
VIII. Évfolyam 4. szám 2019. KARÁCSONY

Az Adventi idő, a várakozás ideje, közeleg Kará-
csony, de az út odáig négy hét. 

Előttünk egy hosszú utazás…
A hosszú útra bepakolok. Kinyitom a táskámat, 

gondolkozom, mit is tegyek bele?
Most kell behelyeznem minden szükségest, ami 

kell az úton és azt is, amit ajándékba viszek.
Először is ruha, tisztálkodási szerek. Az úthoz cipő 

is kell. 
Meg élelem és nagyon fontos a víz is! Egy jó 

könyv, térkép is segít a nehéz percekben. 
De még valami! 
Fényképezőgép, mobiltelefon is kell, hogy az ott-

létemről képeket is készítsek.
Mindezt azért, hogy el ne felejtsem és mások-

nak is megmutassam, hogy taníthassam őket. 
Utazzunk együtt Karácsony felé! A Megváltó Iste-
nünk felé!

25 napot vesz igénybe ez az út!

És végül, ha célba érek, mit adjak a betlehemi 
Gyermeknek?

Az utamon mindennap felkínálkozó Szeretet, se-
gítség, jótett, mosoly, jó szó, lemondás… Ajándék 
Neki!

Tegyél Te is Adventben egy apró, kedves gesztust 
Azzal, Akivel az utadon találkozol!

Kívánom, hogy Advent és Karácsony ünnepén le-
gyen imádság minden gondolat! 

A Hit, a Remény és a Szeretet jegyében kívánok 
Mindenkinek ÁLDOTT ÜNNEPEKET!

Szabó Szilvia tanító

Kedves Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk téli számával.
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Aktuális
Tisztelt Nagysimonyiak!

Az önkormányzati választásokat követően az új képviselő- 
testület vette át a stafétabotot egy olyan ciklusváltás után, 
ahonnan viszonylag tiszta lappal lehet indulni. Reméljük, 
hogy a 2019- 2024- es időszak is nyomot hagy községünk 
fejlődésében és azon dolgozunk, hogy az minél mélyebb 
legyen. Megköszönöm a volt Testület munkáját, amivel az 
előző ciklus(ok)ban a községünket szolgálták.

   De térjünk vissza a jelenhez, hiszen itt a startvonalnál 
legalább kontúrokban meg kell határozni  a további fejlesztési 
elképzeléseinket. Tehát nézzük csak sorjában:

Egy: 
 Mi az, amit mindenképpen megvalósítunk pályázati, vagy 

saját erőből, esetleg saját kivitelezésben?
Ebbe a kategóriába tartozik egy frissen elnyert pályázat 

kapcsán a Hársfa utca teljes és a Táncsics utca részleges 
aszfaltozása. Ide sorolnám még a szupergyors internetet, illetve 
a szőlőhegy villamosítását, amelyek ugyan nem önkormányzati 
beruházások, de a mi gyámkodásunk és koordinálásunk 
mellett történnek. Szeretnénk megoldani saját kivitelezésben 
az ÁFÉSZ hídbejárót, valamint a buszforduló többlépcsős 
rekonstrukcióját. Ezenkívül az utcafronti iskolaépület 
átalakítását kell folytatni, hogy a meglévő szobák mellett, 
további négy kialakításával és a konyha- étkező elkészültével 
az épület egésze lakható legyen.  

Kettő:
  Mi az amire jó eséllyel pályázhatunk?
A Magyar Falvak program keretében megjelenő pályázatok 

ígéretes alapot teremtenek ahhoz, hogy egy nagyobb, 30 
milliós beruházást a településünkön megvalósítsunk. Előző 
testületünk a temető teljes körű felújítását helyezte előtérbe, 
amire a pályázatot beadtuk, és most már mondhatom, hogy 
nem nyertünk. Az ígéret szerint minden településen fognak 
támogatni egy pályázatot, és a sok közül azért csak erre az 
egyre adtuk be, hogy minél nagyobb legyen az esély és ne 
egy kisebb értékű, de még odázható támogatást kapjunk. Az 
itt megjelenő pályázatok újból kiírásra kerülnek...  Vannak 
további lehetőségek, ahol többek között akár szolgálati 
lakásra; járdaépítés anyagtámogatására; önkormányzati utak 
felújítására; közterület karbantartó eszközbeszerzésre; óvoda 
udvar fejlesztésére; orvosi eszközbeszerzésre; vagy orvosi 
szolgálati lakás építésére is lehet pályázni. Mérlegeljük a 
helyzetet és tovább próbálkozunk. Egyébként a program 
előnye, hogy 100%- os támogatású és nem kíván önrészt. Ezen 
kívül pályázati síkon ide tartozik az újból, esetlegesen kiírásra 
kerülő TOP, vagyis a Területi Operatív Program, amelyen 
keresztül szinte biztosan befutó pályázatot lehet beadni akár 
csapadékvíz elvezetésre, vagy belvíz mentesítésre. Figyeljük 
és figyeltetjük a kínálkozó lehetőségeket, beleértve a szennyvíz 
csatornát is.

Három:
   Milyen egyéb lehetőségeink és tartalékaink vannak?

Saját lehetőségeink növelése és kihasználása érdekében 
szükségesnek tartjuk a Falugazda KFT-nk  létszámbeli és 
eszközbővítését azért, hogy minél több és nagyobb volumenű 
munkában tudjunk részt venni. Ezzel kapcsolatban figyelembe 
kell venni a cég számára is megnyíló pályázási elérhetőségeket, 
valamint a külső munkavállalás lehetőségét, amelyekben 
szintén van fantázia. Erősíteni kell a lobbitevékenységet, és 
rugalmasan mozdulunk azokra a helyzetekre, amelyekről még 
nem is tudunk, és amelyek majd menet közben adódnak. 

Tisztelt Nagysimonyiak!
Nincs két egyforma település, de településen belül sincs két 

egyforma ciklus sem, hiszen mindig másak a körülmények 
és mindig másak a lehetőségek. Nem mindig van mód arra, 
hogy azt valósítsuk meg, amit szeretnénk, de mindig meg 
kell ragadni a kínálkozó alkalmat. Nekünk képviselőknek 
az a dolgunk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki az adott, 
vagy adódó helyzetből és időszakból. Higgyék el, hogy mi, 
kistelepülések, akik jószerivel csak az állami finanszírozás 
köldökzsinórján tengődünk, és szeretnénk szélesíteni azt a 
nagyon szűk pénzügyi medert, amiben vagyunk, néha fel kell 
vállalni olyan dolgokat is, ami a törvényesség határát súrolja. 
De elmondhatom, hogy községünkben valós gazdálkodás 
folyik, hiszen az elképzelések mindig meghaladták az anyagi 
tehetséget és ahol az elnyert pályázati pénz a forgótőke, ott 
nagyon jól kell ütemezni a történéseket és folyamatokat, hogy 
elszámolásra anyagilag egyenesbe legyünk.  Nekünk nagyon 
sokat kell tenni ahhoz, hogy a pályázati rendszer hiányosságait 
és visszásságait legalább részben kiegyensúlyozzuk. Hogy 
mire gondolok? Nagysimonyi a celldömölki járás legnagyobb 
községe, de ugyanakkora összegre, és ugyanannyiszor tudunk 
pályázni bizonyos megoldandó feladatoknál, mint a tőlünk, 
akár lélekszámban, akár közterületileg is  jelentősen kisebb, 
vagy jelentősen gazdagabb települések. És ezek nagyon 
fajsúlyos mondatok a lehetőségeinket illetően, ugyanis ebből 
kifolyólag állandó hátrányban 

vagyunk. Próbáljuk ezeket a egyenlőtlenségeket plusz 
feladatvállalással, saját kivitelezéssel, vagy bármilyen 
módon csökkenteni, de ilyen mérvű különbségeket, vagy 
inkább megkülönböztetéseket képtelenség kompenzálni. 
Természetesen mi, mint Testület továbbra is alázattal tesszük a 
dolgunkat, de a valós tényeket tudatosítani kell a lakosságban 
ahhoz, kellőképpen tudják értékelni az itt folyó munkát.

Tisztelt Nagysimonyiak!
  Ilyen, és hasonló jellegű hozzáállásra és gondolatmenetre 

tudom felfűzni községünk jövőbeni terveit, elképzeléseit 
és ehhez kérem a Testület támogató együttműködését, a 
dolgozóink segítő munkáját és az Önök bizalmát.

Lábos András 
polgármester
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Tisztelt Olvasó!
Igaz, hogy a következő sorokat régebbi számainkból ollóz-

tam, de az időbeli aktualitása végett évente visszatérően szük-
ségesnek tartjuk ezeket megismételni, újra elmondani.

