
V. Évfolyam 4. szám 2016. DECEMBER

Kedves Olvasó!
A Nagysimonyi Hírmondó 20. ünnepi számát tartja a kezében.

5 évvel ezelőtt, 2012-ben indítottuk el az újságot.
Az Önkormányzat lapja negyedévente jelenik meg, hogy tájékoztatást 

adjon a helyi eseményekről.

Bizony nem könnyű ennyi éven át cikkeket írni, hírt adni, tájékoztatást 
nyújtani, visszaemlékezni az éppen időszerű negyedévi eseményekre, törté-
nésekre.

Köszönet Mindazoknak, akik az elmúlt 5 évben az újság szerkesztésé-
ben részt vettek, segítettek, cikket írtak, beszámoltak, képet adtak.

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat,
csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”
(Szent Teréz anya)

A Szerkesztőbizottság tagjai tisztelettel kérik Önöket, hogy 
továbbra is kísérjék figyelemmel az újságot, olvassák el a cikke-
ket, és legyenek a jövőben is a segítőink, támogatóink!

Szabó Szilvia tanító

Minden Kedves Olvasónak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

és
Békés, Boldog Új Évet kívánunk!

II. Évfolyam 3. szám 2013. SZEPTEMBER

Az ember nyáron óhatatlanul lelassult egy ki-
csit. A szabadságok, az iskolai szünet kényel-
mes időszaka,  a negyvenfokos kánikula, a pi-
henés, nyaralások időszaka volt ez. 

De jönnek az „emberhónapok”! 
Nő az alkony, rövidülnek a nappalok, hűvö-

sebbek a napok. 
Bugyborékos eső esik, nedves évszak közele-

dik.
Fecskék, gólyák gyülekeznek, melegebb égtá-

jak felé repülnek.
Itt van az ősz, beértek a gyümölcsök, kezdő-

dik a szüret.

 

„Almát, körtét, szőlőt, szilvát hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja minden ember.”

Iskolába hív a csengőszó!

Sok újdonsült kisdiáknak kitárul egy új világ:
Titokzatos Betűország megnyitja a kapuját.

Csodálatos ez az ország, gazdagsága rengeteg:
Minden betű kincset érő titkokat is rejteget.

S aki egyszer megismeri mind a betűk titkait,
magáénak tekintheti Betűország kincseit.

 

A 2013 / 14. tanévben 10 kis elsős kezdte meg 
tanulmányait a többiekkel együtt. A simonyi di-
ákok Celldömölkön a Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskolában, a Város Általános Iskolá-
ban tanulnak, továbbá Kemenesmagasiba, Sár-
várra és Kőszegre is járnak.

Az új tanévben  minden tanulónak jó tanulást, 
szép eredményeket kívánok!

Szabó Szilvia tanító

II. Évfolyam 1. szám 2013. MÁRCIUS

 Kedves  Olvasó!

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket lapunk új számával!

Ébresztő, itt a tavasz!

„Meleg, sárga napsugár oldja fel a föld fagyát. Eltűnik a fehér hó, barkát bont a mogyoró. 
Cinke zengi víg dalát, megindul a fürge ár.  Zsendül a fű hét határban, itt a tavasz valahára!”

A tavasz szép nemzeti ünnepe:  márc. 15-e. 
Méltón emlékeztünk meg a 165 éve történt eseményekre és hőseinkre!

„Zeneszó zeng, menetelnek, süt a napfény, fut a felleg, 
Fel a zászlót, fel az égre, Magyarország örömére! 
A szabadság dala szálljon, aki ember, ide álljon, 

Jöjj el édes, szabad ország,   gyönyörű légy Magyarország!”

„Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!”
Megköszönöm a 25 gyereknek a felkészülést és a szereplést falunk nemzeti ünnepére!

Dicséret illeti Őket, hogy a sok tanulás mellett színvonalas műsorral emlékeztünk múltunkra!
Szabó Szilvia tanító-kultúrszervező

Kedves  Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket lapunk őszi számával!
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Adventi koszorú, várakozás, gyertyák, karácsonyfa, ajándé-
kok, fények.

Advent a várakozás ideje.

„Adventi hírnök, friss fenyőág, lobog az első gyertyaláng.
Karácsonyt várva, lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt.

Adventi hírnök friss fenyőág, lobog már két kis gyertyaláng.
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám, betér a szívünk ajtaján.

Adventi hírnök friss fenyőág, lobog már három gyertyaláng.
Múlnak az évek, életünk száll, de útunk végén Jézus vár.

Adventi hírnök friss fenyőág, lobog már négy kis gyertyaláng.
Azt mondta Jézus, visszajön még, újjá lesz akkor, föld és ég.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az Úr!”

Karácsony nem rege, Karácsony Isten ajándéka, Isten szere-
tetének a megnyilatkozása a történelemben. „Hiszen úgy sze-
rette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz 
Őbenne, el ne vesszen, hanem örökké éljen!”

Karácsony Szent Éjszakáján csodálkozzunk és örüljünk: Is-
ten szeret minket!

Tudjuk, hisszük – hit nélkül nincs Karácsony – hogy ez az 
ünnep a békesség és a szeretet ünnepe.

„Ne csak a hóban, csillagokban, ne az ünnepi foszlós kalácson, 
ne a díszített fákon, hanem a szívekben legyen Karácsony!”

A Hit, a Remény és a Szeretet jegyében kívánok Mindenki-
nek Áldott Ünnepeket!

Szabó Szilvia tanító

Advent – Karácsony

Vörsi Betlehem

Tündérkert óvoda életéből, mindennapjaiból
Az új nevelési évet 2016. szeptember 1-én kezdtük meg 18 kis-
gyerekkel. Sok élmény, tevékenység várt a gyerekekre az őszi 
időszakban. Amíg kitartott a szép őszi idő, minden nap nagyo-
kat sétáltunk, közben megfigyelték az őszi táj szépségeit, válto-
zásait, a kertekben folyó őszi munkákat. Az óvoda kertjében a 
gyerekekkel mi is munkálkodtunk, levelet gereblyéztünk, tuli-
pán és nárcisz gumót ültettünk.

Az ősszel is voltunk színházban Sárváron két alkalommal. 
Legutóbbi előadásra Lábos András polgármester úr és Molnár 
Imre bácsi vittek el minket a kis buszokkal.

Novemberben megtartottuk hagyományos egészségnevelé-
si napunkat, amelyen sok érdekes, játékos feladat segítségével 
szerezhettek ismereteket az egészséges életmódról a gyerekek, 
Takács Zsuzsa óvó néni irányításával. Sok finom gyümölcsöt és 
zöldségfélét kóstoltunk.

A védő néni egy kedves, tanulságos filmmel színesítette na-
punkat.

Egyszer csak elérkezett a mikulásvárás ideje, sok dalt, verset 
tanultak a gyerekek, hogy a Mikulás bácsi ajándékát ezzel kö-
szönjék meg.

Az adventi időszakra ünnepi díszbe öltözött óvodánk. A szü-
lőkkel közösen is készítettünk gyönyörű díszeket, mézeskalá-
csot sütöttünk, jó hangulatban telt a délelőtt. A nap végét ka-
rácsonyi versekkel, dalokkal és közös teázással, mézeskalács 
elfogyasztásával zártuk,

December 23.-án reggelre reméljük, a Jézuska is eljön hoz-
zánk karácsonyfával és ajándékkal.

Az óvoda minden dolgozója és a kisgyerekek nevében Békés 
Boldog Karácsonyt kívánok!

Szép Tiborné Óvodavezető
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Apró, de fontos!
– A téli, hidegebb idő beálltával, visszatérő módon szeretném 
felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét a megváltozott hőmér-
sékleti és közlekedési viszonyok néhány aranyszabályának a 
betartására, amit évről- évre ismételnünk és tanulnunk kell.

