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Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk téli számával.
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Önöketlapunk
lapunk
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Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
egészségben, eredményekben
gazdag
Boldog Új Évet kívánunk!
Ébresztő, itt
a tavasz!
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állunk.
Csodálatos
ez az karod
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S aki egyszer megismeri mind a betűk titkait,
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Jöjj el édes, szabad ország, gyönyörűAzlégy
erdőkMagyarország!”
gyantás illata bezárt szobákban száll csak.
dik.
A tág határok álma is ágad tövében fészkel,
Fecskék, gólyák gyülekeznek, melegebb égtáamíg
halódó illatod kályhák tüzében vész el.
jak felé repülnek.
A szín és élet is te vagy, s ameddig ágad zöldell,
Itt van az ősz, beértek a gyümölcsök, kezdődik a szüret.

Endrődi Sándor: Karácsony
Szeretet ünnepe, ragyogó karácsony!
Nincs nálad áldottabb ünnep a világon!
Te vagy az az egy nap a küzdelmes évben,
mikor csak szeretünk a fenyők tövében.
Felderül az arcunk, mely imént borongott,
elfeledünk bú – bajt, minden földi gondot.
Vidámság mosolya csillog a szemünkben,
nevető angyalok szállnak a szívünkben.

A 2013 / 14. tanévben 10 kis elsős kezdte meg
tanulmányait a többiekkel együtt. A simonyi diákok Celldömölkön a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolában, a Város Általános Iskolában tanulnak, továbbá Kemenesmagasiba, Sárvárra és Kőszegre is járnak.
Az új tanévben minden tanulónak jó tanulást,
szépmindig
eredményeket
kívánok!
„Ó nagyszőlőt,
nap, szép
nap,hoz
légyszeptember,
örökre áldott, hozz
új fényt, új
dalt, új virágot!”
„Almát, körtét,
szilvát
Megköszönöm
a 25 gyereknek
a felkészülést és a szereplést falunk nemzeti ünnepére!
nekünk
új tanévet, tudja
minden ember.”
Szabó
Szilvia tanító
Dicséret illeti Őket, hogy a sok tanulás mellett színvonalas műsorral emlékeztünk
múltunkra!
Szabó Szilvia tanító-kultúrszervező

2

Nagysimonyi Hírmondó

Aktuális
Apró, de fontos!
– Az előző évekhez hasonlóan, minden télkezdeten ismétlődő módon felhívjuk a lakosság figyelmét néhány aranyszabályra, amit ilyenkor illik betartani.
– A vízóra aknák téli szigetelésére kérjük, hogy mindenki
szánjon időt, mert odafigyeléssel komoly anyagi károkat előzhetünk meg. Ugyanakkor célszerű éven át, legalább heti rendszerességgel ellenőrizni a vízórát azért, hogy nincs-e a rendszerben rejtett csőtörés, hiszen a hibából elfolyt vízmennyiség
megfizetésén túl egy ilyen eset a ház állagát is nagymértékben
veszélyeztetheti.
– Kérünk mindenkit, hogy a lakóháza előtti járdaszakaszt a
tél beálltával folyamatosan takarítsa és síkosság mentesítse. Ezt
célszerű már a reggeli órákban elvégezni, amíg nem tapossák
rá a havat, és szükség szerint naponta többször megismételni.
Kérjük, hogy a betonozott járdák esetében a sózást kerüljék,
mert az maradandó felületi károsodást okoz.
– Ugyancsak a téli időjáráshoz kapcsolódóan ismételjük,
hogy a hideg, havas időben fokozottabban figyeljünk egymásra, kiváltképp az idősebb korosztályra és az egyedül élőkre.
Ha bármilyen, nem szokványos dolgot tapasztalnak kérjük,
azt azonnal jelezzék! Ugyanúgy sokkal óvatosabban és körül-

tekintőbben közlekedjenek, akik buszról, vonatról a késő esti
órákban érkeznek haza, főleg egyedül,- mindig legyen nálunk
mobiltelefon és az elcsúszás végett ne közlekedjünk zsebre tett
kézzel!
– A kismamák és kisgyermekes anyukák figyelmét szeretnénk ezúton is felhívni, hogy Edina védőnőnk januártól- ideiglenes jelleggel- a kultúrház emeleti nagytermében “rendel.”
Várunk szeretettel minél több újdonsült kismamát!
– Örömmel osztom meg a jó hírt, hogy a Széchenyi utcától
a hirdetőtábláig terjedő Kossuth utcai járdaszakasz felújítására 1,2 millió Ft pályázati pénzt nyertünk. A közel 70 méteres
gyalogjárda a kultúrház és a második világháborús emlékmű
közötti szakaszhoz hasonlóan szélesített díszburkolattal kerül
kivitelezésre.
– A kultúrház külső felújítására beadott pályázatunk szintén
pozitív elbírálást nyert, viszont a megvalósítás anyagi körülményei nem kedvezőek a számunkra, mert 13 milliós önrészt
kellene hozzátenni. Ezért, és a kivitelezési idő rövidsége végett
ezzel a lehetőséggel nem tudunk élni, mert legyenek meg inkább biztonságosan és határidőre a folyamatban lévő pályázataink, mint hogy felelőtlenül veszélybe sodorjuk a megvalósításukat.
Lábos András

A képviselőtestület ülésein történt
Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestülete az
utolsó negyedévben 2 alkalommal ülésezett. 2017. október 17-i
ülésén a település közbiztonságával kapcsolatos rendőrségi beszámoló elfogadására került sor, melynek keretében Hajba Tibor körzeti megbízott és Erős Elemér r.alezredes személyesen is
válaszolt a beszámoló kapcsán felmerült illetve egyéb aktuális
kérdésekre.
Döntött a képviselőtestület továbbá az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyelet helyének megváltozása kapcsán
a Kemenesjai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról, miszerint a háziorvosi ügyeleti ellátást végző CELLOXY-MED KFT telephelye Celldömölk, Vörösmarty u. 2/C.
címről Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. címre változik.
2017. év utolsó képviselőtestületi ülésére 2017. november 28án került sor. Ezen időpontra volt az ez évi közmeghallgatás is
meghírdetve, melynek keretében a polgármester tájékoztatást
nyújtott a lakóhely környezeti állapotáról és a helyi adó felhasználásáról. A környezeti állapotról szóló beszámolóban kiemelte, hogy folyamatosan problémát okoz a szennyvíz elszállítással
megbízott vállalkozó túlterheltsége. Rendszeresek a lakossági
panaszok ezzel kapcsolatban. Sajnos nincs más jogosultsággal rendelkező vállalkozó akivel az önkormányzat szerződést
köthetne ezért kéri a lakosságot, hogy kellő időben jelezzék a
vállalkozó irányába a szolgáltatás iránti igényt, a vállalalkozót
pedig a pontosabb tervezésre illetve az előre jelzett időponban
való biztos megjelenésre hívta fel.

Tájékoztatás hangzott el a Települési Arculati Kézikönyv készítésének folyamatáról, melynek részletes tartalma a végső elfogadást megelőzően nyilvánosan megismerhető és a lakosság
illetve a partnerségi egyeztetésbe bevonandó szervezetek által
véleményezhető lesz.
A képviselőtestületi ülés keretében beszámolt még az önkormányzati társulások működéséről illetve megtörtént a köztemetőre vonatkozó díjak mértékének éves kötelező felülvizsgálata. A képviselőtestület döntése értelmében a díjak 2018. évre
változatlanul maradnak. Elfogadásra került továbbá az adóztatásról szóló jegyzői beszámoló illetve a közös hivatalra, az önkormányzatra illetve a Tündérkert Óvodára vonatkozó 2018.
évre szóló belső ellenőrzési terv.
A képviselőtestület az eladásra szánt önkormányzati építési
telkek vételárának csökkentéséről is határozott, melynek értelmében 800.000,-Ft/m2 áron lehet ezen ingatlanokat megvásárolni.
Végül zárt ülésen döntés született a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati pályázatról, melyre 6 db, a pályázati
kiírásnak megfelelő kérelem érkezett és az önkormányzat minden kérelmezőt támogatásban részesített.
Hérincsné Szenteleki Csilla
jegyző
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Hadifogoly- temető 2017. november 03.
Ostffyasszonyfa, Nagysimonyi önkormányzata, valamint a Hadisírgondozó egyesületünk idén is megtartottuk Halottak Napi
megemlékezésünket. A megemlékezés himnusszal kezdődött.
Meghívott vendégeiket,és a környező települések jelenlévő lakosságát, az Ostffyasszonyfai iskola tanárait, tanulóit köszöntötte dr.
Andor Ferenc úr, egyesületünk tagja. A Szentmisét bemutatta és
szentbeszédet mondott dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úr, aki
már harmadik alkalommal tisztelt meg bennünket és az itt nyugvó
hősi halottakat. Rác Dénes tisztelendő úr, a helyi evangélikus gyülekezet lelkésze imát mondott a temetőben nyugvó, közel 11 000
halott katona emlékére.
“Idegen a zúzmara, másként hull a köd
a föld is távoli, mi titeket beföd”
(Héjjas István)
A Honvédelmi Miniszter képviseletében dr. Holló József Ferenc altábornagy úr, miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet.
Ezt követően Szlama József hadisírgondozó egyesületi elnök beszámolt a tizenöt év alatt történt fejlesztési, felújítási munkákról,
melyek jelenleg is folytatódnak. (300m2 térkövezés és 700 db sírkő
cseréje)
A megemlékezésen közreműködött: A győri 12.sz. Rakétaezred
dísz szakasza, és a veszprémi Légierő zenekara, Katona János alezredes úr vezényletével.
A továbbiakban szeretnék elmondani néhány, a temetőre vonatkozó információt!
A temető terület vitéz Fekete Lajos ny. százados tulajdona volt,
melyet 30 évre, erre a célra a Magyar Királyi Honvédség vett bérbe. A temetőt 1945-ig Földesi Lajos bácsi, a honvédség által fizetett
kertész gondozta. 1945-ben megszűnt a terület gondozása és a temetőt visszafoglalta a természet!
1985-86-ban felmerült a temető rendbetételének gondolata,
amit 1988-ban tett követett. A Vas Megyei Temetkezési Vállalat, a
környező községek, termelőszövetkezetek támogatásával elkezdődött a temető felújítása.
- a temető helyrajzi száma: Nagysimonyi 048
- a temető jelenlegi területe: 21.753m2
Tisztelt Nagysimonyiak!
Köszönetemet fejezem ki Nagysimonyi Önkormányzatának,
Lábos András polgármester Úrnak az I. világháborús emlékmű
felújításáért!
Az emlékmű állításának történetét néhány korabeli újságcikk
bemutatásával szeretném teljessé tenni!
Kemenesalja 20. évfolyam 8. szám 1924. február 24.
“NAGYSIMONYI HŐSI EMLÉK
A nagysimonyi Polgári Olvasókör a kezdeményezője annak, hogy
a Nagysimonyi községből elesett hősök nevei megörökittessenek.
Az Olvasókör március 2-án
a nagyvendéglőben világpostával, confetti és szerpentin csatával
egybekötött táncmulatságot rendez, melynek jövedelmét a községben felállítandó hősök emlékoszlopa javára adja.”
Kemenesalja 20. évfolyam 19. szám 1924. május 18.
“TÁNCMULATSÁG A HŐSÖK EMLÉKOSZLOPÁRA
Nagysimonyi község az összes egyesületek közreműködésével
az önkéntes tűzoltóegylet kötelékében a Nagysimonyi községből
elesett hősök emlékére felállítandó emlékoszlop céljaira délutáni