   A téli, hidegebb idő beálltával kérjük, hogy a vízóra- ak-
nák szigetelését mindenki végezze el, hiszen a mi éghajlati vi-
szonyaink között a fagyhatár 80 cm. Ami azt jelenti, hogy a 
földben lévő vízvezeték fagyás ellen, ezen a mélységen még 
szélsőséges hideg esetén is biztonságban van, viszont a víz-
óránál az akna tetejét legtöbbször 10 cm- es betonfödém képe-
zi, benne egy vaslemezzel fedett lebúvó nyílással, amelyeknek 
a hőszigetelő képessége nulla, 
és ezért szükséges hideg idő-
ben a pótlólagos letakarásuk. 
Ugyanakkor célszerű éven át 
legalább heti rendszerességgel 
ellenőrizni a vízórát, ami meg-
mutatja, hogy nincs- e a beve-
zető szakaszban, vagy a lakás-
ban rejtett csőtörés, hiszen az 
elfolyt vízmennyiség megfize-
tésén túl, egy ilyen eset a ház 
állagát is jelentős mértékben 
veszélyeztetheti.

  Ugyancsak a téli időjá-
ráshoz kapcsolódóan ismétel-
jük, hogy a hideg, havas idő-
ben fokozottabban figyeljünk 
egymásra, kiváltképp az idő-
sebb korosztályra és az egye-
dül élőkre. Ha bármilyen nem 
szokványos dolgot tapasztalnak, kérjük, azt azonnal jelezzék! 
Ugyanúgy, sokkal óvatosabban és körültekintőbben közleked-
jenek azok, akik buszról, vonatról a késő esti járatokkal érkez-
nek haza, főleg egyedül, mindig legyen nálunk mobiltelefon és 
az elcsúszás végett ne közlekedjünk zsebre tett kézzel!

Felhívjuk mindenkinek a figyelmét a lakóháza előtti szakasz 
járdájának a hómentesítésére, tisztítására. ezt célszerű már reg-
gel elvégezni, amíg nem tapossák rá a havat és szükség esetén 
naponta többször is meg kell ismételni. Itt tartjuk szükséges-
nek elmondani, hogy főleg,  aki előtt betonos járda van, azt  ne 
sózással próbálják síkosság mentesíteni, hiszen a só felmarja a 
betont és végleges károsodást okoz benne, amit már tavasszal 
meg lehet látni.

Többen kerestek személyesen, vagy egyéb módon a közsé-
günkben, illetve a zártkertben lévő ingatlanok vételével, eladá-
sával kapcsolatban. Ebben szívesen közreműködünk, hiszen 
mindenkinek az érdeke, hogy egy- egy megüresedett ingatlan 
minél előbb jó gazdára találjon. Ezért kérem, ha valakinek vé-
teli szándéka, vagy eladásra kínált ingatlana van, azt elérhető-
séggel jelezze a hivatalunk számára. 

-  Tisztelt Nagysimonyiak!
Ezúton szeretném kérni, hogy akiknél még akadnak otthon 

régi fényképek, vagy dokumentumok, amelyen a falunkról 
régi házak, vagy utcarészletek láthatók, amelyekkel nem sérül 
a család intimitása, és szívesen közreadnák, -azt kérjük jelez-
zék nekünk, mert egy fényképezés erejéig házhoz mennénk ér-
tük azért, hogy meg tudjuk őrizni a jövő számára.

GÁZ VAN?
-  November elején egy komoly gázrobbanás történt az orvo-

si rendelőnél, vélhetőleg a bojler körüli szivárgás következté-
ben A detonáció kiszabta és kitörte a külső- belső nyílászáró-
kat, és károkat okozott a berendezésben. A gyors reagálásnak 
köszönhetően a keletkezett tüzet a kivonuló tűzoltóság hamar 
lokalizálta, de így is átfüstölődött az épületrész egésze, vala-
mint kiégtek az elektromos kötődobozok és sérült a műanyag 
szerelésű vízvezeték rendszer is. A több napig tartó takarítás 
után jelenleg ott tartunk a felújítással, hogy a külső nyílászá-
rók ki lettek cserélve, a vízszerelés elkészült, és a villanysze-
relők is végeztek. Némi falfelületi javítások,  belső nyílászáró 
cserék, és csempézés végeztével jöhetnek a festő iparosok. A 

kényszerű felújítás után a mai 
igényeknek megfelelően át lett 
alakítva a vizesblokk, illetve 
egy kis teakonyha is készült. 
A továbbiakban a meleg vizet 
villanybojler szolgáltatja, és 
tekintettel arra, hogy a baleset-
kor a gázszolgáltatásból ki lett 
zárva az épületrész, amelynek 
a gáz újratervezése és a fűtés 
átalakítása jelentős költsége-
ket igényelne, ezért,- ameny-
nyiben lehetséges - a tetőn 
lévő napelemek bővítésével 
az elektromos fűtésre törté-
nő átállást szorgalmazzuk. Ez 
a megoldás „holnapután”akár 
ingyen is tud működni, megta-
karítva jelentős költségeket. A 
felújítás ideje alatt a rendelé-

seket a háziorvosunk rugalmas közreműködésével áthelyeztük 
a kultúrházi klubszobába. 

Egyébként az összes önkormányzati épületünk rendelke-
zik biztosítással és ezen esetben a biztosító által kifizetett ösz-
szeg és a tényleges kárérték közötti különbséget pedig a me-
gyei „vis maior” alapból tudjuk igényelni a Katasztrófavédel-
men keresztül.

Az eset kapcsán nagy szerencse, hogy a hajnali órán nem 
közlekedett arra senki, így sérülés nem történt, de nagyon jól-
eső érzés volt több magánszemély és a Tokorcsi Önkormány-
zat felajánlkozása a kárelhárításban.  Nagyon köszönjük!

Lábos András 
polgármester

Apró, de fontos!

ÁRVÁLTOZÁS
Szabó Norbert egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja a 
Nagysimonyi Lakosságot, hogy a járulékos költségek 
emelkedése miatt, a vállalkozása 2020. január 1-jével 

áremelést hajt végre.
Árai a következőképp alakulnak:

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ára:  
3.000 Ft+Áfa/m3

A szolgáltatás megrendelésére továbbra is lehetőség 
van az alábbi telefonszámon: 06 30 972 6414



4 Nagysimonyi Hírmondó

Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestülete az 
őszi-téli időszakban 4 alkalommal is ülésezett. 2019. október 
1-jén, október 21-én, november 28-án és december 12-én. 

Október 1-jén a 2014-2019-es önkormányzati ciklus utolsó 
ülésére került sor, melyen a közös munka eredményeinek 
számbavétele mellett a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati 
fordulójához való csatlakozásról született döntés. 

Az önkormányzati választásokat követően október 21-
én már az új képviselőtestület tartotta meg alakuló ülését. 
Az ülés szép számú lakossági részvétel mellett zajlott, mely 
a Helyi Választási Bizottság Elnökének Szabó Szilviának 
a választás végleges eredményéről történő tájékoztatójával 
indult, majd a bizottság elnöke előtt a képviselő-testület tagjai 
és a polgármester letették esküjüket. Az ülés a polgármester 
programjának ismertetésével folytatódott, melyet az ügyrendi 
bizottság elnökének és tagjainak megválasztása követett. A 
képviselő-testület egyhangú döntésével a bizottság elnökének 
Gál Attila képviselőt, tagjainak Palkovits László és Bődi 
Gábor képviselőket választotta. Első bizottsági feladatuk az 
alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolítása 
volt. Lábos András polgármester javaslata alapján az 
alpolgármester-jelölt Lukátsi Lajos képviselő lett. Szünet 
következett, majd Gál Attila a bizottság elnöke ismertette 
a titkos szavazás eredményét, miszerint a képviselőtestület 
egyhangú döntésével az alpolgármester Lukátsi Lajos. 
Eskütételét követően további napirendi pontokként a 
polgármester illetményének valamint költségtérítésének, az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének illetve 
a képviselők tiszteletdíjának megállapítására került sor. A 
választásokat követő kötelező feladat a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatának a felülvizsgálata és 
szükség szerinti módosítása. Ennek a következő ülésre történő 
előkészítésével a jegyzőt bízta meg a képviselőtestület. Az 
ülés végén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről történő 
tájékoztatás hangzott el és átadásra kerültek az ehhez szükséges 
nyomtatványok. 

A november 28- i ülésen a képviselő-testület módosította 
az önkormányzat 2019. évi költségvetését, átvezetve a 
tervezetthez képest történt változásokat, a plusz bevételeket és 
az újként felmerült kiadásokat. Ennek megfelelően a kiadási 
és bevételi főösszeg az 1/2019. évi  rendeletben elfogadotthoz 
képest az év folyamán 169.054.000,-Ft-ról 189.275.000,-Ft-ra  
emelkedett. 