– A  vízóra aknák téli szigetelését kérem, mindenki végez-
ze el, hiszen a mi éghajlati viszonyaink között a fagyhatár 80 
cm. Ami azt is jelenti, hogy a földben lévő vízvezeték fagyás 
ellen, ezen a mélységen még szélsőséges hideg esetén is bizton-
ságban van, viszont a vízóránál az akna tetejét legtöbbször 10 
cm-es betonfödém képezi, benne egy vaslemezzel fedett lebúvó 
nyílással, amelyeknek a hőszigetelő képessége nulla, és ezért 
szükséges hideg időben a pótlólagos letakarásuk. Ugyanakkor 
célszerű éven át legalább heti rendszerességgel ellenőrizni a 
vízórát, ami megmutatja, hogy nincs-e a bevezető szakaszban, 
vagy a lakásban rejtett csőtörés, hiszen az elfolyt vízmennyiség 
megfizetésén túl, egy ilyen eset, a ház állagát is jelentős mérték-
ben veszélyeztetheti.

– Ugyancsak a téli időjáráshoz kapcsolódóan ismételjük, 
hogy a hideg, havas időben fokozottabban figyeljünk egymás-
ra, kiváltképp az idősebb korosztályra és az egyedül élőkre. Ha 
bármilyen, nem szokványos dolgot tapasztalnak, kérjük, azt 
azonnal jelezzék! Ugyanúgy sokkal óvatosabban és körültekin-
tőbben közlekedjenek azok, akik buszról, vonatról a késő esti 
járatokkal érkeznek haza, főleg egyedül, mindig legyen nálunk 
mobiltelefon és az elcsúszás végett ne közlekedjünk zsebre tett 
kézzel!

– Felhívjuk mindenkinek a figyelmét a lakóháza előtti sza-
kasz járdájának a hómentesítésére, tisztítására. Ezt célszerű 
már reggel elvégezni, amíg nem tapossák rá a havat, és szükség 
szerint naponta többször is meg kell ismételni.

– Mint az ősszel tapasztalhatták, szép, új betonozott járda 
készül a Rákóczi utca belső gyűrűjén, amit szándékozunk a 
teljes utcahosszban megépíteni. A járda állagának a megóvása 
végett kérjük, és felhívjuk az ott lakók figyelmét, és mindenkit, 
aki előtt betonos járda van, hogy ne sózással próbálják síkosság 
mentesíteni, hiszen a só felmarja a betont, végleges károsodást 
okozva benne!

– Itt szeretném megköszönni községünk lakosságának az ok-
tóber 2.-án tartott népszavazáson való aktív részvételt, amely 
61 % fölötti volt, és ez az arány jelentősen fölötte van az orszá-
gos átlagnak. Egy aktuális kérdésre adott határozott válasz mar-
káns üzenet, a minket felülről szemlélő nyugati politikumnak, 
akik arra alkalmasak, hogy másokat rendre utasítsanak, de arra 
nem, hogy a saját lakosságuk véleményét megkérdezzék. Kö-
szönet a szinte egységes nem szavazatokért, amely megmutatta, 
hogy igenis vannak olyan horderejű dolgok, amelyek felülírják 
a hazai belpolitikát. Ezeket kell keresni, nem azt ami szétvá-
laszt, hanem inkább azt, ami összeköt!

– Közelebb kerültünk Szombathelyhez, vagy Győrhöz és 
Pesthez? Igen, időben legalábbis- de ennek ára van! Kérjük ne 
felejtse el megvásárolni matricáját! 2017. január 1-től fizetős 
lesz az M- 86-os út teljes szakasza, de akik csak községünkből 
Szombathelyre, vagy megyén belül közlekednek ezen az úton, 
azok számára van lehetőség éves megyei matrica vásárlására 
5000.- ft-ért. Aki eddig Budapestre indult autóval, két útvonal 
közül választhatott. Vagy lement Jánosházáig, és a 8-as úton 
haladva Székesfehérvárnál ráhajtott az M 7-esre, így jutva el a 
fővárosba, vagy a mi 834-es utunkon elment Pápáig, majd a 83-
ason Győrig, és az M1-esen ért a célba. Mindegyiknek megvolt 
előnye- hátránya, sőt kilométerben és időben is szinte teljesen 
egyforma volt a távolság. Az M86-os elkészültével viszont egy 
új lehetőség kínálkozik községünkből a mindössze 26 km-re 
lévő répcelaki, vagy a 31 km-re lévő beledi felhajtónál már elér-
hetjük a gyorsforgalmi szakaszt, és időben jelentősen rövidül-
het a távolság, természetesen a közlekedési szabályok betartá-
sával. Tájékoztatásul a legtöbbek által megvásárolni szükséges 
D1 kategória árait közöljük. A max. 7 fő szállítására alkalmas 
személygépkocsi 10 napos matricájának az ára: 2975.- ft, míg 
az egy havi 4780.- ft-ba, és az éves pedig 42,980 ft.-ba kerül. 
Ezekkel Magyarország összes gyorsforgalmi útja használható 
az adott időszakban. Éljünk az új infrastruktúra kínálta lehető-
séggel, amely gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a célba jutást. 
Mindenkinek balesetmentes közlekedést!

Lábos András polgármester

A képviselő testület ülésén történt
November l5-én ülésezett a képviselő testület. Önkormányza-
tunknál a belső ellenőrzéseket a PÉNZÜGYI TÜKÖR Gazda-
sági tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság szerződéses jogvi-
szonyban látja el. A cég készítette el a 2017.évi belső ellenőrzési 
tervet is.

A belső ellenőrzési tervet, mely tartalmazza a jegyzőséghez 
társult három község belső ellenőrzési tervét a képviselő testü-
let elfogadta.

Döntött a képviselő testület a temetői díja mértékéről is, me-
lyek a döntés értelmében az alábbiak:

Egyes sirhely 2 000 Ft
Kettes sirhely 4 000 Ft
Hármas sirhely 6 000 Ft
Négyes sirhely 8 000 Ft
Gyermek sirhely 0 000 Ft
Sirbolt 10 000 Ft
Kolumbárium 15 000 Ft
A közölt díjak végül is a jelenlegi díjak helybenhagyását je-

lentik.
Rudanovicz László képviselő
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A természetről – A tél
Az idei évben az ősz a szépségét ragyogtatta felénk. Különös 
ősz volt. Hosszúra nyúlt, sokan mondták már, hogy mikor lesz 
vége. A derült kék égbolton még semmiféle hófelhő nem volt. 
Tavaszi virágok is nyíltak a kertben. Kis ibolya, százszorszép 
is kidugta kis fejét. A napok teltek, közeleg az év vége, itt a tél!

A tél a mérsékelt égöv egyik évszaka. Trópusi illetve száraz 
égövi tájakon nem létezik. Télen a legrövidebbek a nappalok és 
leghidegebb az időjárás.

A Föld északi féltekéjén és a Föld déli féltekéjén mások a tél 
hónapjai. Az északi félgömbön március 21-e a csillagászati ta-
vasz, szeptember 23-a pedig a csillagászati ősz kezdete.

A csillagászati tél a téli napfordulótól a tavaszi napéjegyen-
lőségig tart, tehát az északi féltekén december 21– március 20. 
A déli féltekén pedig június 21–szeptember 23 közé esik.

Téli napforduló: december 22. Ekkor a napsugarak a Baktérí-
tő felett delelnek 90 fokos szögben. A Nap az északi félgömbön 
ezen a napon jár a legalacsonyabban, és a legrövidebb ideig van 
látóhatár felett.

Ez az az időszak, mikor a nappalok rövidebbek, mint az éj-
szakák, és évi átlagban a leghidegebbek a napok, illetve ilyen-
kor hullik a legtöbb csapadék is, elsősorban hó formájában. 
A legtöbb vízfelület – folyóink, tavaink - télen befagynak, így 
lehet rajtuk szánkózni, korcsolyázni, jég hokizni, illetve más téli 
sportot űzni.

