosztjuk. Az első tésztagom-
bócot a tepsibe nyújtjuk, rákenjük a diós tölteléket és rásimít-
juk a tésztát, majd rákenjük a mákos tölteléket. A mákos réteget 
befedjük a harmadik tésztagombóccal, majd erre kenjük a lek-
várt, és rásimítjuk a negyedik tésztalapot is. A tésztán elosztjuk 
az almás tölteléket és befedjük az utolsó tésztalappal.

A tetejét lekenjük a tojássárgájával, és megszurkáljuk villával. 
Előmelegített sütőben 170 fokon kb. 50-60 percig sütjük.

Jó készülődést, kellemes ünnepeket és nagyon boldog újévet kí-
ván:           

Bónicz Lászlóné Márti 