A szervezeti és működési szabályzat módosítása során a 
korábbihoz képest csak kisebb változtatásokról döntött a 
testület, melyet elsődlegesen magasabb rendű jogszabályi 
előírások tettek szükségessé. Kötelező önkormányzati 
feladatnak tettek eleget a képviselők az egyes, köztemetőkre 
vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálatával. A döntés 
értelmében - tekintettel arra, hogy 2010. évben történt az 
utolsó változtatás - a díjak a kövekezőképpen alakulnak: egyes 
sírhely: 3.000,-Ft, kettes sírhely: 6.000,-Ft, hármas sírhely: 

9.000,-Ft, négyes sírhely: 12.000,-Ft, sírbolt: 15.000,-Ft, urna: 
20.000,-Ft. A rendelet egyéb vonatkozásban nem változik. A 
módosítás 2020. január 1-jével lép hatályba. 

Az ülés további napirendi pontjai voltak a 2020. évi belső 
ellenőrzési terv jóváhagyása az önkormányzat, a közös hivatal 
és az óvoda vonatkozásában, valamint a helyi esélyegyenlőségi 
program elfogadása. Aktuális ügyként tárgyalta még a 
képviselő-testület Csönge község csatlakozási kérelmét, 
miszerint a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalból 
történő kiválási szándékuk kinyilvánítását követően a 
Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kívánnak 
csatlakozni. A képviselőtestület a közös hivatalhoz tartozó 
önkormányzatokkal egyetértésben a kérelmet elutasította. 

Zárt ülésen szavazott a képviselőtestület a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati pályázatokról, melyben 6 
fő felsőoktatásban tanuló pályázó részére havi 5.000,-Ft 
támogatás biztosításához adták le egyhangú szavazatukat a 
képviselők. 

A 2019-es év utolsó ülésére december 12-én került sor. 
Az ülés közmeghallgatással kezdődött, melynek napirendi 
pontjai a lakóhely környezeti állapotáról és a helyi adók 
felhasználásáról történő polgármesteri beszámolók voltak. 

A rendes ülés keretében a rendőrség részéről Nagy Péter 
r.zls. körzeti megbízott számolt be a közbiztonság helyzetéről. 

A jegyző részéről az adózásról szóló beszámoló hangzott 
el, a polgármester az önkormányzati társulásban végzett 
munkájáról adott tájékoztatást. 

Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző

Önkormányzati hírek
A képviselőtestület ülésén történt

Felhívás

Az elmúlt időszakban több ízben érkezett lakossági jelzés 
hivatalunkhoz arra vonatkozóan, hogy a lakóházak előtti 
parkolás a járda egy részének vagy teljes egészének az 
elfoglalásával történik, nehezítve, megakadályozva ezzel 
a járdán történő zavartalan közlekedést. Kérjük a tisztelt 
gépjármű tulajdonosokat, hogy a KRESZ szabályainak 
betartásával, körültekintően parkoljanak a békés együttélés 
és balesetek megelőzése érdekében. 

Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Nagysimonyi Falugazda Kft. állást hirdet 
karbantartó-gépkezelő

munkakörben, 2020. január-februári kezdéssel.
Az állás betöltésénél előnyt jelent: 

- 25 év alatti életkor,  - szakirányú végzettség, 
- jogosítvány,  - Nagysimonyi lakóhely.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon: 06 70 387 8073,
ill. személyesen, ügyfélfogadási időben a Nagysimonyi 

Polgármesteri Hivatalban lehet.



Községünkben október tájékán kerül sor egy sokak által várt 
és kedvelt rendezvényre, az Idősek napjára.

Az önkormányzat minden évben lelkesen és szívesen 
készül erre az eseményre. Az ünnepségen megjelentek magas 
számából látszik, hogy nálunk összetartó eme korosztály, 
hiszen egymást biztatják a részvételre, mesélnek egymásnak az 
átélt élményeikről és bizony jólesik hallani az „újak” szájából, 
hogy ez egy jó délután volt, jövőre is jövünk!

Az idei műsorkínálat is bíztató délutánt ígért, hiszen 
szerepeltek kisiskolások, a celldömölki Szent Benedek 
Katolikus Általános Iskola 3. osztályos tanulói Szabó Szilvia 
jóvoltából, a jóízű ebéd, utána a finom sütemény kellemes 
alapot biztosított az Egri József Operett Társulat nosztalgia 

műsorához. Közben egy örömteli kis meglepetés is zajlott: 
Lábos Mária nyugdíjas igazgatónő köszöntött két kedves 
nyugdíjas pedagógust, Ködös Endrénét és Bene Viktornét 
rubin, ill. vas diplomájuk átvétele alkalmából. Kati Néni, 
és Edit Néni, akik hosszú évekig tanítottak iskolánkban, 
meghatódva fogadták Marika Néni érzelmes szavait, és a 
megjelentek vastapsát. 

A délután hátralévő részében a jó hangulatú beszélgetéshez, 
nótázáshoz Kulman Ferenc harmonikás biztosította a zenét.  
Jó volt nézni a kisimult arcokat, a fiatalosan csillogó szemeket, 
ahogy sorban kérték, és énekelték a kedvenc nótáikat.

Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy ez egy jó délután 
volt, és ismételjünk jövőre is!                         Bóniczné Márti
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A jelen: Perc a múlt és a jövő határán.
A múlt: tanulság, emlék.
A jövő: nagyszerű kihívás.
Eltűnődtem, a gyorsan elszálló életről. Hiszek abban, hogy 

Valamennyien, valamilyen előre meghatározott céllal, feladattal 
érkezünk, amikor megszületünk, olyan talentumokkal, hogy 
képesek legyünk tanulni, tovább fejlődni, tanítani, hogy olyan 
emberekké váljunk, amilyenné szeretnénk válni. 

Két példaértékű pedagógusról emlékeztünk meg az Idősek 
napján.

Nagy megtiszteltetés, megbecsülés és szeretet övezze Ködös 
Endréné Kató néni nyugdíjas tanítónőt, aki Rubindiplomát 
kap.

Bene Viktorné Edit néni nyugdíjas orosz – és ének szakos 
tanárnő a Vasdiploma megszerzésére jogosult.

Kató néni és Edit néni a megérdemelt pihenésüket töltik, 
életszemléletük, példájuk ma is tanít. Türelemmel, szeretettel, 
féltő szigorral, szakmai – módszertani tudással és sugárzó 
jókedvvel végezték munkájukat. 

Kató néni a Pápai Tanítóképző elvégzése után, mint kezdő 
tanító került az iskolánkba, és itt is maradt nyugdíjazásáig. 
Ő az a kivételes személyiség, aki tanítói munkáját végig egy 
helyben végezte. Mellette betöltötte közéleti tevékenységét 
is. Iskolánk Csapatvezetőjeként kreatív foglalkozásokkal 
értékeket közvetített a tanulóknak a néptánc szakkörben, 
hímző – varró órákon és a rajz és a testnevelés tanításában. 

Edit néni is Pápán végzett a Tanítóképzőben, majd 
Budapesten szerezte meg az orosz nyelvszakos diplomáját. 
Veszprémvarsányban kezdte a pedagógusi munkát, majd 
később hazatért szülőföldjére. 1969 szeptemberében került a 
Nagysimonyi iskolában, ahol az orosz nyelv mellett ének – zenét 
is tanított. Pedagógusi munkáját hivatás – és gyermekszeretettel 
végezte. A pontosság és a rendszeretet jellemezte. Szakszervezeti 
vezetőként gazdag tapasztalattal bírt. 

Isten áldja Mindkettőjüket! Példaértékű tanítók voltak, 
bennünk élnek tovább, tisztelettel gondolunk Rájuk!

Ezúton is gratulálunk a Vas – és a Rubin Diplomához!
  Tisztelettel: 

Lábos Mária 
nyugdíjas tanár

Nyugdíjba vonult dolgozóitól búcsúzott 
az önkormányzat…

  
Idén október derekán egy kis meghitt ünnepségre, „búcsúz-

tatóra” hívta meg elköszönő  dolgozóit a Nagysimonyi Önkor-
mányzat.

Szép Tiborné óvodavezető és Hajasné Smidéliusz Márta 
óvónő, egyazon évben, 1979- ben kezdte meg óvodapedagógusi 
pályáját a Nagysimonyi Óvodában, majd 40 év munkaviszo-
ny után, idén búcsúztak a már Tündérkert Óvodának nevezett 
munkahelyüktől. 

Kiss Pálné szakácsnő, a Kemenesmihályfai konyha bezárása 
után került hozzánk, Nagysimonyiba, majd 4 évet töltött az óvo-
da konyháján mielőtt letette a fakanalat. 

Lábos András polgármester rövid beszédében mondott 
köszönetet elköszönő dolgozóinak, és az eljövendő „pihenéshez” 
egészséget, hosszú boldog életet kívánt. A virágcsokrok és az 
emléktárgyak átvétele után vidám beszélgetéssel, közös em-
lékek felidézésével folytatódott a délután. 