Téli hónapok: december, január, február.
December az év tizenkettedik, 31 napos hónapja a Gergely-

naptárban.
Neve a latin decem (tíz) szóból származik. A  magyar népi 

kalendárium „karácsony havá”-nak nevezi.
December 24.: Szenteste, Jézus születésének emléknapja
December 25.: Karácsony napja
December 26.: Karácsony másnapja
December 31.: Szilveszter, az év utolsó napja
Január (régiesen Januárius) az év első, 31 napos hónapja a 

Gergely-naptárban. Nevét Ianusról kapta, aki a kapuk és átjárók 
istene volt az ókori római mitológiában. A népi kalendárium 
szerint január neve Boldogasszony hava.

Január 1. : Újév napja, a béke világnapja, a Szűz Mária isten-
anyaságának ünnepe.

Január 6.: Vízkereszt, a karácsonyi ünnepkör vége, farsang 
kezdete

Február (régiesen Februárius) az év második hónapja a Ger-
gely-naptárban, szabályos években 28 napos, szökőévekben 
pedig 29 napos. A  népi kalendáriumban böjt előhava (vagy 
másképpen böjtelő hava) néven szerepel.

Hagyományosan februárra esik a farsang időszakán belül a 
legtöbb bál, mulatság, lakoma.

Télen csak az örökzöld növények levelei maradnak meg, 
mint pld: a fenyőfélék.

Az állatok egy része téli álmot alszik, a szívük nem áll meg, 
csak a testük kihűl.

A vándormadarak elrepülnek melegebb éghajlatra.

Pászthory Karolin
Téli erdő 

Mókuska az erdő szélen ugrándozott örömében.
Épp csak megpillantottam egy tölgyfán, máris eltűnt szőrén – 

szálán.
Nem is ugrott, szinte repült, egy – kettőre messze került.
Nagy hirtelen nyoma veszett, elnyelte az ágrengeteg.
Micimackóhoz benéztem. – Szép álmokat! – köszöntöttem.
Nem felelt, csak egyet mordult, s a másik oldalára fordult.
Nem volt beszélgető kedve… arra is lusta most a medve.
Lompos farkával seperte a havat a róka, portyára készül a Ra-

vasz a baromfiólba.
Tapsi nyuszik elkerülik tanyáját, de furfanggal megszerzi 

majd esti lakomáját.
A bölcs bagoly most nem olvas, odva mélyén bóbiskolgat.
A madárkák bizony fáznak, fagyos szélben nem trilláznak,
dideregve összebújnak, kikeletről álmodoznak.
A kis patak sem csacsogott, csizmám alatt sóhajtozott.
Jéggé fagyott minden cseppje, nincs benne hal, most egy se.
Csíkos hátú vadmalacok hóban hemperegnek,
kocamama egyet röffent, máris ott teremnek.
Vígan csörtet az őzcsapat, hagyva árkot – bokrot,
jóízűen eszi a szénát, ropogtatva az ízletes makkot.

Minden Olvasónak 
Áldott Karácsonyt és eredményes, 

Boldog Új Évet kívánok!

Lábos Mária  
ny. igazgató – tanárnő
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Civil Egyesület Nagysimonyiért
Adventi vasárnapok képekben

A fotókat készítette: Rudanovicz László képviselő
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Időskorúakat ünnepeltünk

Kultúrházi események

A Kultúrház felújítása óta az Önkormányzat képviselőtestüle-
tének döntése értemében minden év őszén megemlékezünk az 
időskorúakról, a 65 év feletti nyugdíjasokról. Ebben az évben 
erre október 15-én került sor. A közel kettőszáz nyugdíjasból 
– aki el tudott jönni – megtöltötte a Kultúrház nagy termét, 
ahol terített asztalok várták őket. Lábos András polgármes-
ter üdvözlő szavai után, Szabó Szilvia tanító – kultúrszervező 
mondott ünnepi beszédet. Ezt követte az iskolások irodalmi 
műsora, majd három felnőtt – Kovács Margit, Lábos Mária és 
Bóniczné Körhöcz Márta – verssel köszöntötte a megjelenteket.

Lábos Mária nyugdíjas tanár, volt iskolaigazgató úgy mondta 
el köszöntőjét, mint aki velük együtt éli a nyugdíjasok életét.

A  jó hangulat megteremtését a Boglya együttes színvona-
las jó népzenei műsora alapozta meg. (A műsort a Vas megyei 
Könyvtárellátó és Szolgáltató Rendszer szervezte és finanszíroz-
ta.) Az együttes bőgősének javaslatára bor is került az asztalok-
ra, a hangulat tovább fokozódott. Az igazi tetőfokát akkor érte 
el, amikor Egri József és Zalay Lídia operett énekesek vették át a 
mikrofont. Népszerű operett slágereket, magyar nótákat adtak 
elő háromszoros ráadással majd’ egy órán át.

Finom estebéd került az asztalra, tetézve házi sütemények-
kel. Vidáman és jóízű beszélgetéssel ért véget e közös együttlét 
annak jelszónak a jegyében: „Az öregség nem az élet vége, ha-
nem az élet koronája”

Rudanovicz László képviselő

A Kultúrházban a falu minden korosztálya megfordul.
A szokásos nyitvatartási rend szerint végezzük a napi feladatokat.
Keddtől – szombatig van nyitva tartás. Októberben és nov-

emberben 13 órától 19 óráig volt nyitva tartás, decembertől a 
téli hónapokon át 16 órától 19 óráig várjuk az érdeklődőket, in-
ternetezőket, foglalkozásra, rendezvényekre érkezőket. Minden 
héten van egy vagy két napon árusítás.

Az állandó, rendszeres heti programunk az alábbi:
– Kedden este 18 – 19 órakor Női tornán vehetnek részt a 

mozogni vágyók, melyet Györkös Judit pedagógus tart.
– Szerdán este fél 5-től a Kézimunka szakkör tagjai talál-

koznak és szép kézimunkákkal lepik meg önmagukat és sze-
retteiket.

– Csütörtökön 18-19 óra között Női torna van. Várják az 
érdeklődőket!

– Pénteken fél 5 és fél 6 között tánctanfolyam van a gyere-
kek részére.

– Kéthetente szombaton délelőtt fél 8-tól fél 10-ig ruhaáru-
sítás van (turkáló).

– Vasárnap esténként zenekari próbát tartanak a fiatalok.
A fenti heti állandó programokon kívül az alábbiakon lehe-

tett részt venni az elmúlt negyedévben:
– Okt. 2-án Szavazás volt, melyen 475 fő adta le a voksát. Ez 

a szavazatra jogosultak 58 % -a.
– Ok. 8-án Búcsúi bálban szórakozhattak a fiatalok.
– Okt. 12-én Tupperware előadás, termékbemutató és kós-

toló volt remek hangulatban.
– Okt. 15-ére szerveztük az Idősek napját. Hála Isten sokan 

el tudtak jönni. Megható irodalmi műsort hallhattak, majd jól 
szórakoztak a zenés műsorszámok alatt.

Köszönetemet fejezem ki a szereplőknek, akik vállalták a 
versmondást, éneklést.

(Folytatás a 7. oldalon)
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Kultúrházi események

Név szerint: Szabó Petra, Orsós Réka, Ilyés Milán, 
Bóniczné Körhöcz Márta, Kovács Margit, Lábos Mária sze-
repeltek az irodalmi műsorban.

– Okt. 20-án tartottuk a Nemzeti ünnepet, amely a 60. év-
forduló méltó megünneplése volt. Az ünnepi műsorban három 
generáció is szerepelt. Versekkel, zenével, mozgással, sok kive-
tített képpel színesítettük a műsort.

Gratulálok a szereplőknek! Köszönöm, hogy vállalták az is-
kola, tanulás, munka mellett a próbákat és a kiállást.