Jelenlegi információink szerint a temetőben nyugszik:
- 4293 román katona
- 333 orosz katona
- 919 olasz katona
- a szerb katonákról nincs adat, de a központi emlékmű mögötti és melletti területen, 36 tömegsírban további 5610 katona
nyugszik a márványtábla tanúsága szerint. Tehát összesen 11.155
fő elhunyt katona, aki innét nem jutott haza.- Ezek után bizony
nehéz megszólalni!
Az eltemetett katonák emlékét vigyázva őrzi:
- 10 magyar katona (őrszemélyzet) sírköve
- 36 tömegsír oszlop
- 1249 egyéni sírkő
- 4 nemzeti obeliszk
- 1 központi emlékmű
- 20 zsidó vallású orosz katona síremléke: összesen 1320 ! síremlék
Még további érdekes történelmi információt szeretnék megosztani Önökkel:
November 3.-a nevezetes nap a Magyar Királyság, Magyarország történetében. A Padova melletti Villa Giusti kastélyban Viktor
Weber von Weberan tábornok, a Monarchia tejhatalmú megbízottja, és Armando Diaz tábornok, az olasz Vezérkar főnöke,1918.
november 3.-án 15 órakor aláírta a fegyverszünetet. A fegyverszünet kihirdetésének időpontja 1918. november 4.-e délután 3óra.
Az Osztrák-Magyar főparancsnokság november 3.-án 1 óra 20
perckor kiadta a parancsot az ellenségeskedések beszüntetésére. A
háború utolsó napján az olaszok így közel 400.000 osztrák- magyar katonát ejtettek foglyul!
Tisztelt Simonyiak!
Találkozzunk 2018. november 3.-án szombaton, a fegyverszünet
aláírásának 100. évfordulóján a Hadifogoly-temetőben!
Ádventi időket élünk. Minden honfitársamnak áldott, békés karácsonyt, Boldog Új Évet kívánok!
lovag,Vitéz Szlama József

és esti programmal egybekötött emlékünnepélyt, ünnepély után
pedig táncmulatságot táncmulatságot rendez május 25-én. Az ünnepély délután 3 órakor kezdődik footballversennyel és gyermektréfával. Este 7 és fél órakor pedig kezdetét veszi a nívós műsor,
amelyen a czelldömölki vonós négyes is közreműködik. Az ünnepi beszédet vitéz Horkay Béla tartja, az ifjusági énekkar többször
énekel irredenta dalokat, Boross Sándor tanító alkalmi költeményt
szaval élőkép mellett, végül Fekete toborzó, irredenta szinmű kerül
bemutatásra. Az éjféli szünetben amerikai árverés, szépségverseny,
világposta. Az ünnepély kedvezőtlen idő esetén is megtartatik,
mert kellő fedett helyiségről gondoskodva van.”
Kemenesalja 20.évfolyam 21. szám 1924.június 1.
A HŐSI HALOTTAK emlékoszlopának alapja javára a
nagysimonyi tűzoltó és nőegylet május 25-én ugy erkölcsileg, mint
anyagilag fényesen sikerült műkedvelői előadást tartott.
A program pontjai a következők voltak: 1. A simonyi énekkar a
Hiszekegy-gyel, majd pedig irredenta dalegyveleggel szerepel, alig
egy évvel történt megalakulása dacára is bámulatosan összhangzatos előadásban.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Ezzel kapcsolatban a résztvevők kitartó szorgalmának kiemelése
mellett nem mulaszthatjuk el,hogy az elismerés pálmáját ne nyújtsuk az énekkar megszervezőjének és egyben a műkedvelői előadás
rendezőjének, Ludván Sándor ev. tanítónak, aki a mai anyagias világban, szinte példátlanul álló fáradhatatlanságával és ügybuzgóságával életre keltette és ugyszólván máról holnapra respektábilis
nivóra emelte. A programm 2-ik száma volt vitéz Horkay Bélának, a hősök érdemeit méltató emlékbeszéde. 3. A Fekete toborzó cimű irredenta szinműnek a műkedvelői szinvonalon messze
tulemelkedő nivóju előadása következett ezután, Itt Karácsonyi
Rózsinak közvetlen természetességgel kreált és a többi szereplőnek, Szalai Rózának, Csizmazia Gyulának és Csizmazia Lajosnak
hibátlan játéka mellett különösen ki kell emelnünk a női főszerep
alakítóját, Szűcs Ilonkát, aki szerepének átérzése, beleélése folytán minden adott helyzetben, ösztönös biztossággal találta el a
megfelelő hangot és modort. Játéka szívből jövő és szívhez talált,
ugyannyira, hogy a hősi halottjaikat visszaemlékező nézők soraiból fel- feltört a hangos zokogás, minden tapsorkánnál meggyőzőbben jelezvén, hogy az alakítás tökéletes, hatása magrázó erejű
volt. A pöttömnyi kis Lőrinc Jóska jól megjátszott gyermekszerepe
nemkülönben stilszerüen illeszkedett bele a darab miliőjébe. A
szereplőket a közönség élvezetes játékuk elismeréseként valóságos
virágesővel árasztotta el.
A program 4-ik pontja a czelldömölki vonósnégyes játéka volt,
amelyet általánosan ismert magas szinvonalu tudása folytán nem
kell külön bemutatnunk ezen lap olvasóinak. Ennek keretében
Koczor Daninak szóló énekével kapcsolatban a legnagyobb csodálattal kell, hogy megemlékezzünk hangjának, színben és terjedelemben szinte példátlan gazdagságáról és értékességéről. Műértő
hallgatók elfogulatlan véleménye szerint bünös könnyelmüség ezt
a hangot elkallódni hagyni, mert ennek valamelyik elsőrangú budapesti színházban, legméltóbban az Operában volna a helye.
5. Boross Sándor róm. kath. tanító szavalata és egy harctéri temetést ábrázoló élőkép, szintén nem kis mértékben járultak hozzá
az est erkölcsi sikeréhez. Az anyagi siker is méltó volt az erkölcsihez, valamint hősi halottaink emlékezetéhez. A tiszta jövedelem az
adományokkal együtt a hat millió koronát meghaladta. Ezzel vonatkozásban ki kell emelnünk az intapusztai uradalom és a Klein
testvérek áldozatkészségét, akik egy-egy bárány adományozásával
jelentékeny mértékben emelték az anyagi siker nagyságát, nemkülönben a nőegylet minden egyes tagja is, akik viszont olyannyira
művészi tökéletességgel elkészített sülttésztáknak kiárusitásával
fokozták az eredményt, hogy a közönség az óriási készletet rövid
időn belül hordta, a szószoros értelmében hordta szét, mert a kismérvű helyi fogyasztástól eltekintve, a szépszámú és előkelő vidéki
közönség vette meg és vitte el otthonába.
Készpénzadományaikkal felsőbüki Nagy György 30.ezer K,
Vidos Dániel 20.ezer K, Kemenesaljai Közgazdasági Hitelbank
10 ezer K, Kemenesaljai Takarékpénztár 20 ezer K, Breiner Samu
Sárvár 20 ezer K, Szabó László, Hajnal Samu, Szabó Aladár 10 ezer
K, ifj. Vidos József 20 ezer K, Braun Gizi 10 ezer K, Dózsa Endre
5 ezer K, Gőcze Jánosné 10 ezer K, vitéz Fekete Lajos 100 ezer K,
Zongor Márton 50 ezer K, Ábrahám Sándor 25 ezer K, Mód Aladár 20 ezer K, Tóth István Inta 10 ezer K, Horváth Károly Csönge 25 ezer K, Tompa József 5 ezer K, Szűcs Mari, Szűcs Samuné
15 ezer K, Főcén Sándorné10 ezer K, Csizmazia Jenő 15 ezer K,
Gőcze Lajos 5 ezer K, Márkus N. 10 ezer K, Szabó Károly malomtulajdonos Czelldömölk 100 ezer K, Szakály Miklós 30 ezer K,
Banyó Károly Bécs 50 ezer K, a nagysimonyi Ev. Nőegylet703.350
koronával járultak a Hősök emlékoszlopának alapjához, amely
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szives adományokért az ünnepély rendezősége ezuton is hálás köszönetet mond.
Kemenesalja 22. évfolyam 28. szám 1926. julius 11.
“HŐSI EMLÉKSZOBOR LELEPLEZÉS
A mult vasárnap, julius 4-én leplezte le Nagysimonyiban Vas Viktor szobrász-művész pompás alkotását, a hősök emlékszobrát a község lakossága. 67 hősének emlékét őrzi az emlékmű. A déli hatalmas
felhőszakadás dacára nagy, impozáns ünneplő közönség jött össze.
Megjelentek a vármegye és járás képviseletében Pósfay Gusztáv járási főszolgabiró, a m. kir. honvédség képviseletében Nánássy- Mégay
Ernő tábornok-dandárparancsnok, továbbá Gyömörey György ny.
miniszteri tanácsos és családja, Vas Viktor szobrász-művész, Bárdossy Zoltán, Pottyondy Pál földbirtokosok, stb. Tüzoltóegyletek
Tokorcsról és Csöngéről. A teljes számú, szépen kiképzett leventecsapat Nagysitkéről, A helybeli tüzoltó és levente-csapat felvonulása
után az ünnepélyt Ludván Sándor ev. tanitó vezetése alatt az EV.
Ifjusági Énekkar nyitotta meg a magyar Hiszkeggyel. Ezután Kiss
János helybeli rk. tanitó megnyitó beszédében üdvözölte a megjelenteket a lelkes szavakban vázolta az ünnepély jelentőségét. Ezt
követte Ludván Dezső hb. Hangya szövetkezeti üzletvezető szavalata, ki Bödecs Károly celldömölki ev.segédlelkész gyönyörű alkalmi
ódáját adta elő, a költeményhez illő rutinnal. A műsor következő
száma Pogatschnigg: Csak magyarok legyünk hazafias dala volt, az
Ev. Ifjusági Énekkar precíz előadásában. Majd Gyömörey György
ny. miniszteri tanácsos lépett az emelvényre, s ünnepi beszédében
meginditó jelenetekkel vázolta a harctér borzalmai közt a halált megvető magyar katonát- az emlékezés könnyei ott csillogtak minden
szemben. Végül fogadalmat tesz a község lakóinak nevében, hogy a
szobor a község közös oltára lesz, amely elött le kell omolni minden
társadalmi, felekezeti ellentétnek. A hősök kegyeletes emlékezetében
s a magyar haza szeretetében egyesitsen mindenkit a hősök szobra.
Megkoszoruzza a szobrot. Az ünnepi beszéd végeztével Gőcze Jolán hadiárva lépett a szobor elé s szivet- lelket meginditó beszédben
köszönti a viszont nem látott hős apákat, s tett fogadalmat az árvák
nevében. Mód Aladár helybeli ev. lelkész szólott ezután: kegyeletes
szép szavakban szólaltatta meg a hősök néma ajkait. Rosinger Lajos
hadirokkant a hb. izr. hitközség nevében szólott a halott bajtársakhoz meghatóan, s koszorut helyezett el szobrukra. Az elérzékenyült
lelkeknek mintegy panaszos sóhaja fakadt fel ezután az Ev. Ifj. énekkar által mély érzéssel előadott Millió a csillag kezdetű gyönyörü
irredenta dalban. Most Pósfay Gusztáv járási főszolgabiró jelenik
meg a dobogón, kinek szerencsés felépülése után ez az első hivatalos funkciója. Magasszárnyalásu, lendületes szónoki hévvel előadott
szavai mély hatást gyakoroltak. A szobrot hivatalosan a községbiró
gondjaira bizza. Nagy Sándor községbiró zavartalan bátorsággal
lép a szobor elé, s talpraesett beszédben tesz fogadalmat a szobor
szeretetteljes gondozására, s elhelyezi rajt a község koszoruját. Ezek
után szép szavak kiséretében megkoszoruzzák a szobrot NánásssyMégay Ernő tábornok, a m. kir. honvédség, Mód Aladárné úrnő az
Ev. Nőegylet, Hegedüs Sándor a Róm. Kath. hitközség, Hajas Gyula főparancsnok a hb. tüzoltóegylet, Csizmazia Lajos az Ev. Ifjusági
Egylet, Vajda Dávid a helybeli, Jeney György pedig a Nagysitkei levente egyletek nevében. Végül a jelenvolt tüzoltó és levente csapatok
diszmenetben vonultak el a szobor elött. A lefolyt szép ünnepély sokáig kedves emléke lesz a jelenvoltaknak. A kitünően sikerült rendezés Szabó István főjegyző érdeme, aki fáradságot nem ismerő buzgalommal vezette a létesités összes munkálatait, mignem az elkészült
szoborban fáradalmainak legszebb jutalmát elnyerte.
Közzé tette: lovag, Vitéz Szlama József
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Tündérkert Óvoda