Ezúton is kívánunk Nekik hosszú, boldog nyugdíjaséveket!

Bóniczné Márti
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Visszatekintés:
Az alábbi programok voltak a mindennapos nyitva tartás 
mellett:

Októberben:
- négy alkalommal volt árusítás ( Telekesről, 
Szentgotthárdról, Bács – Kiskun megyéből ) 
- Búcsúi bál 
- október 13-án országos szavazás, választás  
- Esküvő, lakodalom 
- a sárvári Mozgáskorlátozott csoport látogatása falunkban 
-  okt. 26-án Idősek Napja kulturális műsorral

Novemberben:
- négyszer volt árusítás 
- a Könyvtár szervezésében a vasvári színkör Játékkosár című 

3 komédiát adott elő 
- zártkörű családi rendezvény

Decemberben: 
- három délután volt árusítás 
- a Civil Egyesület Nagysimonyiért adventi gyertyagyújtásai 
vasárnaponként 
- Karácsonyi foglalkozás 
- dec. 18-án Karácsonyi műsort adnak a celldömölki Szent 
Benedek Katolikus Általános Iskola 3. B. osztályos tanulói 
- a téli szünetben Játszóház

Fotók az eseményekről:
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Ünnepi megemlékezés 
az Ostffyasszonyfai Hadifogoly-temetőben

A hagyományos Halottak Napi megem-
lékezésre idén november 5-én került sor az 
Ostffyasszonyfai Hadifogoly-temetőben. Az-
nap reggeltől fogva szemerkélt az eső, borongós, 
szomorkás idő ígérkezett. A kezdéskor azonban, 
amint Dr Andor Ferenc a köszöntőjét elkezdte, 
váratlanul és csodálatos módon kisütött a nap, és 
az ünnepi szentmise, a gyönyörű szavalat, vala-
mint a megemlékezés idejére aranyszínbe vonta 
a temetőt. A hagyományos koszorúzás után vé-
gezetül megszólalt a Szózat, majd az Il Silenzio 
csodálatos, és megható dallamával zárult a prog-
ram.

Bónicz Lászlóné

Kultúrházi események
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A Kultúrház nyitva tartási rendjében Mindenkit szeretettel várunk!  
A napi programok időpontjai mindig a bejárati ajtóra kirakott 
lapról olvashatóak.
Élményekben gazdag téli napokat kívánok Mindenkinek!

Szeretettel:                          Szabó Szilvia tanító

Áldott Ünnepeket 

és Békés, 

Boldog Új Évet 

az Újság 

olvasóinak!

A Nagysimonyi Községi Könyvtár ismételten igényelt 
programokat a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszertől. A 2019-es évre7 db programra támogatását 
nyerte el községünk Könyvtára, a rendezvények teljes 
összege 408.000 Ft azaz négyszáz-nyolcezer Ft.

A Rendezvényeink összegét 100 %-ban finanszírozta−
koordinálta a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer,a programok INGYENESEK voltak.

2019-es év folyamán megrendezésre került programok:
− 2019. április 13.-án a könyvtárban olvasás népszerűsítő 

délutánt tartottunk alsós iskolásoknak,
6 lelkes gyermek részvételével.

− 2019. május 18.-án szombaton a CAPITO GITÁR 
KLUB zenés műsora látogatott el hozzánk.

Várhelyi Zoltán a gitár klub vezetőjének Nagysimonyi 
kötödése van, édesanyja Asbóth Mária Nagysimonyi 
születésű, Zoltán diák korában sok nyarat töltött kis falunkban 
nagymamájánál.

42 fő vett részt a szórakoztató délutáni zenés programon. 
Visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte magát 
boldogan és felszabadultan tértek haza otthonukba.

Kultúrházi események  Nagysimonyi Községi Könyvtár
2019-es  évi eseményei  

összefoglalva
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− 2019. június 1.-én szombaton 15:00 órától, Csider 
Sándor – író, költő, szombathelyi egyetemi tanár, író olvasó 
találkozóra érkezett községünkbe, Álomút című verses 
könyvének bemutatójával. E könyv versei egy rég elfelejtett 
világot tártak elénk, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt 
szólnak, csupa kedvesség és szépség található-e versekben. 
Kötetlen beszélgetéssel és közös verseléssel telt a délután 15 
fő részvételével.

− 2019. június 18.-án kedden olvasás népszerűsítő 
foglalkozást tartottunk az óvodában a gyerekeknek 18 
fő részvételével. A gyerekek nagyon örültek a könyveknek, 
amiket átvittünk a foglalkozásra. Legnépszerűbbek a MI 
micsoda sorozatból a dinoszauruszok, szuper állatok, vasút, 
autók, kutyás, macskák, madarak, kígyók, hüllők és még sok 
más érdekesség. Csukás István meséivel is ismerkedtek. 
Nyári útravalónak felolvastam a kis óvodásoknak a Vízpart 
barátság című mesét.

− 2019. júliusra és szeptemberre tervezett programok 
sajnos nem kerültek megtartásra, a Vas Megyei Berzsenyi 
Dániel könyvtárnak az előadók ( Nagy Bendegúz és Neudl 
Marianna ) egyébe elfoglaltságaik miatt visszamondták, az 
összes fellépésüket 2019. július 1-től.

 Nagysimonyi Községi Könyvtár
2019-es  évi eseményei összefoglalva



− 2019. november 16.-án szombaton 14:00 órától a Vasvári 
Játékszín érkezett hozzánk a Komédia Kosár című színházi 
programjukkal, 3 darab művet láthattak az érdeklődőkHans 
Sachstól – Fonóház; Tüzes vas; Az ellopott kakas címmel. 
A közönség nagy örömére, jó hangulatot varázsoltak, 
mindenkinek feltöltődést hoztak a rohanó hétköznapok után, 
összesen 38 fő vett részt a programon.

Az összes programunk teljesen INGYENES volt mindenki 
számára.

Köszönet szeretnék mondani mindazoknak akik, 
jelenlétükkel megtisztelték bármelyik programot a 2019-es 
évben, ami a Nagysimonyi községi Könyvtár szervezésében 
zajlott.

KöSZöNET a szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Könyvtárnak és a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszernek, a programok 100 %-os finanszírozásáért.

Bízom benne, hogy a 2020-as évben is sok hasznos 
programra pályázatát tudom, elnyerni községemnek.

A Könyvtár Nyitva tartása minden pénteken 15 00 - 17 00 
óráig.

Az alábbiFolyóiratokjárnak a könyvtárba, amiket 
szintén lehetingyenesen kölcsönözni.

Heti lap:  Kiskegyed,
Havi lapok:Interpress magazin � IMP, Júlia és Romana 

regények, National Geographic, Természet Gyógyász,
Kézimunka újságok:  Burda, Filé horgolás, Horgolási 

ötletek, Praktika,

Mindenkit szeretettel várok, az új modern 
könyvtárszobába, ami a Balogh József művelődési ház

( Cím: Nagysimonyi, Rákóczi Ferenc utca 2.), emeletén 
található.

Minden kedves olvasómnak és falubelinek

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet kívánok.

Lukátsiné Németh Ilona
könyvtáros
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Nagysimonyi Községi Könyvtár
2019-es  évi eseményei 
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Lélekemelő gondolatok,
ünnepvárás

December elején elkezdődött az új egyházi év, de egyelőre 
még rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak a sötétség órái. 
A téli napfordulót követően – dec. 22. - azonban elkezdenek 
hosszabbodni a nappalok, ha úgy tetszik, a világ megindul a 
fény felé. Ezt hozza nekünk Advent és a Karácsony ünnepe.

Az Ünnep egy különleges idő, mert másképp telnek a na-
pok, a percek és másra is használjuk, mint a hétköznapokon. 
Szükségünk van az ünnepek-
re, amelyek ritmust adnak a 
hétköznapjainkhoz. Új tarta-
lommal töltik fel a életünket. 
Nincs ünnep várakozás nél-
kül. Ha ez a várakozás elma-
rad, ha nem lassulunk le, és 
nem csendesedünk el, akkor 
nem fogunk lélekben megér-
kezni az ünnephez. Azért in-
dulunk el a templomba, hogy 
a hétköznapból kilépve az Is-
tennel találkozzunk! 

Keressük az ünnep meghitt 
boldogságát!

Mi kell a boldogsághoz? 
Az, hogy tudjuk, hogy van-
nak, akikben megbízhatunk. 
Ez a biztonság, hogy nem va-
gyunk egyedül, hogy nem 
hagynak magunkra. Számíta-
nak ránk, és mi is számítha-
tunk arra, hogy felkarolnak és 
szeretnek. Személyes kapcso-
latokra van szükség, egymást meghallgatni, egymással törőd-
ni. Éhezünk és szomjazunk a megértésre, a törődésre, segítség-
re és a szeretetre.