A  szereplők: Szabó Petra, Ilyés Milán, Kovács Kornélia, 
Orsós Réka, Lábos András polgármester úr, Smidéliusz Lili, 
Smidéliusz Zoltánné Ovádi Anikó, Smidéliusz Fanni, Kovács 
Margit, Lábos Mária nyugdíjasok és Szabó Szilvia tanítónő.

– Nov. 12-án Szent Márton bábelőadást tekintettünk meg, 
melyet a Celldömölki Tücsök Bábcsoport felnőtt tagjai adtak 
elő. Méltón megemlékeztünk az 1700 évvel ezelőtt született 
Szent Mártonról. A  megemlékezést Szabó Szilvia tartotta, a 
Bábcsoport pedig a Szent életét mutatta be. Gyönyörű bábokat 
láttunk, remek szövegkörnyezetben, zenével aláfestve.

– Nov. 14-én osztálydélután volt a Kultúrházban, a játszó-
téren, séta a faluban. A celldömölki Szent Benedek Katolikus 

Általános Iskola 4. B. osztályos tanulóinak minden hónapban 
van osztálydélutánja, ahol Ki mit tud? játék, zenehallgatás, já-
tékok, vagy mozizás, szereplés van vagy kiállítást néznek meg. 
Látták Sárváron a rovarkiállítást, Cellben a hüllőkiállítást. Volt 
olyan délután, hogy Szergénybe utaztak vagy a kedvelt helyük-
re Nagysimonyiba.

– Nov. 19-én zártkörű születésnapi rendezvénynek adtuk át 
a Kultúrházat.

– Dec. 7-én Szomjú Tamás celldömölki középiskolai tanár 
tartott vetített képes remek előadást Szentpétervárról a Szív 
– Klub tagjainak és az érdeklődőknek. Rendhagyó földrajzi, 
történelmi, vallástörténeti órán vettünk részt. Gratulálunk Ta-
másnak és köszönjük az értékes előadását! Jövőre is szeretettel 
várjuk!

– Dec. 9-én Évzáró bankettet tartottak a művelődési házban 
az Intaházán dolgozók.

– Dec. 10-én Kresz tanfolyam tájékoztató volt.
– Dec. 13-án Véradást szerveztünk a celli Kórház Vérellá-

tó dolgozóival. Sajnos csak kilencen adtak vért, pedig tudjuk 
„A vér életet ment!”

– Dec. 17-én zártkörű születésnapi bulit tartottak a fiatalok 
a Kultúrházban.

(Folytatás a 8. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalról)

Képek a Kultúrházi programokról:

Okt. 23-án a Nemzeti ünnepen szereplők közössége

4. B. osztálydélutánja a faluban

Szabó Petra szaval a Nemzeti ünnepen

Az Önkormányzati Hivatal előtt
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Kultúrházi események
(Folytatás a 7. oldalról)

4.B. osztálydélutánja Simonyiban, a jó levegőn!

Bábelőadás Szent Márton életéről

Szomjú Tamás előadása Szentpétervárról

Megemlékezés Szent Mártonról

A tánctanfolyam tagjai

Véradás

A Kultúrházi heti nyitva tartási rend idején Mindenkit sze-
retettel várunk!

A napi programok időpontjai a bejárati ajtóra kirakott lapról 
olvashatóak.

Meghitt, szép Karácsonyt és egészséges, boldog Új Évet kívá-
nok Mindenkinek:

Szabó Szilvia 
tanító – kultúrszervező
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Kézimunka szakkör

Szép történet

Advent második vasárnapján ismét megtelt a falu kultúrháza 
ügyes kezű gyermekekkel és szüleikkel. A már hagyományos-
sá vált adventi készülődésen idén is nagyon sokan vettek részt. 
Volt, aki mécsest, angyalkát, rénszarvast, hóembert készített, 
volt a kezdetben bátortalanul keresgélt az alapanyagok között 
és valaki már nagyon otthonosan érezte magát a foglalkozáson. 

Reméljük, hogy a résztvevők legalább olyan jól érezték magu-
kat a délután során, mint mi, akik szeretettel vártuk őket idén 
is. A gyerekek számára külön meglepetés volt a Mikulás látoga-
tása, aki épp akkor látogatott el a faluba, az adventi ünnepségre, 
amikor tele volt a helyszín csupa ügyes kisgyerekkel.

Abbis sah perzsa uralkodóról szól a következő történet. A sah 
nagyon szerette népét. Hogy még jobban megismerje és meg-
értse őket, különféle álruhákban vegyült el alattvalói között. 
Egy napon szegény emberként elment a nyilvános uszodába 
és egy szűk cellában leült a kazánfűtő mellett, aki a melegről 
gondoskodott. Amikor eljött az ebédidő, a király megosztotta 
egyszerű ételét és úgy beszélt magányos alattvalójával, mint a 
barátjával. Aztán ismét meglátogatta és az ember nagyon meg-
szerette a királyt. Egy napon a sah megmondta neki, hogy ő az 
uralkodó, és arra gondolt, hogy a kazánfűtő majd valamilyen 
ajándékot kér tőle. De a fűtő szeretettel és csodálattal nézett 
uralkodójára, és végül így szólt: - Elhagytad palotádat és dicső-

ségedet, hogy velem együtt légy ezen a sötét helyen, és egysze-
rű ételemet fogyaszd, és törődtél azzal, hogy boldog vagyok-e 
vagy szomorú. Másoknak gazdag ajándékokat osztogatsz, de 
nekem önmagadat adtad, és ez csak akkor marad meg nekem, 
ha sohasem vonod vissza tőlem barátságod ajándékát.

Ez a gyönyörű történet emlékeztet Krisztusra, akinek szü-
letését karácsonykor ünnepeljük. Elhagyta a dicső mennyor-
szágot, hogy eggyé váljék velünk. Szeretetének és barátságának 
ajándékát sohasem vonja vissza tőlünk.

Velünk marad mindörökké.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kíván:

Rác Dénesné Enikő evangélikus lelkésznő

Köszönjük minden kedves résztvevőnek, segítőnek, aki 
akár alapanyaggal, az előkészületekkel és jelenlétével hozzájá-
rult a foglalkozás sikerességéhez. Ezúton is kívánunk minden 

résztvevőnek, olvasónak és a falu lakosainak is áldott, békés 
ünnepeket!

Szabó Réka
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Nagysimonyi Községi Könyvtár
2016-os év őszi eseményei
A Nagysimonyi Községi Könyvtár igényelt programokat a Vas 
Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszertől. 2016-os évre 
8 db programra támogatását nyerte el községünk Könyvtára a 
rendezvények teljes összege 645.000 Ft azaz hatszáz-negyven-
ötezer Ft.

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

2016. október 15-én szombaton az Idősek Napján szombat-
helyi Boglya Népzenei Együttes lépet fel, a közönség nagy örö-
mére, jó hangulatot varázsoltak e szép délutánra.

 

2016. október 10. – november 10. között 8 fővel tartottuk 
meg a 20 órás számítástechnikai tanfolyamot hetente 2-szer 2 
órában. Jó hangulatúak, nagyon tartalmasak voltak a gyakorlati 
órák, köszönet érte Potor Krisztina informatika tanárnőnek.

 

2016. november 18-án pénteken este volt a Mozdulj fejben! 
→ egészség megőrzésről mindenkinek című előadás, amit fa-
lunkból elszármazott mentőtiszt Homlok István a celldömölki 
mentőállomás vezetője tartott. Nagyon hasznos volt az előadás, 
amin bemutatta István az elsősegélynyújtás alaplépéseit, újra-
élesztést, elmondta és szemléltette mit tegyünk, ha eszméletlen 
személyt találunk, személtető eszközöket hozott bemutatóba-
bát, defibrillátort, mentőkben lévő egészségügyi csomagokat. 
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérést.