2017. szeptember - 2017. december
Szeptember hónap a beszoktatásról szólt, de nemcsak az új
gyerekeknek kellett megtanulni az óvodai élet szokásait, hanem
bizony a régi óvodások közül is sokan elfelejtették a nyáron ezeket.
Ebben a nevelési évben is logopédus, mozgásfejlesztő pedagógus foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel, sajnos elég sok
kisgyereknek van problémája.
Amíg tartott a jó idő, sokat sétáltunk, megfigyeltük a kerteket, a természet változásait, játszottunk a szabad levegőn.
Novemberben megtartottuk az egészségnevelési napot, ahol
zöldségekből, gyümölcsökből készítettünk egészséges finomságokat. A védőnéni pedig az egészséges életmóddal kapcsolatos
filmet vetített le a gyerekeknek.
Kétszer is voltunk színházban Sárváron, ahová a Polgármester úr és Molnár Imre bácsi szállított el bennünket, köszönjük.
Meglátogattuk a Községi Könyvtárat, ahol Ili néni mesélt
a gyerekeknek, kölcsönöztünk ki mesés könyvet. A gyerekek
örömmel nézegették a sok szép, érdekes könyvet, kaptak egy
emléklapot is az első könyvtárlátogatásukról.

Itt helyben, az óvodában is volt kétszer nagyon jó meseelőadás a gyerekeknek, a Szegedi Látványszínház közreműködésével. Aztán elkezdtük a készülődést, vártuk a Mikulást, aki
december 5-én érkezett óvodánkba, sok-sok verssel, dallal köszöntük meg az ajándékot.
Közben folyamatosan zajlik a karácsonyi készülődés, rajzokkal, az óvoda ünnepi díszbe öltöztetésével. Dalokkal, versekkel hangolódunk az ünnepekre. December 14-én a szülőket is
szeretettel vártuk közös ajándék készítésre, beszélgetésre, barkácsolásra. Aki eljött, láthatta milyen boldogok voltak a gyermekeik, hogy együtt tevékenykedhettek. A délelőttöt kedves
kis műsorral zártuk, aztán elfogyasztottuk a közösen készített
mézeskalács sütiket.
Az óvodában 2017. december 22-én reggel várja a gyerekeket
a karácsonyfa, remélhetőleg a sok ajándék.
A gyerekek és munkatársaim nevében kívánok mindenkinek
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket!
Szép Tiborné
Óvodavezető

Kultúrházi események
A Kultúrház a falu minden korosztálya számára nyitva áll.
Lehetőséget kapnak a szervezetek, hogy gyűléseket, programjaikat, rendezvényeiket itt tarthassák.
Hétfőtől – péntekig van nyitva tartás – az őszi és a téli időszakban 14 órától 19 óráig.
Télen is várjuk az érdeklődőket, internetezőket, foglalkozásra, rendezvényekre érkezőket. Minden héten van árusítás.
– Kedden és csütörtökön este 18–19 órakor Női tornán vehetnek részt a mozogni vágyók. Továbbra is szeretettel várják
az érdeklődőket!
– Szerdán este fél 5-től a Kézimunka szakkör tagjai találkoznak, és készítik a szebbnél szebb ajándékokat. Szeretettel
várnak gyermeket, felnőttet egyaránt!
– Kéthetente szombaton délelőtt fél 8-tól fél 10-ig ruhaárusítás van (turkáló), amire sokan szívesen jönnek el.
Visszatekintés:
– Október a szüret és a búcsú napja.
A szüret mindig emlékezetes marad a család minden tagja
számára, amikor együtt dolgoznak a rokonok, ismerősök.
Október 2. vasárnapja a búcsú napja. Az idei évben nagyon
emlékezetes marad október 8-a, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe, hiszen délután dr. Székely János Egyházmegyénk új püspöke celebrálta a búcsúi szentmisét.
Ezt követően a felújított I. világháborús emlékmű felszentelésére és megáldására került sor, melyet pályázati forrásból
újított fel az Önkormányzat. Az emlékmű mellett megkonduló
harangszó emlékeztetett arra, hogy „Míg magyar él a földön,
nem hagyjuk, hogy a rossz legyőzzön! Bármi volt, bármi lesz, a
magyar, magyar lesz! Míg élünk, hiszünk és remélünk! A szeretet
fénye égjen továbbra is bennünk!”

Október 14-én délután tartottuk az Idősek napját. Ebédre
és hangulatos kulturális műsorra hívta meg a Kultúrházba az
Önkormányzat az időseket. Ez az ünnepség már hosszú évek
óta hagyomány a falunkban. Hiszen „Elhull a virág, eliramlik
az élet.”
Az idős ember különösen vágyik a meleg szóra, a törődésre
és mindenre, ami örömmel és melegséggel tölti el a szívét.
Zenés, irodalmi műsorral kezdődött az ünnepély, majd finom
ebédet szolgáltak fel. Utána minden korosztály köszöntötte az
időseket. Vidámságra és énekszóra egy jóhangú tangóharmonikás buzdította a jelenlévőket.
Az idősek közös üzenete: „Amíg fiatal vagy sosem gondolsz
arra, hogy eljön az ősz is és elszállnak a darvak. Törődjél és szeress! – mindenki azt mondja, hogy amennyit most adsz, annyit
kapsz majd vissza!”
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Kultúrházi események

Október 26-án a Sárvári mozgáskorlátozottak csoportja látogatott el falunkba. Jelen volt néhány simonyi tag is. Először az
evangélikus templomot tekintették meg, majd a Kultúrházban
beszélgettek. Lábos András polgármester úr köszöntötte őket
és beszélt a falu fejlődéséről. Lábos Mária nyugdíjas tanár a
Szent László kiállítást mutatta be és beszélt a Szent életéről.