Kik a boldogok?
A tiszta szívűek, akik becsülettel élnek. Akik nyugodtan nézhet-

nek a tükörbe, mert szembe tudnak nézni önmagukkal. Igazán at-
tól leszek igaz és boldog ember, ha tudom, hogy ki vagyok.

Advent a készülődés, a rendrakás időszaka. Megtelik a szí-
vünk várakozással, csodavárással. A Karácsony attól lesz szép, 
hogy megtörténik a csoda. Varázslat van. Szeretet lengi be a 
szobát, amely átjárja lelkünket is. A Karácsony az ajándékok, 
a titkos vágyak beteljesülése. Karácsonykor a Megváltó eljön 
hozzánk, áldottá teszi a napokat, hogy erősödjünk hitben, re-
ményben, szeretetben és békességben.

Karácsony üzenete, hogy 
Jézus Krisztus az Atyától szár-
mazott és Szűztől született Je-
ruzsálemtől 8 km-re lévő Bet-
lehemben, ahova Mária és Jó-
zsef népszámlálásra érkezett. 
A város körül pásztorok ta-
nyáztak, egy városszéli istál-
lóban találtak menedéket, ahol 
világra jött a Megváltó.

Megváltó Urunk, te egykor 
kisgyermekként jöttél közénk 
egy szegényes istállóban, hogy 
megújítsad hitünket és a meny-
nyei Atyával való kapcsolatun-
kat. Azóta is eljössz közénk 
minden karácsonykor, hogy 
emlékeztess minket az újjászü-
letésünk lehetőségére. 

Lélekben én is elindulok 
hozzád, Betlehembe, hogy szí-
vemből kérjem tőled bűneim 
bocsánatát, és hogy isteni jó-

ságoddal megtisztítsad lelkemet. Jóságos Jézusom, nem kérek 
mást karácsonyra, csak azt add meg, hogy tiszta szívvel borul-
hassak le szegényes jászolod elé, tiszta szívvel hódoljak előtted!

Tisztelettel kívánok Áldott Ünnepeket minden Olvasónak!
 Lábos Mária 

nyugd. tanár

Bécs – betlehemi békeláng átadó 
ünnepség
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Az idei évben a Betlehemi Békeláng átadó ünnepségre 
2019. dec. 14-án Bécsben, a Duna menti templomban 
került sor. Európa több országából is érkeztek közösségek, 
cserkészek, fiatalok, idősebbek, egyházi méltóságok. 

Celldömölköt Pipics Csaba és Családja képviselte. 
Jutalomként a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola két 
3. osztályos tanulója  -Treiber Dzsesszika és Orsós Patrícia – 
is részt vett. Kíséretükhöz tartoztunk mi is. 

A Békelángot a celli Római Katolikus Nagyboldogasszony 
templomból és a Szent Benedek Iskolából lehet hazavinni 
mécsesben. ( becsületkassza van a templomban kitéve )

Az átadó misén magyar nyelven az alábbi Olvasmány 
került felolvasásra: 
  ( Zsolt 34, 12 – 15 )

„Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám! Megtanítalak benneteket 
az Úr félelmére. 

Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat 
látni?

Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat és ajkad ne 
beszéljen csalárdságot!

Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre és 
kövesd azt!”

Hála és Köszönet a Családnak az önzetlen szeretet - és béke 
közvetítésért!

Szabó Szilvia 
tanító

Katolikus hírek
Kedves Nagysimonyiak! December hónapban talán a gyere-

kek, vagyis a gyermeki lelkületűek tartják a legnagyobb ünnep-
nek a karácsonyt szerte a világon. Intenzív készülődés, sokszor 
eltúlzott bevásárlás, rohanás, türelmetlenség előzi meg ezt a na-
pot. A legtöbb ember azzal van elfoglalva, kinek milyen ajándé-
kot vegyen. Az ember belefárad az előkészületekbe, s legtöbb-
ször összeroskad a „szeretet” ünnepén, legyen az akár nő, akár 
férfi. Sokan gondolják úgy, meg kell felelni az ilyenkor szokásos 
elvárásoknak, legalább ezt az ünnepet családi körben, kellő kül-
sőségek között kell eltölteni.

Akinek van családja, hirtelen rádöbben, hogy nem tud mit 
kezdeni a szokatlan együttléttel, s összecsapnak az indulatok 
a csillogóan feldíszített fa körül; aki egyedül maradt valamely 
szeretett személy elvesztése miatt, az önsajnálatba burkolózva 
szenvedi át az estét. Ám mégis jó megállni és el elmélkedni ezen 
a szép csillogó ünnepen.

„Olyan jó néha angyalt lesni 
s angyalt lesve a csillagok közt 
Isten szekerét megkeresni. 
Ünneplőben elébe menni, 
mesék tavábanmegferedni 
s mesék tavában mélyen, mélyen 
ezt a világot elfeledni.”

 Wass Albert: Karácsonyi versek II.

Hogy valójában mit jelent Karácsony ünnepe, elvétve tud-
ják csak megválaszolni az emberek. Mai társadalmunkban a 
fogyasztás került az előtérbe, a kereskedelem egyre több pénzt 
húz ki zsebünkből a körültekintően kidolgozott marketingnek 
köszönhetően. Ki áll meg manapság és teszi fel a kérdést: szük-
ségem van nekem erre? Valóban csak erről szól ez az ünnep?

A sokak által katasztrofálisan megélt ünnepről alkotott kép 

azonban tévedés! Pontosan azok számára jelenti a legtöbbet 
Karácsony ünnepe, akik összetört életük cserepeit próbálják 
nagy gonddal összerakosgatni. Jézus Krisztus azokért született 
e világra, akik „elvesztek”, akik útjukat tévesztették, vagy úgy 
érzik, értelmetlenné vált számukra az élet. „Üdvözítő született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus…” (Lk 2,11). Karácsonykor kez-
dődik újra Istennek az emberhez fűződő története, amelyben 
az Úr az elveszetteket keresi, és emeli fel magához, mivel Jézus 
Krisztus magára vette minden bűnüket.

Akárcsak a barlanghoz elsőként odafutó pásztorok, mi is 
döbbenten állunk a jel előtt, amelyet Isten nekünk adott: „egy 
bepólyált, jászolba fektetett gyermek” ez a jel (Lk 2,12). Csönd-
ben letérdelünk és imádjuk őt.

Mit mond nekünk ez a gyermek, aki értünk született Szűz 
Máriától? Mi karácsony egyetemes üzenete? Azt mondja, hogy 
Isten jóságos Atya, és mi mindannyian testvérek vagyunk.

Ez az igazság képezi az alapját az emberiségre vonatkozó ke-
resztény látásmódnak. A Jézus Krisztus által nekünk ajándé-
kozott testvériség nélkül az igazabb világ megvalósítására irá-
nyuló erőfeszítéseink hamar kifulladnak, és a legjobb tervek is 
könnyen lélektelen struktúrákká lesznek.

Ezért hát karácsonyi jókívánságom a testvériség jókívánsá-
ga.

Krisztus nélkül nincsen Karácsony, az ünnepi étel, a fenyő-
fa, az ajándékok, a gyertyafény ugyan jelen vannak körítésként, 
de Jézus Krisztus nélkül üres marad az este. Ő azért jött a Föld-
re, hogy megmentsen bennünket a reménytelenségből. Ez pe-
dig éppen elegendő ok arra, hogy a Karácsony öröme eltöltsön 
bennünket. Áldott ünnepeket!

Balasi István  
esperes - plébános

Bécs – betlehemi békeláng átadó ünnepség



„József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami 
benne fogant, az a Szentlélektől van.”Mt 1,20b

Krisztus születésének ünnepe alkalmából a Józsefnek szóló 
angyali biztatás, bátorítás 
szavaival köszöntöm a 
kedves Olvasókat.

Talán nincs még egy ilyen 
közismert személy a világon, 
mint a karácsonyi történetben 
szereplő József, akiknek 
meglepő módon egyetlen 
szavát sem ismerjük, és 
csupán belső életének titkába 
enged betekintést a bibliai 
szöveg, mégis jószerivel 
mindenütt ismerik alakját, 
mint a Szent Család fejét, aki 
igaz és istenfélő emberként 
hűségesen követi az isteni 
utasításokat, úrrá lesz félelmein, talán csalódottságán is, 
és szerető családfőként óvja Máriát, valamint a gyermek 
Jézust, jóllehet, óriási lelki nyomás nehezedik rá, és komoly 
próbatételeket kell kiállnia. Próbára teszi őt a mózesi törvény 
szigora, de ő kitart szeretett jegyese mellett. Próbára teszi a 
sok-sok utazás, és az ezekkel járó rengeteg bizonytalanság, 
ám ő rendületlenül halad az Isten által kijelölt úton. Próbára 
teszi a Heródes gyilkos indulatától való félelem, de az övéi 

iránti szeretete nem lankad. Így, bár szótlan marad, mégis 
egyetlen dolgot megtudunk róla, méghozzá azt, hogy útja 
során mindvégig engedelmes és istenfélő marad. Úgy is 

mondhatjuk tehát, hogy nem 
ismerjük egyetlen szavát 
sem, de ismerjük rejtett, 
belső életének gazdagságát, 
amely annyira meggyőző, 
hogy már-már hallani véljük 
engedelmes szavait is. De 
nincs utóbbiakra szükség, 
hanem sokkal inkább arra 
a lelkületre, amely ezzel a 
fajta engedelmességgel várja 
Jézus Krisztus születését.