 

(Folytatás a 11. oldalon)
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Nagysimonyi Községi Könyvtár

Legenda a boldog életről

 

Köszönet szeretnék mondani mindazoknak akik, jelenlé-
tükkel megtisztelték bármelyik programot, ami a Nagysimonyi 
községi Könyvtár szervezésében zajlott.

HÁLÁS KÖSZÖNET a Programok finanszírozásáért a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárnak és a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek.

Remélem, hogy a 2017-es évben is sok hasznos programra 
tudok pályázni községemnek.

A  Könyvtár Nyitva tartása minden pénteken 1500-1700 
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

Az emberek azt hitték, hogy a Paradicsom egyszer visszatér a 
Földre, minden örömével és boldogságával együtt. Akkor, ami-
kor a falujuk fölött megjelenik egy különös, tarka tollú énekes-
madár.

A madár el is jött egy szép napon. Sokáig ott körözött a falu 
tetői felett, majd leszállt egy magas fenyőfa csúcsára. A  falu 
minden lakója odasietett a fához, miközben a vezetőség ösz-
szetanakodott: Hogyan foghatnák meg a boldogság madarát? 
Szerették volna bezárni, nehogy eltávozzék tőlük. Elhatározták, 
hogy ha egymás vállára állnak, egy fölfelé nyúló láncolatot al-
kotnak, akkor meg tudják fogni a madarat. Elhatározásukat tett 

követte. A legfelső már majdnem elérte a kezével a boldogság 
madarát, amikor megingott alatta a hosszú sor. Az alul állók 
ereje elfogyott, nem tudták megtartani a többiteket. A fentiek 
mind a földre zuhantak, sokan a boldogságvadászat áldozatai 
lettek.

A  madár pedig ijedtében elrepült a fenyőfáról és eltűnt az 
emberek szeme elöl. …

„A Kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A Kék 
madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást és örülünk az 
élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk 
egymást, ha irigykedve figyeljük a mások örömét. Mert a Kék 
madár, maga a boldogság, kalitkája az emberi szív.”

Tanulsága: Nem elég a boldog és kellemes karácsony. Kegye-
lemteljes karácsonyra van szükség. A kegyelem Isten ajándéka 
bennünk.

Hogyan ismerhetjük fel Isten ajándékát? Úgy, hogy legyőz-
zük önmagunkat, elképzeléseinket, vágyainkat, és csak azzal 
törődünk, hogy családtagjainknak, felebarátainknak miként 
tehetnénk szebbé, boldogabbá ezt az ünnepet.

„Ha Krisztus százszor is megszületne Betlehemben, elvesz-
nél, hogyha nem jönne el a szívedben.”

„Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa 
alatt sem találsz rá!”

Apró, szívbéli örömöket kívánok Mindenkinek!
Szép Karácsonyi Ünnepeket!

Lábos Mária 
ny. tanárnő

(Folytatás a 12. oldalról)
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Karácsonyi mese a gyerekeknek

Karácsonyi színező gyerekeknek

Karácsony este a mexikói város lakói ajándékokkal megrak-
va a templomba igyekeztek, hogy kedveskedjenek és ajándé-
kot vigyenek a Kisjézusnak. Manuel szomorúan figyelte őket. 
Manuel ugyanis egy szegény, árva kisfiú volt. Odalopakodott 
a templom ablakához és bekukkantott. Megtetszett neki a 
gyertyák fénye, a díszek, a sok ajándék a Jézus szobra körül. 
Elszomorodott és sírva ezt mondta: - Drága Kisjézus! Én más 
vagyok, mint a többiek! Nekem nem telik ajándékokra, fogadd 
el az imámat és a könnyeimet! Sajnos semmi mást nem adhatok 
neked karácsonyra!

Manuel letörölte a könnyeit és mit látott?
Egy virág nőtt ki a lába előtt a földből, melyet a könnyei zá-

porával öntözött. Úgy ragyogott, mint a csillag Betlehem egén! 
Levelei pedig vöröslöttek, mint a vér!

– Csoda történt! - kiáltotta Manuel és beszaladt vele a temp-
lomba.

– Nézzétek! Én is tudok már ajándékot adni a Kisjézusnak!
Az emberek rossz szemmel nézték, hogy valaki megzavarja a 

csendet. De amikor megpillantották a virágot, ámulatba estek.
– Ez valóban csoda! – mondta a pap is! – Soha nem láttam 

még ilyen virágot!
Így történt, hogy Manuel virágát attól kezdve Mexikóban ka-

rácsonyvirágnak nevezték.
Hozzánk is eljutott, nálunk mikulásvirág a neve.

A karácsonyvirág
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Karácsonyi színező gyerekeknek

Kedves gyerekek! Kívánom, hogy tapasztaljátok meg, hogy Jó dolog, 
jót tenni!

Jó pihenést a téli szünetre! Örömteli szép karácsonyi ünnepeket kí-
vánok nektek!

Szilvi
tanító néni

Az ünnep
Csodálom és tisztelem az ünnepet. Advent 4 vasárnapján, a fa-
lunk középpontjában egybegyűlünk, a gondos kezek által ké-
szített, hatalmas Adventi koszorú köré.

Ünnepelni jövünk, mert ünnepelni jó. Az ünnep kiemel 
a hétköznapok fogságából, pörgéséből, zajából. Megállít, le-
csendesít. Egymásra figyelünk s e csendességben talán szí-
vünk hangjaira is jobban odafigyelünk.

Feltámad a szél, csípős a levegő, de ez az ünneplésre érke-
zőket, egy cseppet sem zavarja. A belső tűz a szívünk melege 
most feledteti a hideget. Szép versek, énekek, muzsika csendül, 
melyek segítenek, hogy szívünket fölemeljük Isten felé és em-
bertársaink felé is.

Az ünnep szép élménye tovább él bennünk, hazavihető, s a 
ridegebb, vacogtató, magányos napokon jó megmelegedni em-
lékénél. Az öröm pillanataiból másoknak is adhatunk, hiszen 
szenvedő barát, idős beteg minden családban akad, s ezeket az 
élményekkel megvidámíthatjuk őket, ha csak rövid időre is, de 
feledtethetjük velük az Élet árnyait.

Az öröm, élni segítő elem.
A négy hét, melyben várakozunk az” Élet Urára,” Születésé-

re, reméljük nemcsak a külső csillogása jelzi majd az ünnepet, 
hanem szívünk legmélyén is felragyog majd a Betlehemi Csillag 
fénye.

Bevilágít az élet sötétségébe és reményt keltő üzenetet hoz: 
Az élet minden nehézsége, minden gonoszsága ellenére a Fény 
a győztes. Jézus az Ő születésével új irányt adott a történelem-
nek.

Isten irgalmát hirdetve, életét értünk feláldozva, cselekedte 
a Szeretetet!!!!

A legnagyobb Ajándékot kaptuk a Teremtőtől: Jézust, s az Ő 
tanítása által :a szeretni tudás ajándékát. Óvjuk és védjük aján-
dék életünket, a magunkét és másokét is!!

Áldott, békés, kegyelmekben gazdag Karácsonyi ünnepeket 
kívánok!!

Szeretettel: Papp Anna
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Isten állandóan szeret 
Szeretet

Ez az a szó, amelynek jelentésére minden ember vágyik. Isten 
egyfolytában szeret mindenkit. Aki a szeretetet megkapta, csak 
az tud szeretni. Az Istentől kapott szeretetet kell szívünkben 
hordozni. A  létező legnagyobb szeretet Istentől van! Szerete-
tének a bizonyítékát megcselekedte. Az egyszülött Fiát adta 
(küldte) e világra, hogy éljünk Ő általa. Meg van írva, aki Ben-
ne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen!