– November a Mindenszentek és a Halottak napjával kezdődik.
November 3-án tartotta a Nagysimonyi és az Ostffyasszonyfai Önkormányzat a közös Halottak napi megemlékezést a Hadifogoly temetőben. Az emlékező szentmisét dr. Márffy Gyula
veszprémi érsek tartotta. A szentmise után koszorúzás követke-
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Kultúrházi események
zett, ahol az Önkormányzatok és a Civil Szervezetek képviselői
rótták le a kegyeletüket.

– December az Adventi készülődés és a Karácsonyi ünnepkör időszaka.
A Civil Egyesület Nagysimonyiért már több éve szervezi az
adventi gyertyagyújtást. Irodalmi műsorral, meleg teával és
forralt borral köszöntik az egybegyűlteket mind a 4 héten.
December 2-án a Sportkör tartott Bált a Kultúrházban.
Dec. 10-én a Kézimunka szakkör tagjai és a segítők sok érdekes ötlettel tartottak kreatív foglalkozást a gyerekeknek és
szüleiknek.

November az egészségnevelés hónapja is. A gyerekek is tudják: „Minden nap egy alma, az orvost távol tartja!” Egyél sok
zöldséget és gyümölcsöt!
Dec. 15-én az intai Pszichiátriai Intézet dolgozói tartottak
zártkörű évzáró rendezvényt.
Dec. 20-án Véradás volt a Kultúrházban. „A vér életet ment!”
Adj vért! Segíts a rászoruló embertársadon!
Dec. 31-én Családi Szilveszter lesz a Kultúrházban. Várják a
jelentkezőket!
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!
Áldott, szép Karácsonyt és Békés, Boldog Új Évet kívánok
Mindenkinek!
Szeretettel:
Szabó Szilvia
tanító
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Kézimunka Szakkör
Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan, idén is megrendeztük a karácsonyi foglalkozást. Az advent második vasárnapjára eső délutánon gyerkőcök sokasága töltötte be a kultúrház
nagytermét. Dolgozott a sok kis kéz, készültek a manók, festették a díszeket, vágták a kartont, ragasztották a papírt, hatalmas
örömet szerezve ezzel a szervezőknek. A foglalkozásokat már
hosszas szervezés előz meg, sokat gondolkodunk azon, minek
is örülnének a résztvevők, mit készítenének szívesen és nem
utolsó sorban minden korosztály részére szeretnénk újdonság-

gal szolgálni. A sok gyermeket és szülőt látva úgy gondolom,
sikerült a tervünk. Köszönjük mind a résztvevők, mind a segítők lelkes munkáját. Reméljük, hamarosan újra találkozunk
egy hasonló foglalkozás keretein belül. Ezúton is kívánunk
minden kedves olvasónak, ügyes kéznek békés, boldog szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben
gazdag újesztendőt!
Szabó Réka

Nagysimonyi Községi Könyvtár
2017-es év őszi eseményeiről
A Nagysimonyi Községi Könyvtár igényelt programokat a
Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszertől. 2017-es
évre 6 db programra támogatását nyert el községünk Könyvtára, a rendezvények teljes összege 480.000 Ft azaz négyszáznyolcvanezer Ft.
A rendezvényeink összegét 100 %-ban finanszírozta és koordinálta, a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer.
A 2017-es év utolsó 4 hónapjában megrendezésre kerülő
programok:
– 2017. szeptember 25-én kezdődött a 20 órás számítástechnikai tanfolyam, 10 alkalommal jött össze a 7 lelkes ér-
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Nagysimonyi Községi Könyvtár
2017-es év őszi eseményeiről
deklődő a Nagysimonyi Kultúrház Informatika termében, hogy
megismerkedjenek a számítógép világának rejtelmeivel, oktató
Potor Krisztina informatika tanárnő volt.

– 2017. december 6-án szerdán Mikulás napjára a Nagysimonyi Óvodásoknak szerveztem a Könyvtárba „első Könyvtár látogatásom címmel” látogatást, ahol a kisgyerekek megismerkedhettek a szebbnél-szebb mesés- és képeskönyvekkel.
Mesét olvastam fel Nekik a Vakond és a Karácsony címmel.
Minden kisóvodásnak névre szóló színes Emléklapot készítettem. Bízom benne, hogy ezzel a kisprogrammal kedvet kaptak
a kicsik a meséskönyvek világához és szüleikkel ellátogatnak a
Nagysimonyi Községi Könyvtárban, ahol rengeteg meséskönyv
van - Bálint Ágnes, Benedek Elek, Csukás István íróktól - és
állatvilágos→ Mi Micsoda játékos ismeretterjesztő sorozat található.

– 2017. október 14-én szombaton az IDŐSEKNAPJÁN, a
Garabonciás együttes 55 perces zenés előadása volt látható a
Nagysimonyi Könyvtár Szervezésében.

– 2017. november 10-én pénteken este a csokoládéról tartott előadást Erős György ízrestaurátor, akinek saját kézműves
csokoládé műhelye van, az őrségi Ispánk településen.

Az összes programunk teljesen INGYENES volt mindenki
számára.
Köszönet szeretnék mondani mindazoknak akik, jelenlétükkel megtisztelték bármelyik programot a 2017-es évben,
ami a Nagysimonyi községi Könyvtár szervezésében zajlott.
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Nagysimonyi Községi Könyvtár
2017-es év őszi eseményeiről
A Könyvtár Nyitva tartása minden pénteken 15 00 - 17 00
óráig.
Az alábbi Folyóiratok járnak a könyvtárba, amiket szintén
lehet ingyenesen kölcsönözni.
Heti lap: Kiskegyed,
Havi lapok: Családi lap, Interpress 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 olvasónak és falubelinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok.
Lukátsiné Németh Ilona
könyvtáros

Karácsonyra hangolva – lélekemelő gondolatok
Advent a keresztények számára az elcsendesedés, a várakozás
időszaka. Egy olyan út, melyet nagy odafigyeléssel, hittel, reménnyel és szeretettel kell végig járni.
A Karácsony – a Szenteste és a két nap – csak akkor lesz
igazán ünnep számunkra, ha feltöltöttük lelkünket békével és
szeretettel. Ha végig jártuk azt az utat, melyben vannak nehézségek, kereszteződések, buktatók, de vannak benne örömök,
vigasztalások, békességek.
A boldogság titka
Sok – sok évvel ezelőtt élt egy bölcs, aki azt mondta, hogy
nagy titkot őriz egy varázsládikában, ami az élet minden területén boldoggá, sikeressé teszi őt.
Sok irigy király ajánlott neki hatalmat és pénzt, sőt próbálták
ellopni – de mindhiába!
Minél jobban próbálkoztak a ládika megszerzésével, annál
boldogtalanabbak lettek, mert az irigység uralkodott el rajtuk.
Teltek – múltak az évek. Egy napon egy kedves kisfiú toppant
be a bölcshöz és kérlelte: - Uram, én is olyan boldog szeretnék
lenni, mint te! Megmutatod nekem, hogy hogyan érjem el a
boldogságot?
A bölcs a gyermek tisztaságát és egyszerűségét látva, így szólt:
– Neked megmutatom a boldoggá válás titkát! Gyere velem
és nagyon figyelj!
A mindennapi kenyér mellé, kell a minden napi öröm is!
A boldogságot mindenki holnapra, holnaputánra várja,
majd…
S közben MOST élünk, most érzünk, most kell a szívnek
örülni!
Valójában két ládában őrzöm a boldogság titkát: a szívemben és az eszemben.

A nagy titok pedig nem más, mint egy lépésekből álló sorozat, amit követned kell egész életedben!
– lépés: Tudd, hogy Isten mindig veled van, ezért szeretned
kell Őt, és hálát adni Neki mindazért, amit kaptál és amid van.
– lépés: Ne irigyelj senkit! Tűzzél ki célokat és valósítsd meg!
– lépés: Ne őrizz szívedben haragot senki iránt! Bocsáss meg
és felejts!
– lépés: Ne bánj rosszul senkivel! Tiszteld embertársaidat!
– lépés: Mindig mosolyogva kelj fel, fedezd fel mindenben
a szépet és a jót!
Mert jó dolog jónak lenni és jót tenni!
Naponta sok öröm és boldogság vár rád, csak vedd észre!
Légy hálás ezekért!
Jegyezd meg: Életutadon 3 csillag vezéreljen: HIT,
REMÉNY ÉS SZERETET!
Karácsonykor megszületik Isten Fia, Aki velünk van, mert
szükségünk van rá!
Ezen az éjszakán kinyilvánul előttünk az az út, amelyet be
kell járni, hogy elérjük célunkat. El kell indulnunk, hogy meglássuk a jászolba fektetett Üdvözítőnket!
Mert Ő értünk született, és nekünk adatott.
Uram Jézus! Szükségünk van Rád!
Köszönjük, hogy megszülettél érettünk is Betlehemben!
Kinyitjuk Életünk kapuját és befogadunk, mint Urunkat és
Megváltónkat!
Alakítsd Életünket! Formáld és tedd olyanná, amilyenné akarod, hogy legyünk!Áldott Ünnepeket és Boldogabb Új Évet
kívánok őszinte tisztelettel:
Lábos Mária
nyugd. tanár

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog új évet kívánunk

		 valamennyi kedves Olvasónknak!
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Reformáció