Erre a belső, lelki 
gazdagságra van szükségünk 
nekünk is, valamint a 
minket szeretőknek is, hogy 
karácsony valódi ünneppé 

legyen.
József szótlan üzenete legyen biztatássá karácsony 

közeledtével, hogy teljes szívből várjuk a mindenség Urának, 
Jézus Krisztusnak a születését, aki Isten határtalan szeretetét 
hozza el Önmaga által ajándékul a világnak.

 
Pethő Attila

evangélikus lelkész
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Evangélikus hírek

Községünk a Facebook-on!
Kedves Nagysimonyiak!
Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy a település hi-

vatalos weboldala mellett elindítottuk falunk Facebook oldalát is!
Fontos számunkra, hogy egyrészt községünket 

népszerűsítsük az internet s az oldal adta lehetőségek segítsé-
gével, másrészt pedig, hogy mindenkit tájékoztassunk minden 
olyan dologról, eseményről, rendezvényről, legyen szó vilá-
giról vagy egyháziról, ami községünkben történik. 

Ezért tartottuk fontosnak, hogy elindítsuk a Nagysimonyi 
Község nevű Facebook oldalt, ami sokkal interaktívabban lehet 
jelen valahányunk életében. 

Kérjük, ha tehetik, kövessék figyelemmel az oldalt (www.
facebook.com/nagysimonyi), s ez által is több információhoz 
juthatunk falunk életével kapcsolatban! 

Amennyiben rendelkezésükre állnak olyan fotók, amelyek 
falunk életéhez kapcsolódnak (pl. valamilyen eseményen 
készültek) legyenek szívesek eljuttatni a következő e-mail 
címre (ifj.bodigabor@gmail.com), hogy mindezeket megosz-
thassuk azokkal, akik követik oldalunkat, falunk életét!  

Reméljük, hogy új oldalunk elnyeri az Önök tetszését és 
barátaiknak, ismerőseiknek is ajánlják majd.

Kellemes időtöltést kívánunk!

Nagysimonyi Község Önkormányzata nevében:

Bődi Gábor
 önkormányzati képviselő
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2018. a család éve
A születésekről, az örömökről

Az élet jele, ha valahol felsír egy kis gyerek

Születése a várva-várt pillanat, a környezet is lázban van, 
mit hogyan még, biztosan jó minden. Én is úgy gondolom, 
hogy életem legboldogabb pillanata volt a fiam születésekor a 
felsírása, akkor tényleg mindegy, hogy fiú vagy lány. A legkisebb 
gyermekek a legnagyobb reményekkel kecsegtetők. Az apák 
büszkék, ha gyermekük született, majd a legszeretettebb 
teremtmény lesz az élete során. Az idők során a férfiak, akár 
szegények, vagy gazdagok más és más helyet harcoltak ki 
maguknak, lásd apás szülés a szüléskor. Megjelenik a család 
is. Régen volt úgy 100 évvel ezelőtt, hogy örömében az apa, 3 
napig mulatott és csak a gyereke megszületése után ment haza, 
maga előtt tolta a vesszőből font babakocsit, a legújabb és 
legdrágább darabot, a másik fontos darab a bölcső volt. Ebből 
az újszülött semmit nem észlelt, neki egy a fontos a szülőanya 
két karja és a cumi, hiány esetén a kezére van utalva. 

A létér folyó harca már ekkor a családban kezdődik 15-20 
évig tart, illetve egy életen át.

Ma a GYESEN lévő szülők nap, mint nap élvezik az őszinte 
teljes bizalmat sugárzó csecsemőik részéről. Akaratukat is 
kifejezik a csecsemők, ha másképpen nem megy, hát sírással. 
Az idő nagyon lassúnak tűnik. alig várjuk, hogy már nagyobb, 
ovis legyen. De egy felismerés, egy mosoly bizony leírhatatlan 
öröm. Hát még akkor, ha megszólalt már. Itt már jöhet a 
segítség, a felfedezés a 2-3 éves korig. Életkori sajátosságok 
sorozata, a törés, zúzás, dobálás, esés, kelés, stb. Általában 
az ének-zene, a mese, a valóság elemeit mutatja neki a 
környezete. Minden gyermek más, még másabb egy lány, vagy 
fiú. Abban hasonlók, hogy segítség nélkül elvesznének és más 
milyen segítséget is igényelnek. Anya, apa, védőnő, orvos, 
ők bárkivel kommunikálnak, sírnak, figyelnek, próbálkoznak 
azokkal, akik velük foglalkoznak. Már mennek, de a beszéddel 
nagyon érdekesen ismerkednek, előbb vagy utóbb sikerül is 
mindenkinek.

Néhány emlékezetes példával illusztrálom kis világukat
Egy kislány példájával kezdem. Karácsonykor történt, hogy az 

anya egyik kezével ételt kevert, a másikkal fogta a kislányt, aki 
éppen a főzőpulton ült, és dúdolgatott közben, a kislány közölte, 
de még inkább hangokkal magyarázta „dedet” kért. Édesanyja 
sem értette, de hosszú ismétlések után rájöttek, hogy a szokásos 
„Csendes éj” dalszövegét kéri, „a kisded Jézus jászolban 
szunnyadó” éneket már értelmezte. Hát nem csodálatos?  (A 
számtalan átdolgozásban megjelent, mindenki által ismert, 
dúdolt, „Had zengjen énekszó” egyházzenei gyűjteményekben 
megtalálható ének.) Fiatal szülők és gyerekek példáját figyelve 
folytatom egy másik megtörtént esettel, egy fiúval. Ismeretlen 
körülmények, az orvos szemhibát észlel, csak egyik szemét 
használja a gyerek, mindenképpen szemüveg kell neki. 
Mindenki által a szeretet harcán indult a vizsgálat. A fiú részéről, 
akit éppen Balázsnak hívnak a „nem” amit elsőként kimondott 
már tisztán hangosan értelmezett. A már gyakorlott orvos és 
környezete küzdött vele, a táblát nézve kellett volna mutogatni az 
ujjaival.  Kérdezték tőle, fölötte, alatta: „dunna alatt alszik a rét”, 
mondta megfogták a kezét és kérték, Ő ismételt a végtelenségig 
„dunna alatt alszik a rét”. (Vers, ugyancsak mindenki ismeri: 
„aludj el szépen kis Balázs.) Küzdöttek a szülők, az orvos, a 
környezet. NEM! Örök harag a szemüveggel, hát sorozatban 
tűntek el a szemüvegek. 30 év multán már megérett a családi 
ház a tatarozásra és mi történt, egy mélyásás a homokos talajban 
és egy gyerek szemüveg került elő. A gyerek orvosi segítséggel 
kinőtte a kancsalságot, felnőttként nem kellett neki szemüveg. 
Egy fél dioptria távollátása maradt, az orvos szerint, ez még 
előny is a szakmákban.

Újévet kezdünk gyerekekkel, friss erővel, szép reményekkel. 
Már adnak a gyerekek munkát, őszinte, simogató, ragaszkodó 
szeretetet. Nem marad egyedül, akinek van gyermeke. 
A lehetőségek tárháza, nem kis harca az életnek, hogy 
mindenkinek legyen szerető családja.

Kocsis Ilona Zsófia elszármazott
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Idén december 8-án került megrendezésre az ötödik 
karácsonyi foglalkozás. Ahogy az már lenni szokott, most 
is készült rengeteg gyönyörűség, amivel felkészíthettük 
magunkat a közelgő ünnepre. A sok kis ügyes kéz alkotott 
manókat, hóembereket, festettek fakarikára, ping-pong labdára, 
dekupázsoltak szalvétával. Reméljük minden résztvevő jól 
érezte magát és sikerült a fagyos napok ellenére egy kis ünnepi 
melegséget csempésznünk a szívekbe.

Ugyanezen a napon került sor a második rajzversenyre 
is a Nagysimonyi Torna Club szervezésében. A témák: Kik 
segítenek a Mikulásnak? és A legszebb karácsonyfa. Sokan 
életetek a lehetőséggel és késztetettetek nekünk csodaszép 
rajzokat. A három kategória díjazására a IV. adventi vasárnapon 
, l gyertyagyújtáson kerül majd sor. Mivel arra ez az újság már 
megjelenik, így a díjazottak neve majd a következő számban 
lesz feltüntetve.