Jézus a mi bűneinket, betegségeinket önként elhordozta a 
keresztfán, értünk bűnösökért az ártatlan, tiszta életét adta. 
Megcselekedte Isten akaratát, dicsőség Jézus Krisztusnak. Isten 
akkor is szeretett bennünk, amikor még meg sem születtünk. 
Még egy ilyen nem lesz! A szeretetét nem vonta vissza és nem 
is fogja, mert amit megígért, azt meg is cselekszi. A szeretete 
egyfolytában árad, hiszen mindenkit meg akar menteni a halál-
tól. A szeretet ez, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent. Nekünk, 
mivel a teremtményei vagyunk, első helyen Istent kell szeret-
nünk. Feltétel nélkül, teljes szívünkkel és tudásunkkal. Nem 
csak a lelkünket, hanem a testünket is az oltárára kell adnunk. 
A szüleink, gyermekeink, embertársaink iránti szeretetünk na-
gyon fontos, de csakis másodlagos lehet! A szívünkbe kell fo-
gadnunk az Urat, Jézus Krisztust. A teljes bizalmunkat a Fiúba 
kell helyeznünk, át kell adni magunkat. Hitünk, a reményünk 
az utolsó leheletünkig velünk legyen.

„Higgyetek bennem és én veletek leszek!”
A szeretet: jóságos, megbocsájtó, türelmes, igazságos, önzet-

len, alázatos, hisz, remél, meg nem vehető, nem keresi a maga 
hasznát, nem viselkedik bántóan, nem rója fel a rosszat, hű és 
tiszta……. Mindenkinek kívánom ezen szeretet megnyilvánu-
lásait és cselekvéseit!

A média negatív oldalait igyekszem kizárni a mindennapja-
imból, sokkal többet időt töltök el az Ige olvasásával, hallgatá-
sával. Akarom a Messiást jobban megismerni! Kedves Olvasó! 
Te is akarod?

Isten és közöttem a kapcsolat a Szentlélek, Ő a lelkem formá-
lója, segítője. Írásomhoz a következő Igét választottam:

János közönséges I. levele: 4. 20.
„Ha azt mondja valaki, hogy szeretem Istent és gyűlöli a 

maga Atyja fiát, hazug az: mert, aki nem szereti a maga Atyja 
fiát akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?”

Minden Kedves Olvasó életére Isten áldását kérem.
Szeretettel:

Nagy Sándor

Erős, bátor vagy és merész?
Hová mész?
Mindig a múltról beszélsz.
Hová mész?

Tudásoddal, kitartásoddal messze érsz.
Hová mész?
Munkádban törtető vagy, nagyokat lépsz!
Hová mész,

Anyagi javak közt élsz.
Hová mész?
Gondolod az élet így egész.
Hová mész?

Kudarcok érnek, miért félsz?
Hová mész?
Keresztény útról egy nap letérsz?
Hová mész?

Gyermekednek a Teremtőről miért nem beszélsz?
Hová mész?
Ateista vagy, vigyázz, hisz kiégsz!
Hová mész?

Céltalan lettél, jöhet a vész?
Hová mész?
Áldást Istentől nem kérsz?
Hová mész?

A Hit a győztes, nem az ész!
Hová mész?
Egy napon, ha megtérsz,
tudni fogod, hová mész!

Sok szeretettel:  
Nagy Sándor

Nagy Sándortól versajánló
Quo Vadis?

SZILVESZTERI BÁL

Óévbúcsúztató élőzenével, tánccal, tombolával 
a Kultúrházban

(Nagysimonyi Rákóczi út 2.)

2016.12.31-én, szombaton 21.00 órai kezdettel

Zenél: Mándli Róbert

Belépő felnőttek számára 1.200 Ft/ fő, 
gyermekek számára 14 éves korig 600 Ft/ fő

Asztalfoglalás: 70/3307732; 70/3192552



Nagysimonyi Hírmondó 15

Megemlékezés a hadifogoly temetőben
Nagysimonyi, 2016. november 5.

Tisztelt Olvasó!
Írásom előtt, kérem olvassa el a következő verset:

John McCrae
Flanders mezején
Flanders mezején pipacsok nőnek
Keresztjei közt egy temetőnek
Ez jelöli a mi helyünket; s bár fenn az égen
Még bátran szól a pacsirta ének
Lenn, az ágyúdörgésben nem hallod őket.

Mi vagyunk a halottak, kik pár napja még
Éltünk, elestünk, ragyogott ránk a naplemente
Szerettünk, szerettek minket s most itt a vég,
Flanders mezején.

Viaskodjatok Ti az ellenséggel;
Átadjuk a fáklyát elhaló kézzel;
Vigyétek Ti azt magasra tartva.
De ha hűtlenek lesztek hozzánk, mélyén a sírnak
Mi nem tudunk aludni, bár pipacsok nyílnak
Flanders mezején.
–1915–

Nagysimonyi, Ostffyasszonyfa, Hadisírgondozó Egyesüle-
tünk (és talán Vas Megye) nagy rendezvénye volt november 
5-én a halottak napi püspöki Szentmise, ökomenikus megem-
lékezés a Hadifogoly Temetőben.

A történelmi hűség kedvéért:
A temető mai berendezését nemzetközi megállapodások, és 

az akkori Magyar Állam dr. Gerlits Elek celldömölki főszolga-
bíró vezetésével, a környező falvak támogatásával 1931 évben 
végezte el. A temető felavatására 1932. november 2-án halot-
tak napján került sor, nagy nemzetközi részvétellel. Az akkori 
Kemenesalja c. újság 1932. november 6-i száma egész oldalas 
cikkben számolt be az eseményről.

Megemlékezésünk kezdete 1995-re nyúlik vissza, a tábori 
püspökségek megalakulása óta rendszeres. 2016. évi rendez-
vényünknek méltóságot és rangot adott dr. Kövér László úr, a 
Magyar Országgyűlés elnökének részvétele, ünnepi beszéde. A 
történet Lengyelországban (Galicia, Luzsna)  kezdődött.

1915. május 2-án kezdődött a gorlicei áttörés, ahol az oszt-
rák-magyar és német haderő visszaszorította a Monarchia terü-
letére betörő orosz hadsereget. 2016 szeptember 11-én, vasár-
nap tartottak Luzsna 123. sz. temetőjében a miénkhez hasonló 
megemlékezést. Én Luzsna polgármesterének vendégeként 
részt vettem az ünnepségen, melyen dr. Kövér László elnök úr 
és dr. Bíró László tábori püspök úr képviselte Magyarországot. 
Elnök Úr után elhelyezhettem a temetőben Hadisírgondozó 
Egyesületünk koszorúját.

 Röviden: A 123. sz. temetőben (Lengyelországban több 
mint 400 I. világháborús katonai temető van.)

46 tömegsír
829 egyéni sír van.
912 osztrák-magyar, 65 német, 227 orosz katona van itt el-

temetve. 

Az egyik síremléken olvasható felirat: 
„Életükben hadilábon, haláluk után megbékülve, együtt nyug-

szanak csontjaik.”

A megemlékezést követő fogadáson volt módom Elnök úrral 
beszélgetni, meghívni a mi, november 5-i megemlékezésünkre. 
A meghívás sikeres volt. Sok telefonbeszélgetés és levélváltás, s 
nagy felkészülés követte. 

Köszönetemet fejezem ki Nagysimonyi és Ostffyasszonyfa 
polgármestereinek támogatásukért, és minden segítő kéz mun-
kájáért!

A szervezés nem volt gond nélküli, de ahogy volt, úgy volt jó. 
Szintén tisztelet és köszönet a győri rakéta ezred honvédjeinek, 
a Kaposvári Helyőrség zenekarának, térségünk egyházi  képvi-
selőinek, főtisztelendőknek és tiszteletes uraknak! 

Az itt nyugvó hősi halottakra a résztvevők 27 koszorúval em-
lékeztek.