A reformáció értékei IV.: Solus Christus
Korábban már végig néztük a reformáció értékei közül az első
hármat: sola scriptura (egyedül a Szentírás), sola fide (egyedül
hit által) és sola gratia (egyedül kegyelemből). Talán, ha egyáltalán lehet sorrendet felállítani, a legfontosabb pedig a negyedik reformátori alapelv: solus Christus, azaz egyedül Krisztus.
Oly sok minden van, amiben emberek reménykednek, mint
életük, élettervezésük segítőjében. És sok mindenre tekintenek
úgy, mint amik befolyásolhatják életüket jó vagy rossz irányban. Ilyenek a babonák a fekete macskától kezdve a lekopogásig. Vagy így tekintenek sokan a horoszkópokra, és olvassák a
babahoroszkópot és a virághoroszkópot sok mással együtt. És
való igaz. Így, vagy úgy, de ezek mind befolyásolhatják életünket, gondolkodásunkat és viselkedésünket. Ugyan sokan csak
vicces időtöltésnek mondják, vagy éppen a régi szokások közé
sorolják mindezt sok mással együtt, azonban egy-egy elszólásból kiderül, hogy mégis befolyásolja életüket, még ha nem is
figyelnek rá komolyabban. Máskor viszont teljesen megkötik az
embert az ilyen dolgok, és már rabja lesz attól való félelmében,
hogy nehogy valami rossz történjék vele. A XVI. században élő
Luther Márton is ezzel szembesült, amikor azt látta, hogy emberek idejük egy jó részét töltik azzal, hogy a babonaságoknak
megfelelően alakítsák életüket, és minden igyekezetük ellenére
legtöbbször nem hogy boldogabb lenne az életük, hanem csak
egyre több félelemben élnek, mert rabjaivá válnak sok mindennek. Pedig Isten örömre és boldogságra teremtette és teremti
ma is az embert. A reformátor azt látja meg a Szentírásból, és
lesz örömteli felfedezése, hogy a Krisztusra figyelő ember megszabadulhat ezektől a megkötözöttségektől, és ezzel együtt sok
félelemtől és rettegéstől. Rájön ugyanis, hogy bár van sok emberek felett álló hatalom, amik bizony igyekeznek befolyásolni
életünket a rossz felé, de figyelhetünk egy olyan hatalomra, aki
a jó felé vezet, aki felszabadít és örömet ad nem csak ebben a
világban, hanem ezen a földi világon túl is. Ezért keresi a reformátor minden bibliai könyvben (még az Ószövetség könyveiben is) azt, ami valamiféleképpen Krisztusra mutat, Róla szól,
vagy az Ő munkáját készíti elő. Ezt a reformátori alapelvet követve ma is felszabadultan élhetünk, és nem kell babonaságokra, horoszkópokra és más dolgokra hagyatkoznunk. A sorsot
ugyan nem irányítjuk, de életünket nem a sors viharai határoz-

zák meg. Krisztus az, aki vezetni tud és akar.
A reformáció tanítását követő ember nem csak a világ dolgaival kapcsolatban gondolkodik így, de Isten ügyében még
inkább. Istennek legyen érte hála, hogy sok példakép van előttünk a Szentírásból és a keresztyénség történetéből, akikre figyelhetünk. Minták előttünk az Istenre figyelés, az Isten dolgaiban való munkálkodás terén. Ebben lehetnek példákká a reformáció tanítására figyelő ember számára is Mária és az apostolok, vagy éppen az egyházatyák és sok keresztyén ősünk, akik
mind-mind életük különböző körülményeiben, vagy annak
egyes eseményeiben példa értékűen tudtak és akartak Istenre
figyelni, Jézus Krisztust követni. Ők azonban csak minták. Addig helyes rájuk figyelni, amíg elvégzik Istentől kapott feladatukat, a Krisztusra, a Megváltóra való mutatást, és nem takarják el
Krisztus keresztjét. Ezért a reformáció egyházai Isten dolgaiban
különösképpen is csak Krisztusra tekintenek, Tőle tanulnak, és
Hozzá fordulnak imádságaikkal, Őt dicsérik énekeikkel. Legfeljebb őseink példája segít bennünket abban, hogy saját életünk
különböző helyzeteiben hogyan tehetjük ezt meg. De üdvösségünk dolgában nincs más aki segíteni tudna minket, mint Jézus
Krisztus. Ő az egyetlen út az üdvösséghez! Maguk az apostolok
azok, akik az apostolok cselekedeteiről írott könyvben magukról Istenre irányítják az emberek figyelmét, amikor azok imádni
akarják őket (ApCsel. 14,11-18.). Ezért életünk különböző kérdéseiben és dolgaiban mindig igyekszünk Krisztusra tekinteni,
az Ő tanítását követni. Így ad a reformáció egyházainak, és az
egyes hívők életének is biztos alapot ez a reformátori alapelv a
földi élet kérdéseiben, de az üdvösség dolgában különösképpen
is. Sok ember számára bizonytalan ez a világ és a saját sorsa.
Nincs támasza, tájékozódási pontja, amire minden körülmények között számíthatna. Ugyan a mai világ rengeteg megoldási
lehetőséget kínál, de ezek a sokszor egymásnak is ellentmondó
megoldások inkább csak még bizonytalanabbá tesznek minket
esetlegességükkel. Ezért olyan bizonytalanok és tanácstalanok
sokan. Nem tudják mikor, hova forduljanak, kire figyeljenek. A
reformáció minden kérdésben, a világ kérdéseiben éppen úgy,
mint az Isten dolgaival kapcsolatban megtalálta a megoldást, és
ezért hirdeti: Egyedül Krisztus!
Rác Dénes evangélikus lelkész

Katolikus hírek
Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén mutatott
be ünnepi szentmisét Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a zsúfolásig megtelt Szent András – templomban. Október 8-a ugyanakkora a falu búcsúünnepe is volt. Magyarok
Nagyasszonya tisztelete különösen fontos a közösség számára,
hiszen erről kapta nevét a Patrona Regni-Hungariae Alapítvány
is. Emellett egy Magyarok Nagyasszonya szobor is található a
templom mellékoltárán.
Püspök atyát az egyházközség és a hívek nevében Bődi Gábor
tanácsadó testületi tag, míg a Patrona Regni-Hungariae Alapítvány nevében Lábas Sándorné köszöntötte.

Székely János szentbeszédében külön kiemelte, hogy az emberiség legfőbb baja nem más, mint a szeretet hiánya, ami nem
másból fakad, minthogy elvesztettük a forrást, az Istent.
Az ünnepi szentmisét követően a pályázati forrásból felújított, 1920-as években készített első világháborús emlékműnél
folytatódott az ünnepség. Az emlékművet Székely János szentelte meg és Rác Dénes, evangélikus lelkész úr áldotta meg.
A szentmisén és az azt követő ünnepségen részt vett Ágh
Péter, országgyűlési képviselő, Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyűlés elnöke és a Batthyány család is képviseltette magát
Budapestről.
ifj. Bődi Gábor
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Advent a falunkban
Pislákoló fények gyúlnak az ablakokban advent idején, és
ahogyan otthonunkat, úgy szívünket is ünneplőbe öltöztetjük.
A karácsonyt megelőző időszak azonban egyszerre kedves,
egyszerre terhes mindannyiunk számára, hiszen a meghitt pillanatokra épp úgy készülünk, mint a karácsonyi sütés-főzésre,
vagy a bevásárlásra.
Az adventi időszak adja meg a karácsony fénybe öltöztetett
ünnepi hangulatát, egyben jelenti egy esztendő elmúltát és egy
várakozással teli időszak beköszöntét, valami egészen új, valami más érkezéséhez.
Kedves hagyományunk a közös készülődés az adventi koszorú mellett.
A buszforduló tere Simonyiban hétvégenként a szeretetteli.
Cseppnyi szünet a zsongásban, meghitt várakozás helyszíne,
alkalom arra, hogy Istentiszteletet hallgatva, gyertyát gyújtva
szívünkbe költöztessük karácsony szép ünnepét, és egyben kiváló lehetőség arra, hogy barátainkkal találkozzunk. Koccintsunk egyet az esztendő végére, és valamennyien áldásos békességgel várakozzunk az újesztendő érkezésére.
Megtisztelő Balasi István plébános úr kitartása éveken át
gyülekezetünk mellett. Vágyunk mindannyian a kedves szóra,
annak varázserejére, melyet Rácz Dénes lelkipásztorunk meleg
szavai nyitnak meg, és amelyről Szakál Szilárd kisegítő lelkész
atya anekdotát mesél.
A kultúrházban karácsonyi ékeket formálnak anyukák ügyes
kezű gyermekeikkel, és nagymamák unokáikkal. Csengő csendül, pici fények jelzik a sötétben, hogy hozzánk is betér a Mikulás.

Csöppnyi gyermekek ujjongása hoz újabb lelki felemelést a sötét
estében. Szeretet megnyilvánulása tükröződik vissza mindannyiunk tekintetében, és forralt bor illata lengi be a hűvös téli éjszakát.
Karácsonyi dallamok szavalattal vegyítve szállnak a szélben.
Idén versmondóink minden korosztályt képviselnek a picitől
a tapasztaltabb, éltesebb személyekig. Köszönjük, hogy ki-ki
maga módján fejezi ki a közösség iránti tiszteletét, ki részvétellel, ki szerepléssel, ki adománnyal járul hozzá ahhoz, hogy az
ünneplés felejthetetlen legyen.
Nagyon kedves pillanatok ezek a percek, öröm együtt látni a
falubelieket. Számunkra jelent élményt, hogy együtt ünnepelhetünk. Áldott szép Karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Civil Egyesület Nagysimonyiért
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Versajánlás mindenkinek
A Lélek gyermeke

Vágyódó szemek az égre néznek,
töretlenül lázban égnek.
Epedező lelkük szeretetre éhes,
tudják fentről jön az Élet.

Nem maradt magára a Föld,
a Lélek emberként jött.
E naptól vesztes a siralomvölgy,
az Élet uralomra tört.

Országába a Szentlélek vezet,
aki betölti és uralja lelkemet.
Isten állandóan szeret,
bennem él a Lélek gyermeke.

Hirtelen teljes csend támadt,
szívek nyíltak és melegség áradt.
Közeledett lelkük éltető vágya,
megérkezett a szívük lüktető álma.

A madarak csodáról dalolnak,
a hálaadás szavai hangoznak.
Szerető lelkek vígan leborulnak,
az örömkönnyek patakokban folynak.

Hitem a szívemben hordozom,
ereje a szememben fáklyaként lobogjon.
Szerető hálám imámba foglalom,
a Lélek az élet, melyet Krisztustól megkapok.

Hiszen megnyílt az ég,
utat tört az életet adó fény.
Beteljesedett, amit Isten ígér,
Szent akarata a Földre ért.