Mivel kis falunknak rengeteg kreatív lakosa van, legyen 
az gyermek vagy felnőtt, szeretnénk ezt kihasználni. A 
lehetőségek és a hely adott, így már csak „hogyan és a mikor” 
a kérdés. Amennyiben lenne rá igény szívesen bővítenénk 
a foglalkozások körét és a célközönséget is. Szerencsére 

az utóbbi időszakban sokszor látogatta meg településünket 
a gólya, így sok kismama és baba lakója van a falunknak. 
Közülük néhányan nemrég telepedtek le nálunk, számukra és 
számunkra is könnyebbség lehet egy baba-mama jellegű klub, 
ahol a picik is jól érezhetik maguk és a szülők is meg tudják 
beszélni az aktuális „problémákat”.

De a kicsit nagyobbaknak is lennének ötleteink (farsangi 
fánksütés, vetélkedővel, húsvéti tojáskeresés, sportnap…)

A nagyobbaknak érdemes lenne kihasználni a kultúrház adta 
műszaki feltételeket is, akár egy „mozi délután” keretében.

A felnőttek és nyugdíjasok számára is adottak ezek a feltételek, 
nem beszélve a pályázaton nyert buszok lehetőségéről, akár 
egy kiállítás, vagy színház meglátogatásával.

Tehát a lehetőség adott, csak ki kell használni, ha valakinek 
tetszenek a fent leírtak és szeretné ha ezek meg valósuljanak, 
nyugodtan jelezzék nekünk. Mind az NTC, mind a Civil 
Egyesület és az önkormányzat is támogatja a közösségi 
megmozdulásokat!

Mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánunk és 
találkozunk 2020-ban!

Civil Egyesület Nagysimonyiért
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Az erdőt, a rétet vastag hó takarja.
Hótól elnehezülta fák ága-karja.
Kis fenyőfa állaz erdő közepében,
üde-zöld ruháját,hó fedi el szépen.

Vidám beszélgetéstöri meg a csendet,
két fiú jár erre, fenyőfát keresnek.

Mosolygó szemükben, reményteli álom:
– Karácsonyi fámat,itt majd megtalálom.

S ahogy körbenéznek, szemük is felcsillan:
Ilyen szép kis fenyőtláttam álmaimban.
Óvatos a fűrész, hogy ne nagyon fájjon:

Ez a legszebb fácska, ezen a világon!
Lazán körbe kötik, egy vékony kötéllel,

s elindulnak haza, dacolva a széllel.
Nemsoká elérik, a szülői házat,

a házuk tetején, a kémény pipázgat.
Ablak üvegén anyíló jégvirágok,

takarják a kinti,hideg, zord világot.
Nyílik már az ajtó, s a fenyő is végre,

odakerülhet az ünnepi helyére.
Háromlábú “cipő”kerül a lábára,
betlehemi csillag, középső ágára.

De még várnia kell, a féldíszítésre,
A család most készül, ünnepi ebédre.
Szépen megterítveaz ünnepi asztal,

fehér terítővel, megkímélt damaszttal.
Evőeszközök is fényesen ragyognak,

visszaverve fényét, napnak, csillagoknak.
A “férfiak” hárman, az asztalnál ülnek.

régi karácsonyokképébe merülnek.
Két fiú hallgatja, amit apjuk mesél,

– az a szép történet, mit az ember megél.
Amott a kis zugban, kemence tövében,

összegömbölyödött cirmos alszik éppen.

Szépkarácsonyi mese gyerekeknek, felnőtteknek
Aranyosi Ervin: Karácsonyi mese

Adventi Gyertyagyújtásról képek Rudanovicz Lászlótól:

Civil Egyesület Nagysimonyiért
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Nem zavarja álmát, a beszélő ember,
éjszaka vadászott, s most jött haza, reggel.

Konyhaajtó nyílik, anya, s lánya tálal,
megtelik a szobaaz étel illatával.
Vígan falatoznak,jól esik az étel,

Ízes minden falat, egyik sem kivétel.
Ebéd koronájadiós, mákos bejgli,
a karácsonyt ezzel illik ünnepelni.

Jóllakott mindenki, az asztalt leszedik.
Fenyőfa díszeit most előkeresik.

Csillagszórók, gyertyák, színes papírláncok
fénylő üveggömbök, – kisbolygóknak látszók,

angyalhaj, jégcsapokés girland füzérek
pár papírdobozban, pihennek, megférnek.

Sorban előjönnek,“felszállnak” a fára.
Boldog hangulat ül,az egész családra.
Miközben a díszekhelyükre kerülnek

a család tagjaiénekbe merülnek.
Mennyből jön az angyal, szívből szól a nóta,

így csinálják mindig, ki tudja mióta.
Új dalba kezdenek, ha lejárt a régi.

Cica is nyújtózik, álmos szemmel nézi.
Leugrik a földre, a fenyőhöz sétál.

szaglászik az orra, sok kis bajsza szétáll.
Szemmagasságában egy kristálygömb csillog.

Benne tükörképe macskaszeme villog.
Odalép a gömbhöz fejét félre hajtja,
mancsával a mását pofozni akarja.

Ám az nem ijed megés nem ugrik félre,
hintázik a cicánk nagy-nagy örömére.

Kész a karácsonyfa – gyönyörű a fájuk!
Mind magukra öltik ünnepi ruhájuk.
Az apuka ekkor szól a gyerekeknek,

most egy órácskára, szánkózni mehetnek.
A fiuk titokban hócsatára várnak,

hósáncot emelnek, bástyaként hóvárnak.
Hógolyókat gyúrnak, kezük melegével,
s nem törődnek a hó, fagyasztó levével.
Az apa a lányát, szánkón húzza éppen,
ám egy hó golyóbis, eltalálja, képen.

Körülnéz, hogy lássa ki küldte a havat?
Válasz hógolyója, majd győzelmet arat.
A szánkó is megállt, a kislány leugrik.

– Megdobták az aput! Többé Ő sem nyugszik.
Gyúrja hólabdáját,mint reggel a bejglit,

megbánják a fiuk,hogyha felingerlik.
Kemény hócsatában, nem veszít és nem nyer,

hideg ellenére kimelegszik az ember.
Véget ér a játék, mert letelt az óra,

melegségre vágynak, s nem a hideg hóra.
Elérik a házat és ahogy belépnek,

a szemüket vonzzák táncos gyertyafények,
karácsonyfa ágán sorra meggyulladtak,

és a fa tövében ajándékok vannak.
– Itt járt a Jézuska!a három gyerek ámul.

Hát az anyu hol van? Most jön a konyhából.
Ő is csodálkozik, Ő sem vette észre,

hogy a sok ajándék, hogy került helyére.
Apa anya egymást átölelve nézik,

ahogy bontogatják vidám csemetéik.
Gyermeki szemekben az ünnep varázsa,
boldogságra lobbant fényes tűz parázsa.

Sorra kibontódik az ajándék sora,
mesekönyv, egy baba na és két korcsolya.
Sapka, sál és kesztyű, ami éppen kellett,

örömet okoz a társasjáték mellett.
Mégis a kedvencük most a társasjáték,

közös élményeketadó szép ajándék.
Asztalhoz is ülnek, nem lehet már várni,
győz a kíváncsiság, hát ki kell próbálni.

Elindult a játék, fut a dobó kocka,
egyik bábu ellép,a másik kipofozza.

De ki lesz a győztes, ki nevet a végén?
A míg célba érnek, nem tudhatom még én.

Arcukon izgalom, néha felnevetnek,
őszintén örülnek, őszintén szeretnek.

Ölelik a győztest, vállát veregetik
és a játékot most elölről kezdhetik.

Így telik az idő, így szállnak a percek,
szemük elnehezül, a játszó gyerekeknek.

A kinti világból eltűntek a fények,
a rádióból szól egykarácsonyi ének.

Lefeküdni készül, a család minden tagja,
minden gyerek ágyban a mesét hallgatja.

Szemük lecsukódik, szájuk szegletében
apró mosoly bujkál, elalusznak szépen.

Éljenek vidáman, álmodjanak szépet
így lehet majd teljesnekik is az élet.

S ne csak karácsonykor legyen náluk vendég,
szeretet, boldogság, s milliónyi emlék.

Bár így teljesülne minden nap az álmunk,
s csupa szeretetben élne a családunk.

Sokkal többet ér ez mint egy drága játék,
a szerető családa legnagyobb ajándék!

Kedves Gyerekek! Rajzoljátok le ezt a szép mesét vagy 
a verses mese egy részletét! 

