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Nyáron a legkedveltebb úti cél: a Balaton, „a magyar tenger”.
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Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom:
Jöjj el édes, szabad ország, gyönyörű légy Magyarország!”
dik.
Balatont álmodom s melléje magamat.
Fecskék, gólyák gyülekeznek, melegebb égtájak felé repülnek.
Itt van az ősz, beértek a gyümölcsök, kezdődik a szüret.

Kasza Béla

Magyar tenger
Hullámok dallama, homoknak lágy szava,
hegyek, dombok képe, kék ég közelsége.
Isten legszebb tája, világ édes bája.
Emelem kalapom, előtted, Balaton.

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,
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kívánok!
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Szabó
Szilvia
tanító
Szabó
Szilvia
tanító
Dicséret illeti Őket, hogy a sok tanulás mellett színvonalas műsorral emlékeztünk
múltunkra!
Szabó Szilvia tanító-kultúrszervező
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Egy kis földrajz – a Balaton
Déry Tibor íróval együtt vallom én is: „Ha a boldogságot egy
tájjal akarnám kifejezni, a Balatont választanám!”

Hazánk legszebb és leglátogatottabb természeti kincse a
Balaton. A „Természet örömkönnyének” is nevezik.
Nyugat és Közép-Európa legnagyobb tava. DNY – ÉK irányban terül el a 77 km hosszú tó a Dunántúli-középhegység
(Keszthelyi – hegység, Déli – Bakony, Balaton-felvidék) és a
Dunántúli-dombság között.
A legnagyobb mélysége 11 m, a Tihanyi – kútnál. Az áltagos
mélysége: 3 – 4 méter. A déli parton sekélyebb a víz, hamar
felmelegszik. Nyáron kellemes az időjárás, az ÉNY-i szelek terelgetik a vitorlásokat.
Régebben a Balaton sokkal nagyobb volt, a feltöltődés folyamatos. A víz szintje is magasabb volt.
A bájos balatoni táj arculata hosszú évmilliók során alakult
ki, maga a tó viszonylag fiatal.
A földtörténeti harmadkor végén, a pliocén korszak elején
hazánk területének nagy részét a Pannon-tenger borította. E
tenger maradványa a Pannon-tó, amelyet a beömlő vizek hordaléka lassan síksággá töltött fel. A pannon rétegekben találjuk
a „kecskeköröm”-nek nevezett kagylóhéjat.
A pliocén korszak végén a hegyképző erők feldarabolták a
vidék felszín alatti kőzeteit, ahol
utat talált a Föld belsejének izzó magmája, vulkáni tevékenység kezdődött. A felszínre ömlő láva kihűléséből keletkezett a
bazalt. A bazalt megvédte az alatta fekvő pannon rétegeket a
szél, víz, fagy pusztító hatásától. Így keletkeztek a „tanúhegyek”.
Legszebb bazalthegyeink a tó északi partján találhatók: Szigli-

get, Szentgyörgyhegy, Badacsony, Csobánc, Haláp és a Tihanyifélsziget hegyei. A tűzhányók működését vulkáni utóműködés
követte, erről tanúskodik a Sághegy, a Sitkei – és Kemenesmagasi bazalttufák és a Somlóhegy is.
A déli oldalon a Zalai, a Somogyi-dombvidék húzódik agyagos, homokos talajával, amik közül kiemelkedik a Fonyódi és a
Balatonboglári bazalt kúpok.
A Balatonnak és a környékének nagy az idegenforgalma.
Sok magyar és külföldi vendég keresi fel a fürdőzés, a kirándulás, a vízi sportok, a finom gyümölcsök, borok miatt.
Nevezetességei az északi parton: Keszthely, Vonyarcvashegy,
Szépkilátó, Szigliget, Badacsony, Révfülöp, Tihany, Balatonfüred, Balatonalmádi…
A déli parton: Fenékpuszta, Balatonszentgyörgy, Balatonfenyves, Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszárszó,
Zamárdi, Siófok…
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park a Kis – Balatontól Balatonkeneséig húzódik. Több km hosszú sávban. Tájegységei: a Kis-Balaton, Tapolcai – medence, Keszthelyi hegység,
Balatonfelvidék és a Déli – Bakony. A táj sokszínű, jellegzetes
bazalthegyek, barlangok, kőtengerek teszik érdekessé és értékessé. Több száz védett növényfaj és állatfaj található a területén. Történelmi emlékekben is gazdag. Templomok, kápolnák,
tájházak, várak, kilátók őrzik a táj szépségét.
A Balaton-felvidék szőlő – és borkultúrája Nemzeti örökségünk része.

Balatonboglári gömbkilátó

Minden Kedves Olvasónak jó pihenést és felüdülést kívánok!
Lábos Mária ny.tanárnő

A Balaton keletkezése
Réges-régen, amikor még a magyarok nem voltak itt, vagy még
annál is régebben, a Bakonyban két óriáscsalád lakott.
A családfők egyszer valamin összevesztek. Az asszonyok
próbálták őket szétválasztani, de amikor a férfiak a bunkót a
kezükbe vették, úgy megijedtek, hogy gyermekeikkel kimenekültek a Bakony szélre. A kicsik játszottak, az asszonyok pedig
nézték, hogyan dögönyözik egymást férjuramék. Addig-addig
dulakodtak, hogy a vége az lett, egyetlen óriás sem maradt.