Tájékoztatásképpen néhány adat a Hadifogoly temetőnkről: 
– helyrajzi szám: Nagysimonyi 048.
– területe: 21 753 m2.
A temető területe 1923 évben került örökléssel vitéz Fekete 

Lajos ny. százados tulajdonába.
A már korábban temető céljára igénybe vett területet a Ma-

gyar Királyi 3. vegyes dandár (Szombathely) a temető fenntar-
tása, gondozása céljából 1925. március 3-án 30 évre bérbe vet-
te, évi 93 korona 75 fillér évi bérösszegért. A temető területét 
1955-ben tagosították. 1960 május 17-én Nagysimonyi község 
tulajdonába került. Az önkormányzatok megalakulását követő 
tulajdon rendezési eljárás 1991. október 10. nappal tulajdono-
sává Nagysimonyi Község Önkormányzatát tette!

Temetőnkben: 
– 1 db központi obeliszk
– 4 db nemzeti obeliszk
– 10 db magyar katonasír
– 20 db zsidó vallású katonai síremlék
– 36 db tömegsír – síremlék
– 1249 db kis sírkő, 
----------------------------------------------
– 1320 síremlék található.

A luzsnai temető 29 méteres fakápolnája

(Folytatás a 16. oldalon)
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Megemlékezés a hadifogoly temetőben

A temetőben nyugvó hősi halottak számát már sajnos nem 
tudhatjuk meg, a levéltár II. világháborúban történt lebombá-
zása miatt.

Halotti Anyakönyvekből kb. 5000 katona neve ismert.
Nem tudjuk, hogy a Kis- Sitkei Ideiglenes Hadifogolytábor-

ból hány hősi halottat exhumáltak és temettek újra az Ostffy-
asszonyfai-Nagysimonyi temetőbe. Utólagos becslések szerint 
a temetőben eltemetettek száma 10-11 ezer fő.

Önkormányzatunk 2005-ben (pályázati pénzből) 12,5 millió 
forintért újraépítette az „utca fronti” kerítést. 2014-ben szintén 
pályázati pénzből lecseréltünk 476 db sírkövet. Még cserére vár 
773 db. Most 2016-ban lehetőség nyílott újabb pályázat benyúj-
tására. Ezen fáradozunk. Elnézésüket kérem, hogy egy kicsit 
hosszú voltam.

Minden honfitársamnak, elsősorban Nagysimonyi lakóinak  
Áldott Békés Karácsonyt, Boldog Újesztendőt kívánok!

Nagysimonyi, 2016. december 19.
Vitéz Lovag Szlama József Egyesületi elnök A november 5-i megemlékezés

(Folytatás a 15. oldalról)

A Szupergyors Internet Program keretében megvalósuló ha-
zai szélessáv-fejlesztésekről tartottak konzultációt 2016. dec-
ember 6-án Szombathelyen, a Megyeházán.

Magyarország kormánya célul tűzte ki, hogy 2018 végére az or-
szág valamennyi településére eljut a legalább másodpercenkénti 30 
megabit adatátviteli sebességű, szupergyors internetszolgáltatás – 
közölte Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős mi-
niszterelnöki biztos a szombathelyi tájékoztatón.

A  tanácskozáson polgármestereket, jegyzőket, valamint a 
kormányhivatal munkatársait a települések érdekeit szolgáló, 
mindenkihez eljutó fejlesztési programról tájékoztatták.

Deutsch Tamás kiemelte: a minőségi internet-elérés a gaz-
daságot élénkítő hatása mellett leegyszerűsíti a közügyek inté-
zését, segíti az oktatási rendszer átalakítását és a mindennapi 
életben is előnyöket biztosít.

Hozzátette: az eredeti terv szerint 2020 végéig Európában 
minden háztartásba, minden közintézménybe, önkormányzati 
és állami közigazgatási intézménybe eljut a mai igényeket teljes 
mértékben kielégítő - legalább másodpercenkénti 30 megabit 
adatátviteli sebességű - internetszolgáltatás. A program célja, 
hogy az Európai Unió minden polgára élni tudjon a digitális 
szolgáltatás előnyeivel, lehetőségeivel - mondta el Deutsch Ta-
más. Ugyanakkor kiemelte, hogy a fejlesztés Magyarországon a 
tervezettnél két évvel korábban, már 2018-ban eredményesen 
megvalósul.

A kormány a vonatkozó beruházásokban leginkább érintett 
szereplők, a települési önkormányzatok tájékoztatása, igényei-

nek felmérése érdekében országos konzultációs sorozatot kez-
deményezett a települések vezetőivel, hogy az együttműködés 
eredményeképpen a hamarosan jelentős méreteket öltő széles-
sáv-fejlesztések tervezési és kivitelezési munkái minden szem-
pontot kielégítően, gyorsan és eredményesen zárulhassanak.

A kiépítésre kerülő hálózat főbb gerincvonalai a tervek sze-
rint optikai kábelekkel valósulnak meg, melynek az adatátviteli 
sebessége gyakorlatilag korlátlan, így nem képez szűk kereszt-
metszetet a későbbi fejlesztések számára. Ahol a kábelek lefek-
tetése valamilyen oknál fogva nem kivitelezhető, légkábelekkel 
oldják meg az összeköttetést. Nyilvánvalóan léteznek olyan 
területek is – külterületi lakott helyek, tanyák – amelyekhez a 
vezetékes kiépítés nem kifizetődő. Azonban az itt élő emberek 
sem maradnak ki a Világháló eléréséből, mert többféle vezeték 
nélküli, mikrohullámú megoldás jöhet szóba, amely ezekben a 
félreeső otthonokban is hozzáférhetővé teszi az internetet.

A  tájékoztató után lehetőség nyílt megvitatni a gyakorlati 
kérdéseket, a megvalósítás során felmerülő problémákat is.

Nagysimonyiban a budapesti székhelyű MVM NET Táv-
közlési Szolgáltató Zrt. nyerte meg a hálózat kiépítésére írt 
pályázatot. 3 közintézményi, 16 üzleti, és 376 lakossági in-
ternet-hozzáférést alakítanak ki. A kivitelezési munkálatok 
a terv szerint 2017. márciusában kezdődnek, és 2018. áprili-
sában fejeződnek be.

Kovács László 
informatikus

2018 végére Nagysimonyiban is megvalósul  
a Szupergyors Internet Program
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Liba – pulyka

Receptajánlat

A  menedzserek és vendéglátók úgy döntöttek, hogy a Már-
ton napi libanapokra, különleges fogásokkal fognak készülni. 
Már évek óta nagy-nagy sikerrel dolgoznak. Szombathelyen 
én is rendeltem libacombot, a társaságunkban kivétel nélkül 
mindenki azt kért. Hatalmas tányéron hozták ki, törtburgo-
nya, dinsztelt lilakáposztával, aszalt áfonyával, a kemencében 
finomra sütve. Sikeres nosztalgia lett, én van vagy 50 éve, hogy 
ilyen finomat ettem.

Hol volt, hol nem volt, ma is van egy KFT, vállalkozás ahol 
belopta magát a liba a köztudatba. Az történt ugyanis, hogy 
bevezették a dolgozóknak, a kaffetériát, mint béren kívüli jut-
tatást. A vezetőség úgy döntött, hogy igazságos lesz, ha kivétel 
nélkül mindenki kap egy 4-4,5 kg-os konyhakész libát kará-
csonyra.

Megtörtént.
A feladat ritka, nagyon nagynak, lehetetlen feladatnak bizo-

nyult, a háziasszonyok, az emancipált nők fellázadtak. A csa-
ládnál a liba megbukott. Többé ilyen meglepetést a Cégtől soha 
nem kérnek. Különben egy választást is ellehet ám bukni a li-
bák miatt.

A  Katolikus Egyháznál, a Pannonhalmi Apátság, Szent 
Márton szerzetes nevét viseli, Szombathelyen is van egy temp-
lom Szent Márton szerzetesnek a nevével. Sőt az egyik parkban 
libákról mintázott szoborcsoport található.