Élményekben gazdag téli szünetet kívánok!
Szabó Szilvia 

tanító

Szép karácsonyi mese gyerekeknek, felnőtteknek
Aranyosi Ervin: Karácsonyi mese
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Téli színező gyerekeknek

Kedves gyerekek!  Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!

Szilvi tanító néni
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 „Tél szele hóval, faggyal jő. Elkel most a nagykendő…”
El bizony, újra itt a karácsony, megtelik a lakás a készülődés 

édes illataival. A fahéj és vanília, aromája sütésre, főzésre 
csábít, a fenyőgallyak és a narancs illata pedig felidézi az 
elmúlt karácsonyok kedves emlékeit.

Idén egy finom előételt és egy hagyományos desszert 
újragondolt változatát kínálom a már megtervezett fogásokhoz. 
Az „Almás kacsamájtorony” egy ínycsiklandozó francia 
forrásból származó meleg előétel, vegyük azonban figyelembe, 
hogy nagyon laktató és az íze további fogyasztásra csábít. 
Ezt magam is tanúsíthatom, mivel az ősszel volt szerencsém 
megkóstolni, és emlékezetes íz élményt nyújtott.  A „Mákos-
habos rakott kifli” a már ismert mákos guba „felturbózott” 
változata. Én még eme fajtáját nem kóstoltam, de bizonyosan el 
fogom készíteni az ünnepek idején. Önöknek is ezt javaslom, és 
kívánok hozzá kellemes készülődést, és boldog karácsonyt!

ALMÁS KACSAMÁJTORONY

HOZZÁVALÓK 
4 SZEMÉLYRE:

35 dkg hízott-érett 
kacsamáj
4 közepes, savanykás alma
2 ek. citromlé
4 szelet fehér v. félbarna 
szendvicskenyér (toast)
2+2+1 dkg vaj, v. 
margarin, só, bors
néhány levél fodros endívia 

v. egyéb saláta
2 szál petrezselyem v. zellerzöldje
A májat letisztogatjuk, azaz a látható hártyákat-inakat 

eltávolítjuk. Hideg vízzel leöblítjük, papírkendővel felitatjuk 
róla a vizet, majd 8/16 vékony szeletre vágjuk.

Az almákat megmossuk, száruk épségére ügyelve levágjuk 
a kalapkájukat és a talpukat (ez utóbbira nincsen szükségünk), 
2 cm vastag karikára vágjuk, magházukat almalyukasztóval 
kiszúrhatjuk, de vigyázzunk, mert törékenyek lesznek. 
Megkenjük őket citromlével, hogy meg ne barnuljanak. 

Egy kb. 12 cm átmérőjű pogácsaszaggatóval vagy vékony falú 
pohárral nagy korongokat szúrunk ki a kenyérszeletekből.

Serpenyőben felforrósítunk 2 dkg vajat v. margarint, mindkét 
oldalukon aranysárgára pirítjuk benne a kenyérkorongokat, majd 
papírkendőre sorakoztatjuk. A serpenyőbe olvasztunk további 2 dkg 
vajat v. margarint, és 1-2 perc alatt megsütjük- megfonnyasztjuk 
benne az almaszeletek mindkét oldalát (a kalapkáknak csak az alját 
sütjük meg!), ugyancsak papírkendőre terítjük.

Tiszta serpenyőben felhevítjük a maradék 1 dkg vajat, v. 
margarint, beletesszük a májszeleteket, élénk tűzön mindkét 
oldalukat megpirítjuk (1-1 perc), papírkendőre szedjük.

Minden kenyérkorongra 1-1 szelet sült almát és májat 
helyezünk (ha kicsik a májszeletek, értelemszerűen 2 kisebb 
szelettel dolgozunk), meghintjük kevés sóval és frissen 
őrölt borssal, aztán ismét 1-1 szelet alma és máj, só és bors 
következik, végül az almakalapkák.

Tálalás előtt tűzálló tálra sorakoztatjuk a „tornyokat”, és 
200 °C-ra előmelegített sütőben éppen csak átforrósítjuk (5-6 
perc). Saláta levelekkel, petrezselyem- v. zellerbóbitákkal 
vidámítva azonnal tálaljuk. További zsiradék nélkül pirított 
kenyérszeleteket kínálhatunk hozzá. Csak melegen-frissen jó!

Tipp: Előre is elkészíthetjük, de csak közvetlenül sütés előtt 
emeljük a kenyérkorongokra az alma-májtornyot, mert állás 
közben a kenyér megereszkedik, holott ropogósan finom!

MÁKOS –HABOS RAKOTT KIFLI

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
8 db vajas, v. tejes kifli
1 biocitrom
1 vaníliarúd, v. 2 cs.
 vaníliás cukor
7,5 dl tej, 4 tojás
4 dkg kristálycukor
1 kis doboz (kb. 400 g) 
őszibarackbefőtt
4 dkg vaj, v. margarin
15 dkg darált mák
5+5 dkg porcukor
A kifliket 2-3 cm vastagon 
felkarikázzuk, mély tálba 
szórjuk. A citromot megmossuk, vékonyan lehántunk róla 2-3 
ujjnyi héjat. A vaníliarudat felhasítjuk, késheggyel kikapargatjuk 
belőle a pépet, majd a vaníliarúddal és a citromhéjjal együtt 
a tejhez adjuk, felforraljuk. (Helyettesíthetjük a vaníliarudat 
vaníliás cukorral is.)
A tojásokat megmossuk, kettéválasztjuk. Sárgájukat habosra 
keverjük a kristálycukorral, apránként hozzászűrjük a tejet, 
visszaöntjük a tejeslábasba és felforrósítjuk (felforrnia nem 
szabad, mert összeugrik a tojás!) A kiflire öntjük, és 15-20 
percig puhítjuk-áztatjuk. Az őszibarackot leszűrjük, apróra 
felkockázzuk.
A sütőt előmelegítjük 200 °C-ra. A vaj, v. margarin felével 
kikenünk egy nem túl mély, csinos sütőtálat. A mákot 
összekeverjük 5 dkg porcukorral, hozzáreszeljük a citromon 
maradt héjat, felét a tálba szórjuk. Rásimítjuk a krémesre 
puhult kifli felét, megszórjuk a maradék mákkal és az 
őszibarackkal, aztán betakarjuk a maradék kiflivel. Tetejére 
kenjük-tördeljük a maradék vajat, v. margarint, majd a forró 
sütőben aranyropogósra sütjük (30 perc).
A tojásfehérjéket 1 csipet sóval félkemény, majd 5 dkg 
apránként hozzáadott porcukorral fényes-tömör habbá 
verjük. Kivesszük a sütőből a kiflirakottast, tetejére simítjuk-
kócosítjuk a habot, és további 10 percre visszatesszük a sütőbe, 
hogy kissé megpiruljon. Langymelegen tálaljuk, de hidegen is 
pompás (ha kihűlt, szabályos kockákra vágható!). Felforrósított 
gyümölcsdzsemet, almakompótot kínálhatunk hozzá.
Tipp: Mák helyett készíthetjük dióval, őszibarack helyett 
kimagozott meggybefőttel vagy 3-4 savanykás, meghámozott 
és vékonyra szeletelt-gyalult almával is.
Még finomabb, ha a tojáshabba 3-4 ek.  sárgabarack- vagy 
egyéb savanykás-pikáns lekvárt keverünk.    

 Jó sütés-főzést kíván: Bóniczné Márti

Receptajánlat
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 Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!   

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

ANYAKöNYVI HÍREK

Mindannyian szeretetre vágyunk
Sajnos, az elgépíesedett, modern századunkban a gyors élet-

tempó miatt nincsa időnk egymásra. Hiánycikk lett a szeretet. 
Nem tudunk őszintén, tisztán mosolyogni, szeretni. Nincsenek 
igaz barátaink. Az élet kicsiny zárt közösségei is nagyon köny-
nyen felbomlanak a szeretet hiánya miatt. Munkatársi kapcso-
latokat is tönkreteszi a kritizálás, az irigység és a törtetés mér-
ge. Sőt! Népeket és nemzeteket is szembeállít a gyűlölködés és 
a mindenáron való hatalomra vágyakozás. Ha a szeretet fogyni 
fog, szegényebbek leszünk! 

Pedig Mindannyian szeretetre vágyunk!
Emberségünkhöz pedig hozzátartozik, hogy ne csak kapni, 

hanem adni is tudjunk!
Most főleg Karácsonykor törekedjünk megvalósítani az igazi 

szeretetet, amitől megszépül a körülöttünk lévő világ, és boldo-
gabbak leszünk!“A szeretet az élet csodája, nem tarthatod meg, 
add tovább, tegyél egy apró, kedves gesztust, amitől szépül a vi-
lág!”    Lábos Mária nyugd. tanár

Dec.18-án a Kultúrházban szeretetből szeretettel adtak 
Karácsonyi műsort a celldömölki 3. osztályos tanulók.