Féltő szívek titkon tudták,
hogy megláthatják az Élet urát.
Alázatának a szeretete kísérete útját,
hálánk emelje fel a dicső múltját.

A gyermek ereje az Atyai szeretet,
győztes az a hit, amely végtelen.
Elég egy szó, vagy egy lehelet,
az naptól Istennél ébredek.

Az Igazság hatalma érkezett,
a Messiás végre megszületett.
Ő Betlehem féltett Kisdede,
a Szeretet, a Lélek gyermeke.

Értünk adta ártatlan életét,
ember volt, aki adott, de nem kért.
Hűen követte az Atyai hitét,
dicsőségre vitte Isten nevét.

Higgy, Én veled leszek,
szeretetem hordozd a lelkeden.
Egyedül Én vagyok az örök élet,
a gyermekem vagy, szeretlek téged.

Milliók szája ontja a hírt,
az újszülöttért dobogjon a szív.
A jóság győztes történelmet ír,
az örök élet reménye hív.

Így lett a béke fejedelme,
az emberiség szent jelene.
A múló életünk szerető lelke,
hitünk, a reményünk értelme.

Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új évet kívánok!
Szeretettel:
Nagy Sándor

Összetartozunk
„…Az Alkotó elgondolta az első asszonyt s vele a családot.
Mert Nélkülük megfagyna a világ.”
/Rónay György/
Időseim között gyakran eszembe jut egy nagyon kedves gondolat, melyet egy kis fiatal pap szájából hallottam: ”az időseket
már csak el kell dajkálni.” Arra gondoltam, de jó lenne, ha a
közgondolkodás is megszívlelné e szívből fakadó, csupa melegséget sugárzó gondolatot. Utazásaim során éppen az ellenkezőjét tapasztalom, a türelmetlenséget, a tiszteletlenséget. A
városba szakadt fiatalok már nem ízlelhették meg az időskor
megtartó, lélekemelő, óvó-védő támaszát. Már nem nevelődhetnek a mama süteményének illatfelhőjében, a papa fúró-faragó alkotó, szépségeket teremtő erejében. Idegenül, kapkodva,
idegesen, szeretetlenül növekednek, s bizony ez nem kedvez a
nemzedéki kapcsolatoknak. A találkozásokat sokszor a kötelesség motiválja, ritkán belülről fakadó igény az együttlétre. Ha
mégis, ilyenkor előkerülnek a pörgettyűk, a kis körmöcske, a
stoppolófa, ajándék készül barátnak, ismerősnek. Régi asztali
áldások is elhangzanak, őrangyal fohászok, a számítógépes, cd
rajzolta világ mellett nagyon jól megfér a hagyományos fénykép, melyből lehet vinni óvodába, iskolába. Lehet kaszálni, segíteni a mama kertjében, majd villázni, és nagyokat hancúrozni
a szénaboglyában, padlásra menni s rejtelmeit kutatni. Felfedezni, rátalálni eldugott, régi a mai életben már ritkán használt,
de használható háztartási eszközökre: dagasztóteknőre, paradicsompasszírozóra, máktörőre, aszaló tálcára.

Oda lehet bújni a nagyi mellé, aki igaz mesét mesél, ahol még
fontos volt a jóság, a szeretet, az igazság, és a leggonoszabb ellen is a végső győzelem a jóé, nem az ügyeseké, a durváké, az
erőseké, a füllentőké. Nem helyezkedni tanít a régi mese, hanem igaz ember módjára élni, s ha kell bátran halni.
Legyen bármilyen ultramodern a világ, az emberi ember
szépség, szeretet, harmónia nélkül csak vegetál. Érzelmek nélkül az ember csak géplelkű robottá válik, kiüresedve hajszolja
sz életet, csak élvezeteket talál, nem örömöt. Az öröm ugyanis képesség dolga, a tapintat csak elsajátítható, a gyengédség
szintén minta után égetődik belénk, s ezek hiányában, emberi
külsőnkben, üres, csapzott lélekkel rohanunk el az életünk és
egymás mellett.
Az ünnepnapok, talán még visszacsempésznek valamit a régi
szép idők teljességérzetéből, békéjéből. Ilyenkor készülnek az
önfeledt pillanatokat ábrázoló fényképek, melyekről sugárzik a
lét harmóniája, az összetartozás semmivel nem pótolható ereje.
Istennek hála és köszönet minden olyan pillanatért, ahol
még a nemzedékek figyelnek egymásra, helyet adnak egymás
szívében és melengetik egymást tiszta, őszinte szavakkal,
mellyel kitarthat idős és fiatal is a következő igaz együttlétig!
ÁLDOTT KARÁCSONYT!
Szeretettel:

Papp Anna
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Úti beszámoló 2017.
A Soproni Evangélikus Egyházközség hírei közt olvastam, hogy
szeptember30-án és október 1-jén a budavári gyülekezet kirándulást szervez a Felvidékre, a soproni gyülekezet tagjait is
hívják. Én már régóta tervezgettem, de valahogy kimaradt az
utazásaimból. Gondoltam itt van lehetőség bepótolni, jelentkeztem Sopronból mindössze egyedül, de a Budapestiekkel
együtt megtelt a nagy autóbusz így is.
A szervezők: Czenthe Miklós levéltáros, Bence Imre lelkész,
Madas Zsuzsa presbiter. A program is jó volt, na meg ami nagyon fontos még az idő is. Én köszönetem jeléül csak nagy vonalakban, a saját élményemet írom le.
Első városunk KASSA volt, az érkezési időpontban várt bennünk Daniel Lynkesch a kassai evangélikus lelkész. Szlovákia
második legnagyobb városa, lakossága 2011-ben 240 ezer fő,
megkapta az Európa Kulturális Fővárosa címet. A Rákóczik
kedvenc városa volt, a Kurucz-mozgalom központja. A Szent
Erzsébet Székesegyház oldali szárnyának belső freskója magyar
történelmi eseményt mutat, a szárnyas oltára annak aranyozása
csodálatos látnivaló. A Dóm külső falán a Rákóczi-dombormű,
belül pedig az altemplomban van a Rákóczi-kripta. 1 euró volt
a belépő vezetéssel együtt. II. Rákóczi Ferenc maradványait
1906. október 29-én helyezték örök nyugalomra, Rodostóból
hozták a családi kriptába. Leróttuk tiszteletünket. Az isztambuli
kirándulásom, ami még dolgozó koromban volt, megtaláltuk
és megnéztük a tengerparton, a magyarok által létrehozott
Rákóczi Múzeumot. Most is szívesen emlékezek rá. Folytatva
utunkat, az idegen-vezető felhívta figyelmünket Márai Sándor
szülőházára és a szobrára a háza előtt. A Sz. Mihály kápolnával
szemben a világ kávéi nevű kávézóba is bemehettünk, a falon
Márai-ábrázolása írásának idézetével, ami magyarul olvasható,
a ház tulajdonosa is magyar. Két BEDUIN kávét rendeltünk, a
felszolgáló mondta, hogy az nagyon erős, nem baj, cukor helyett kardamommal (cukorral) volt főzve. Akkor ért bennünk
meglepetés, amikor elénk tettek egy-egy kis régi réz kávéfőzőt
forrón, zaccosan, persze nem tudtuk meginni annyi volt, a kis
vizes üvegünkbe öntve, magunkkal vittük a maradék erős kávét, még másnap reggel és délben a buszon is azt ittuk.
Kassától a falról leírt Márai idézettel búcsúztam:
„Este 8-kor születtem, fújt a szél.
Kassát szerettem és a verseket.
A nőket, a bort, a becsületet,
S az értelmet, mely a szívhez beszél „Minden más titok.
Nem könyörgök, s ne irgalmazzatok.
EPERJES a következő város: A főtéren, az ev. kollégium mellett az ev. templomot és gyülekezetet Bokalar ev. lelkész mutatta
be. A kollégiumban konferencia volt, a sarkon emléktábla. A
magyar történelem legszomorúbb emlékhelye, a Caraffa által
kivégzett vértanuk helye, a börtön látható. 1995-ben járt II. János Pál Eperjesen, ezt örökítették meg 2012-ben a róla készült
szoborban. A főtéren a Szt. Miklós katolikus templomban éppen esküvő volt, örömmel mondták, hogy sokkal több az egyházi esküvő, mint a polgári, egymástól függetlenül választható.
1607-ben épült az evangélikus Kollégium, abban a korban a
Kollégiumok a legmagasabb szintű tudományt jelentették. Az