A  libák gágognak az óta is. Hol van, hol nincs kaffetéria. 
A cégek gondoskodnak dolgozóikról, akik így karácsony előtt, 
már tudakolják, lesz libapénz, vagy talán 13. havi? Megkapták 
az Erzsébet utalványt. Az egyik ifj. legénynek mondta a főnöke, 
hogy „vegyél rajt libát”. Bevonult a köznyelvbe a KFT-nél a liba-
pénz. Hiába az emberek tömege nem szereti az idegen szavakat.

A címben ott van ám a pulyka, ami az amerikai földrészen 
viszi a finomságot Karácsonyra. Még van idő, mit is főzzünk? 
Döntse el mindenki, hogy mit főzzön. A  fent említettekhez 
mellékelten ajánlok 2 ételt segítség képpen, vagy tényleg jobb 
a „libapénz”.

Ezen gondolatok tükrében kívánok minden olvasónak, jó ét-
vágyat, jó egészséget a 2016. év karácsonyára.

Kocsis Ilona Zsófia

Karácsony közeledtével izgatottan tervezgetik a háziasszonyok, 
netán urak, az ünnepi menüt.

Biztosan többen is szeretnének a hétköznapi, megszokott éte-
lektől elrugaszkodva, új különleges finomságokat kipróbálni.

Az alábbi recepteket Ica Néni küldte Sopronból. A  „Liba- 
Pulyka” című írása végén ajánlja Nekünk szeretettel. Elkészítése 
nem tűnik egyszerűnek, de most az idő is több, talán segítsége 
is könnyebben akad a vállalkozó kedvű konyhatündéreknek.

Tárkonyos pulykaragu leves
Hozzávalók:
1 kg pulykahús, 2 sárgarépa, 2 fehérrépa, 1 csokor petrezse-
lyemzöld, 1 karalábé, 1 kg mirelit zöldborsó, só, bors, ételízesítő 
vagy erőleveskocka, tejszín, tárkony, olaj.

Elkészítés:
Hevítsünk olajat, dobjuk rá a felkockázott húst, és addig pirít-
suk amíg kifehéredik. Kockázzuk fel a zöldségeket, és adjuk a 
húshoz. Tegyük bele a tárkonyt, az erőleveskockákat vagy az 
ételízesítőt, majd öntsük fel vízzel. Forrás után fedő alatt, ta-
karéklángon addig főzzük a levest, amíg minden megpuhul. 
Amikor már majdnem puha a többi zöldség, akkor adjuk hozzá 
a zöldborsót a leveshez. Majd öntsük egy kis tálba a tejszínt, 
merjünk rá 3-4 merőkanál levest, keverjük simára és adjuk a 
leveshez.
Tipp:
Bánjunk óvatosan a friss és a szárított tárkonnyal is, nagyon 
intenzív ízű fűszer. Ha szükséges, a főzés végén morzsoljunk 
még inkább belőle az ételbe.

Gesztenyés pulykamell mézes-rozmaringos bur-
gonyával
Hozzávalók:
60 dkg pulykamell, 10 dkg szeletelt sonka, 1 kis fej vöröshagy-
ma, 25 dkg tisztított gesztenye, 1 zsemle, 2 tojás, 5 dkg kolozs-
vári szalonna, 10 dkg áfonya lekvár, 5 dkg aszalt áfonya, 2 dl 
vörösbor, 1 kg burgonya, 3 evőkanál méz, só, bors, kakukkfű, 
rozmaring.

Elkészítés:
A töltelékhez a kolozsvári szalonnát kockákra vágva kiolvaszt-
juk, hozzáadjuk a vöröshagymát, majd a tisztított gesztenyét, 
kakukkfűvet.

Kevés vízzel a gesztenyét készre pároljuk, és összetörjük 
(használhatunk natúr gesztenyepürét is). Hozzáadjuk a beázta-
tott zsemlét és a tojást, majd sózzuk, borsozzuk.

A pulykamellet felszeljük, kiklopfoljuk és megtöltjük a gesz-
tenyés töltelékkel. Feltekerjük, majd a sonkába tekerve szoro-
san alufóliába csomagoljuk. 180 fokos sütőben 30 percig készít-
jük., majd kibontjuk, és a forró sütőben pirosra sütjük.

A burgonyákat sós vízben megfőzzük, meghámozzuk, majd 
feldarabolva, serpenyőben vagy sütőben a mézzel és a rozma-
ringgal pirosra sütjük. A vörösborban felfőzzük az aszalt áfo-
nyát, hozzáadjuk a lekvárt, és a pulyka mellé tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk! 

Bónicz Lászlóné Márti 
és Kocsis Ilona Zsófia
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Tisztelt Nagysimonyi Sporttársak!
Az előző cikkemet a Kenyeri elleni mérkőzésre való felkészü-

lésnél fejeztem be. Sajnos itthon nem sikerült megszereznünk 
a 3 pontot, amely úgymond kötelező lett volna, számunkra úgy 
gondolom.

Ezután mentünk idegenbe Sótony csapatához, amely ekkora 
a második helyen állt. Itt nem s

Számíthattunk könnyű mérkőzésre, ami sajnos be is követ-
kezett és tartalékos csapattal vereséget szenvedtünk. Kemenes-
magasi együttesét fogadtuk hazai pályán ahol meggyőző és jó 
játékkal, 5-2-es végeredménnyel megszereztük mind a három 
pontot. Ismételten hazai meccs következett Alsóújlak csapata 
ellen ahol 4-1-es végeredmény született, amelyhez ismételten 
egy jó játék párosult és küzdöttek egymásért a fiúk! A kilen-
cedik fordulóban Hosszúperesztegre látogattunk ahol 4-0-ra 
kikaptunk. A  10. forduló nagyon fontos volt számunkra mi-
vel Mesteri ellen játszottunk, ami mindig rangadónak számít 
mindkét csapat számára, sőt szerettük volna áttetetni a mérkő-
zést, amibe a másik csapat nem ment bele. Véleményem sze-
rint a győzelemhez az is vezetett, hogy kellően felspannoltuk 
magunkat és meg szerettük volna mutatni, hogy tartalékosan 
is nyerni tudunk.

Izsákfa ellen 3-0-ra vesztettünk sajnos és emellett itt össze-
szedtünk egy kiállítást is amely sajnos fegyelmezetlenségből 
adódott. Boba csapata ellen egy érdekes dolog következett el 
egy úgymond testvér párharc amelyből Hajmásy Ákos jött ki 
győztesen, mégpedig 7-1-es végeredménnyel.

A Simaság elleni mérkőzésre a korai kiállítás is rányomta a 
bélyegét, amely sajnos megint felelőtlen viselkedésből adódott, 
amin nagyon csak változtatnunk kell a jövőben. Az eredmény 
3-1 lett az ellenfél javára. Az utolsó otthoni mérkőzésünkön 
győzelemmel tudtunk elbúcsúzni a közönségtől 1-0 lett a meccs 
Szergény csapatával. Az őszi szezon utolsó mérkőzése Bő ellen 
következett el ahol 3-0-ás vereséget szenvedtünk el. Amikor 
hazaérkeztünk a csapatot várta a szurkolók elkészített gulyás, 
amit nagyon szépen köszönünk nekik! Ez előtt még tartottunk 
egy megbeszélést ahol az eddigi elnökünk Ovády Károly egész-
ségügyi problémákra hivatkozva bejelentette lemondását, amit 
az elnökség egyhangúan elfogadott. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni eddig munkáját és erőfeszítéseit. Reméljük a meccsekre 
ezután is kijár majd és szurkol a csapatnak! Remélem az átiga-
zolási szezonban sikerül még remélhetőleg nagysimonyi fiata-
lokkal erősíteni a csapatot és a tavaszi szezon is hasonló vagy 
még jobb eredménnyel zárul!

Kutasi Balázs

Sportkör – N. T. C.
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