egész település lakossága evangélikus volt német, magyar, szlovák. Vasárnaponként ma is német, magyar, szlovák istentisztelet van. Jelenleg evangélikus gimnáziuma német nyelvű. Három püspök székhelye Eperjes. A 4000-es ev. létszámhoz még, a
környéken lévő 23 filia is hozzátartozik, általában évente 70 ev.
konfirmandus van a gyülekezetben. A városban van még görög
katolikus és ortodox zsidó gyülekezet is. A nemesi paloták és
polgári házak közt találjuk a Rákóczi házat is. Rövid a nap igyekezni kell a szállásra, tovább indultunk.
LŐCSE a szállás elfoglalása következett, a középiskolai kollégiumban volt, a városfal mellett, 4 ágyas szobákban tiszta, már
fűtött helyekkel. Az udvarban autóbusz parkolási lehetőség, a
csomagok szempontjából még kényelmes is. A vacsora (ajánlat)
a HOTEL STELLA felső részén, az új városházával szemben,
előre lejelentett helyen volt. Találkozás: dr. Astrid KostelnikovaZwillingovával, az evangélikus gyülekezet volt felügyelő nőjével, a magyar nyelvű idegenvezetőnk is Ő lett. Megbeszélte
velünk a következő napi programot, esetleg egyéni kéréseket is
teljesít. A régi temető is bent volt a programunkban a németmagyar polgári sírokkal. De másnap reggelre mínusz kettő fok
volt, esős-vizes, hideg lett, így elmaradt a temető megnézése, de
elhozta a regisztert és válaszolt azoknak, akik ismerős sírt kerestek. A városi vezetése viszont, a fekete városban kezdődött,
a lőcsei fehérasszony ketrecét is bemutatta, történetét magyar
film rögzíti.
A főtér házainak is volt valami kötődése a magyarokhoz. Vasárnap lévén mise volt a katolikus templomban, annak ellenére
kivártuk a régi templombelső megtekintését, ami evangélikusként is szolgált a reformáció idején. Most meg beöltözött apácák a vezetők, belépőjegyes. Valamikor nagy élet volt a városban, gazdagság nyomai lépten-nyomon találhatók, katonák, kereskedők, só- és arany-, ezüst-bányák gazdaggá, emlékezetessé
tették, Szepes-vármegye székhelyét Lőcsét.
KÉSMÁRK mire megérkeztünk a nap is kisütött. Szlovákia
jelentős települései közé tartozik jelenleg műemlék védelem
alatt álló járási székhely. A Magas-Tátra egyik sűrűn látogatott
idegenforgalmi központja. „Késmárk az eredeti szláv és német
bevándorlók településeinek egyesítésével jött létre, később lengyeleket, magyarokat, cseheket, zsidókat és bolgárokat is befogadott.”
Késmárk fontos kereskedelmi útvonal melletti város, amely
összekötötte, a Közel-Kelettel és Európa északi részével, ez
gyors gazdasági fejlődést eredményezett. A huszitákkal 1433ban folytatott viszálykodás a 15-16. században zajlott, a lengyel
király csatázott a magyar trónért. Ez a küzdelem 1441-1462
között folyt. 1709-ben miután a császári sereg bevette Késmárkot felépült a líceum, ma a nemzeti örökség része. A 18. század utolsó éveiben a 8 osztályos gimnáziumot jogi és teológiai
katedrával bővítették, így válhatott a tanintézmény líceummá.
Nem kerülte el a várost az, 1848-as magyar szabadságharc sem.
1852-ben viszont megszüntették a három új képzést, az iskola
ezért újra gimnázium lett. A Líceum mai alakját a 19. században vette fel az első és második emelet felépítésével. Ez az épület ad helyet Közép-Európa legnagyobb Könyvtárának 150 ezer
kötettel. Az új evangélikus templom építéséhez a 19. század
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második felében a tervet Teofil Halsent a vármegye főépítésze
ingyen ajándékként adta az istenháza számára, ma is ezt a nevet viseli az evangélikus templom. Az ekletikus építészeti stílus mellett tartalmaznak, bizánci, román, reneszánsz, mauri és
egyéb stílus elemeket is. A templom érdekessége a szimmetria
két szószék, két padsor, 1894-ben szentelték fel. Thököly Imre
(1657-1705) késmárki születésű hadvezér mauzóleumát. Thököly a császárellenes felkelés és a vallásszabadság harcosa volt.
Koszorúk, nemzeti színű szalagok tisztelik. Szembeni falra ke-

rült az első világháborúban elesett helyi evangélikusok fatáblája. Szabad program következett, a történelmi korok védettségét
élvező Történelmi temető. A Késmárki vár az úri réteg kulturális központjának számított és ott folytak a kor nagy kérdéseit
taglaló disputák. 1705 és 1708 között a várban működött Matej
Glaser Vitriari nyomdája, amely a szlovák, magyar, német és
latin nyelvű könyveket készített. A 14-15. században már voltak
tátrai kirándulások, a várban meg a hangversenyek, színi előadások az, iskolák alapításához.

Téli mese

Donászy Magda: Karácsonyvárás
Alig ment el Télapóka, még a nyoma itt a hóban, kezdődik a
sürgés-forgás.
Lótás-futás, csomaghordás. Minden boltban, áruházban
hangos vásárlási láz van. Oda se a hónak, szélnek, még a hidegtől se félnek. Virradattól estelig tér és utca megtelik kicsinyekkel és nagyokkal, sokasodó csomagokkal.
Míg künn a hópihe rebben, odabenn a kis kezekben malacpersely ontja kincsét. Egyik-másik tele sincs még.
Fiúk, lányok, jó barátok elmesélik, ki mit látott. Ki mit venne,
mit szeretne, hogyha sok-sok pénze lenne. Néha nem is pénz
kell ehhez. Elég a nagy szeretethez egy-egy ötlet, szorgalom.
Az asztalon nagy halom színes papír, tarkabarka. Tomi adja
jobbra-balra. Misi nyírja, Zsuzsi hajtja, Pál tekeri, Ferike meleg
enyvvel keni be, és a végén a kis Teri, mint egy mesebeli törpe,
leragasztja szépen körbe. Klára fűzi selyemszálra, s el is készül
nemsokára anyunak a meglepetés. Nem is drága, nem is nehéz!
Lám, reggeltől délutánig a papiros gyönggyé válik. Igazgyöngy
lesz anyu nyakán, s jobban örül talán-talán, mintha pénzért
vették volna a csillogó ékszerboltban.
Hát nagyanyó mit csinál? A két keze meg nem áll. Öt kötőtű körbe-körbe, horgolótű föl-le, föl-le ugrándozik, versenyt
szalad. Sietteti a fonalat. A gombolyag nesztelenül futkároz a
lába körül. Kanyarodik, csavarodik, amíg be nem alkonyodik.
Dehogy pihen! Soha ilyen lóti-futi kedve nem volt. Unatkozott
épp eleget. De most kimegy végre-végre az utcára, játszótérre.
Hóba, fagyba ha kis sapka lesz Sárika feje búbján, elkíséri minden útján. Melegíti, vigyáz rája, s vele megy az iskolába.
Alighogy elkészült, máris nőttön-nő a gyapjúsál is. S a varrótű? Az se rest. A cérnával futni kezd. Bújócskázik be-ki, be-ki,
ha nagyanyó öltögeti. Nincs a táncnak hossza-vége, míg a fodros kis kötényke, ruha, cipő, új kabátka rá nem kerül a babákra.
S nem tudja más, csak a kályha, hogy ameddig melegedik, nem
szunyókál, pedig-pedig nap nap után ez a látszat, míg mellette
dudorászgat.

Apu s anyu délután sétálgatni megy csupán. Milyen furcsa,
hazatérve a sok csomag alig fér be. Jut pincébe, fáskamrába,
nem is tudják hamarjába: hova dugják? Hová tegyék? Hej! Mert
a hely sosem elég. Rejtegetik, cserélgetik, míg csak be nem esteledik. Ha már alszik a ház népe, nincs a szónak hossza-vége.
Anyu egyre sugdos-dugdos. Apuka papucsban futkos. Fejét
fogja, kulcsokat hoz. Lassan illeszti a zárhoz. Mi tagadás, kicsit
álmos.
Ami még sincs zár alatt, arra másnap ráakad polc felett és
polc alatt más, ki ott keres helyet. S tanakodik: - Mi lehet? - Tűnődik egy darabig: - Kié lehet? Mi van itt? Hogy lehetne belelátni, papíron át kukucskálni? - Fogadkozik: - Legyen bármi, a
karácsonyt meg kell várni! Lári-fári! Hány nap van még? Már
nem is sok. Kilenc, nyolc, hét, majd meglátja, ha szabad, a csillogó fa alatt.
Hanem éjjel álma nehéz, fogadalma semmibe vész. Hiszen
kicsiség az egész. Mért töltené heteken át álmatlanul az éjszakát? Nyugodtabb lesz éje, álma, ha meglátja, mit tett oda nénje,
bátyja.
Dehogyis vár karácsonyig. Lassan odalopakodik. Lábujjhegyen, észrevétlen. Jó, hogy senki más nincs ébren. De lám! Csodák csodájára, már csak hűlt helyét találja! Visszasompolyog az
ágyba.
Ő is mindent rejtekhelyre tesz, hogy senki meg ne lelje. Végül
ki-ki alig tudja, féltett titkát hová dugta. Utolsó nap gondot ad,
hol is az a sok csomag?
Mert a napok folyvást fogynak. Mind kevesebb lesz a sok nap.
Egyik fut a másik után, s holnapután egyet kell aludni csupán.
– Már egyet sem! Csengős szánon – hipp-hopp! - Itt van a
karácsony!
/Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzoljátok le a
mese szereplőit! /
Szabó Szilvia
tanító
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Téli színező gyerekeknek
Kedves gyerekek!
Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!
Szilvi
tanító néni
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Receptajánlat
Nem tudom Ki, hogy van ezzel, de számomra rettenetesen
gyorsan követik egymást a napok, hetek, hónapok. Csak azt
vettem észre, hogy a minap még zöld levelek a fákon barnára,
vörösre váltottak. Ezt mikor követték el nem tudom, s az sem
rémlik, hogy a színes leveleket mikor tüntette el a jeges szél,
hogy helyére csillogó jégbevonatot varázsoljon, s így ünneplőbe öltöztesse a kopasz ágakat. Hát igen, eljön ismét a karácsony,
a forró tea gőze a sülő bejgli illata.
Már biztosan a bevásárló listákon sorakoznak a karácsonyi
menü hozzávalói, de ha Valaki még hezitálna, íme, egy kis segítség az ünnepi vacsorákhoz, illetve szilveszteri hidegtálhoz!

Áfonyás marhaszelet szilvás krokettel

Az aszalt szilvás kroketthez:
40 dkg burgonya
1tojás+1 sárgája
15 dkg zsemlemorzsa
csipet őrölt szerecsendió
10 dkg aszalt szilva
bő olaj a sütéshez
Elkészítés
A húst megmossuk, leszárítjuk és felszeljük. Az összes zöldséget megtisztítjuk, szeletekre vágjuk.
Nagyobb serpenyőben forró olajban a húsok mindkét oldalát
megpirítjuk, majd kivesszük, félretesszük. A visszamaradt olajon megpirítjuk a zöldségeket, majd beletesszük a paradicsompürét, azt is lepirítjuk, és öntünk rá 3 dl vizet. Beletesszük a
fűszereket, a bor felét, és visszatesszük a húst. Letakarva, kis
lángon pároljuk, s ha kevés rajta a víz, pótoljuk.
A bor másik felében az áfonyát 5-6 percig főzzük.
Amikor a hús megpuhult, kiszedjük. A visszamaradt levet
leszűrjük, hozzáadjuk az áfonyalekvárt. Belekeverjük a kevés
vízzel elkevert keményítőt, felforraljuk, és hozzáadjuk a boros
áfonyát. Végül a mártásba visszatesszük a húst.
A kroketthez a burgonyát héjában puhára főzzük, meghámozzuk. Ha kihűlt, áttörjük, és összekeverjük a tojással, a sárgájával, a zsemlemorzsával, a szerecsendióval és sóval. 15 percig pihentetjük.
A burgonyás masszából golyókat formázunk úgy, hogy a közepébe teszünk 1-1 szem aszalt szilvát. Bő, nem túl forró olajban pirosra sütjük, majd kivéve lecsepegtetjük.
Az áfonyás marhaszeleteket a krokettel tálaljuk.

Fesztivál szelet

Hozzávalók:
80 dkg marhacomb vagy rostélyos
40 dkg leveszöldség
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
4 evőkanál olaj
1 teáskanál paradicsompüré
2 babérlevél
6 szem egész bors
6 szem borókabogyó
3 szál kakukkfű
2 dl vörösbor
15 dkg áfonya
1 evőkanál áfonyalekvár
1 teáskanál étkezési keményítő

Hozzávalók (4 adag):
6 db főtt tojás
25 dkg párizsi (vagy sonka, esetleg mindkettő)
1 db kaliforniai paprika (piros v. zöld)
3 db csemege uborka
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Receptajánlat
1 fej lila hagyma
2 dl tejföl
160 g majonéz
20 g zselatin
1 db leveskocka (v. 2 dl húsleves)
Elkészítés
A tejfölt és a majonézt összekeverjük. A többi hozzávalót kicsi kockákra vágjuk. A húsleveskockát 2 dl vízben felforraljuk,
kissé hűlni hagyjuk, majd a zselatint hozzáadjuk, és ismét felforraljuk.
Újra hűlni hagyjuk, aztán az összes felkockázott hozzávalóval
összekeverjük. (Ha húslevest használunk, kissé felmelegítjük,
elkeverjük a zselatinnal, és a továbbiakban a fentiek szerint
járunk el.)
Folpackkal bélelt őzgerincformába öntjük- könnyebb kiemelni -, és néhány órára hűtőbe tesszük.
Kiemeljük a formából, és szeleteljük.

Karácsonyi kaszinótojás

1 evőkanál majonéz
1 teáskanál mustár
só ízlés szerint
2 csipet őrölt bors
0,5 evőkanál tejföl
Díszítéshez
1 db közepes főtt burgonya
2 g margarin (1 mokkás kanál)
2 késhegynyi szerecsendió
8 késhegynyi paprika krém
1 csipet só
1 db közepes kivi
1 db közepes narancs
Elkészítés
Majonézes saláta alaphoz
A burgonyát héjában megfőzzük. Amikor kihűlt, megtisztítjuk, és apró kockákra vágjuk, egy nagyobb tálba tesszük. Az
almát mosás után, héjával együtt négy gerezdre vágjuk. Ezután
kisebb darabokra vágjuk, és rátesszük a burgonyára.
A lila hagymát félbevágjuk, és nagyon vékonyan felszeleteljük, majd a salátára tesszük.
Egy pohárban összekeverjük a tejfölt, a mustárt, a majonézt,
a sót, cukrot, borsot.
Az öntetet ráöntjük a burgonyás-almás salátára. óvatosan
összekeverjük, és hűtőbe tesszük, amíg elkészítjük a tojásokat.
Kaszinótojáshoz
A tojásokat főzés után jól kihűtjük. Tisztítás után félbevágjuk, és a sárgájukat kiszedjük. Egy nagyobb tálba tesszük. A
még meleg főtt burgonyát megtisztítjuk, és a tojások sárgájához
tesszük. Kézi krumplitörővel jól összedolgozzuk. Ezután belekeverjük a mustárt, a majonézt, a tejfölt, sót és a borsot. A hűtőből kivesszük az almás krumplisalátát, és egy tálcára borítjuk.
Ezen egyenletesen elosztjuk.
A tojásokba belehalmozzuk a tölteléket, és a saláta alapra
tesszük tetszőleges alakzatban.

Hozzávalók (4 adag):
Majonézes saláta alaphoz
3 db közepes főtt burgonya
1 nagy db alma
1 dl tejföl
3 evőkanál majonéz
1 teáskanál mustár
2 késhegynyi só
3 késhegynyi őrölt fekete bors
4 késhegynyi cukor (v. ízlés szerint)
1 kis db lila hagyma
Kaszinótojáshoz
4 db főtt tojás
3 db közepes főtt burgonya

Díszítéshez
A meleg burgonyát tisztítás után pépesre törjük. Lazítjuk a
margarinnal. Sózzuk, beletesszük a szerecsendiót. Kiskanállal egy kicsi darabot a tenyerünk közé teszünk, és golyócskákat formálunk belőle. Egy-egy golyócskát a tojások tetejére
teszünk, majd a kiskanál nyelével mélyedéseket nyomunk rá.
Ebbe tesszük a paprikakrémet. Hűtőben jól kihűtjük.
Tálalás előtt díszítjük a gyümölcsökkel, és így tesszük az asztalra.
Jó készülődést, jó étvágyat, és kellemes ünnepeket, boldog
újévet kívánok Mindenkinek!
Bónicz Lászlóné Márti
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SPORTKÖR – N. T. C.
Tisztelt Nagysimonyi Sporttársak!
Az előző cikkem befejezését követően lejátszásra került az
Ostffyasszonyfa elleni mérkőzés, amely sajnos 6-3-as negatív
végeredménnyel zárult a számunkra. Ezt követően Izsákfa ellen játszottuk le a 7. fordulót idegenben és az ellenfél vezetése
ellenére a mi javunkra tudtuk fordítani a mérkőzést és 2-1-es
győzelmet arattunk Horváth Balázs és Hajas Máté góljaival.
Ezek után következett a rangadónak számító Mesteri elleni
meccs ahol sajnos a hazai pálya sem segített nekünk és így egy
vereségbe szaladtunk bele 2-0-ás végeredménnyel. A 9. forduló
következett, amikor is Simaság csapatához látogatott az együttesünk és egy nem túl meggyőző csapatjáték ellenére egyéni jó
teljesítményeknek köszönhetően elvihettük a 3 pontot és 2-0
megnyertük az összecsapást.
A 10. fordulóban ismét itthon játszhattunk igaz a tabella élén
álló Szergény ellen. Így ez az összecsapás sem ígérkezett kön�nyűnek a csapat számára, de ennek ellenére egy kis koncentrációval és odafigyeléssel a győzelmet is bezsebelhettük volna ám
2-2 döntetlen született a mérkőzésen.
A 11. fordulóban szünnapos volt a csapatunk így ekkor nem
várt ránk megmérettetés.
A következő fordulóban Nemeskocsba érkeztünk, akik igaz,
hogy a tabella utolsó helyét foglalták el ekkor, de nem szabadott
lebecsülnünk őket. Mivel nem tettük ezt és egy koncentrált játékot mutatott be a csapat 6-1-es végeredménnyel zárta az ös�szecsapást.

A 13. fordulót Rábasömjénben
játszottuk le ahol is az első félidő legelején 2-0-ás hátrányba
kerültünk innen egyenlítettünk
és megint hátrányba kerültünk
majd ismét sikerült egyenlíteni
ám a mérkőzést sajnos 4-3-as
végeredménnyel elvesztettük.
Az utolsó előtti fordulóban Alsóújlakra mentünk ahol sajnos
szintén egy vereségbe sodródtunk 6-2-es eredménnyel. Az
utolsó fordulót itthon játszottuk le Keléd ellen és egy jó teljesítménnyel és mindenképp győzelemmel szerettünk volna elköszönni az őszi szezontól és a szurkolóktól, egyaránt ami sikerült
is hisz 3-0-ás végeredményt értünk el. A küzdelmek befejezése
után egy jó hangulatú batyus bál jellegű záró rendezvény következett December 2-án szombaton. A sikeres bulihoz hozzájárult MC Tomek is, hiszen ő gondoskodott a remek hangulatról
a zenéjével és ezen kívül tombola is színesítette a programot.
Mindenkinek köszönjük a felajánlásokat! Remélem a tavaszi
szezont is jó vagy tán még jobb teljesítménnyel tudjuk folytatni!
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánok az egész csapat nevében!
Kutasi Balázs

Anyakönyvi hírek
Házasság: Orsós Zsolt és Ambrus Erzsébet Mónika
Gratulálunk! Sok boldogságot!
Halálozás: Vizkeleti Sándorné, Lengyel Zoltán, özv. Vajda Gyuláné, Stári Sándor
Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!
„Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen.”

LOTTÓ sorsolás Nagysimonyiban
Egy múltbéli fotó tanúsága szerint településünk LOTTÓ sorsolás helyszínéül szolgált, melynek kapcsán egy játékot hirdetünk meg. Aki tudja vagy kitalálja, hogy a fenti esemény melyik
évben történt községünkben, kérjük, hogy az önkormányzat
külső postaládájába dobja be az évszámot és a nevét, címét tartalmazó cetlit 2017. december 28-ig. A jó megfejtést adók közül
egy üveg pezsgő kerül kisorsolásra.
Rudanovicz László
képviselő
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Nagysimonyi Hírmondó

Ha nem akarod a lakást felforgatni, ha jól akarod érezni magad,
akkor mulassunk együtt!
A Civil Egyesület ismét megszervezi
az Óévbúcsúztató szilveszteri

BATYUS BÁLT,

melyre szeretettel meghívjuk Önt és családját!
Helyszín: Nagysimonyi Kultúrház
Időpont: 2017. december 31. 20.00 óra
Zene: Mándli Róbert
Belépődíj: Felnőtt: 1.200 Ft/fő
Gyermek: 600 Ft/fő (14 éves korig)
A Kultúrház befogadóképessége véges, ezért kérjük részvételi szándékát mielőbb jelezni szíveskedjen!
Szalai Zsuzska Tel: 70/330-7732 · Csillag Sándor Tel: 70/452-4836
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