Az asszonyok ezen úgy elbúsultak, hogy három napon át vándoroltak, de nem bírták tovább sírás nélkül. Elkezdtek fájdalmasan könnyezni. Könnycseppjeikből egy nagy tócsa keletkezett.
Száz év múlva arra járt egy messziről érkezett vándor. Balaton nevű lova nagyon megszomjazott, és mikor a tó fölé hajolt,
hogy igyon, beleesett és megfulladt.
A vándor nagyon elbúsult, és hogy lovának szomorú emlékét
ne felejtse el, ezt a tavat elnevezte Balatonnak.
népmonda

Nagysimonyi Hírmondó
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Mese nyárra

A balatoni kecskeköröm meséje
Valaha a Balaton helyén nagy völgy állt. Óriások laktak a környező dombokon és itt legeltették a kecskéiket. Az ország kegyetlen királya hírét vette, hogy milyen szép kecskéi vannak
az óriásoknak. Megirigyelte őket. Üzenetet küldött a szegény
óriásoknak, hogy hamarosan vendégségbe érkezik hozzájuk.
Örültek az óriások.

– Milyen nagyúr látogat meg minket! Vajon mit kíván tőlünk? – tanakodtak.
A király hat lovas hintón érkezett. Aranyos, bársonyos ruhájába alig fért a kövérségtől. Gőgösen végignézett a mezítlábas
óriásokon és így szólt:
– Az a királyi óhajom, hogy vágjátok le a kecskéiteket és készítsetek belőle nekem vacsorát.
Megijedtek az óriások. Szerették a kecskéiket. Nem akarták
bántani őket. Próbálták kérlelni a királyt, hogy kérjen mást, de
ő nem engedett. Ragaszkodott a kecskevacsorához.

Közeledett az este. A sok óriás együtt sírt, szomorkodott a
völgyben a kecskék mellett, de nem tudták bántani őket. Ekkor
hirtelen ragyogó fény vette körül őket. Egy szépséges tündér
libbent melléjük. Nem szólt semmit, csak varázspálcájával rásuhintott a kecskékre és az óriások könnyeire. A könnyekből tó
lett. A kecskékből pedig kagylók lettek. Épp olyan kettősök,
mint a kecskék körmei. Így mentette meg a tündér a kecskéket
a pusztulástól.

A balatoni kagylók ezért olyanok, mint a kecskekörmök.
Ha a Balatonnál jársz, jusson eszedbe ez a mese és keresd
meg a kecskekörmöket!
Jó nyarat gyerekek!
(– Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzoljátok le a
mese szereplőit!)
Szabó Szilvia tanító

Nyári színező gyerekeknek
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Nyári színező gyerekeknek

Kedves gyerekek! Jó pihenést a nyári szünetre! 

Szilvi tanító néni

Nagysimonyi Hírmondó
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Apró, de fontos!
– Községünkről gyönyörű légi fotók készültek a tavasz folyamán, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy látogassanak el
honlapunkra és nézzék meg, milyen szép helyen élünk!
– Az idei falunap július 22.-én lesz megtartva, melyre mindenkit szeretettel várunk. A színes, minőségi műsorok között
minden korosztály megtalálhatja az érdeklődésének megfelelőt. A helyszínről és a részletes programokról külön meghívóban mindenkit értesítünk. Várjuk Önöket!
– A Hivatal elé a gyerekek örömére és az arra járók felüdülésére automata párakaput szereltünk a kánikula könnyebb elviselése végett. Frissítse fel magát Ön is!
– Márciusban az iskola szomszédjainak és az utcabelieknek
tájékoztatót tartottunk, melyben vázoltuk az új hasznosítással
kapcsolatos elképzeléseinket, megnyugtatva az ott élőket, hogy
ez a beruházás nem fogja fenekestől felfordítani a nyugalmat,
hiszen mindent megteszünk annak érdekében, hogy problémamentesen történjen az üzemeltetés. Egyébként a munkálatok
megfelelő ütemben haladnak, készen van a víz- villanyszerelés
a belső vakolás, és a továbbiakban a gépészeti szerelés, csempézés, járólapozás, festés következik. Ide tartozik még, hogy az
előző újságunkban említett és a községünk által alapított Falugazda KFT cégbírósági bejegyzése folyamatban van, amit az

átalakítás első ütemének az elkészültéig kell működőképessé
tenni.
– Örömmel jelzem, hogy a védőnői szolgálat épületrészének
felújítására elnyert 16,8 millió forintos támogatási szerződés
aláírásra került, és némi előkészületek után ott is megkezdjük
a munkát. KISGYERMEKES SZÜLŐK FIGYELEM! A felújítás
időszaka alatt Edina védőnőnk a kultúrházban kap helyet, és
ott fogadja a kicsiket.
– Sikeres volt községünk pályázata a Hadifogoly- temető sírjeleinek újrakészítésével kapcsolatban. Ez a Hadisírgondozó
Egyesületünk által elnyert 6,5 milliós felújítás után már a második nagyobb összegű támogatás ami ez esetben 8 millió forint,
és amit a 100 éves évforduló kapcsán a temető megújítására önrész nélkül költhetünk.
– A közvilágítási lámpák lecserélésre kerültek, melynek kapcsán új hibabejelentési rendszer lett bevezetve. Tehát a továbbiakban csak elektronikus úton lehet jelezni a szolgáltató irányába a meghibásodást a kozvilhiba.hu beütésével, vagy a Hivatalunk irányába kérem jelezni.
Lábos András
polgármester

Új dolgozó a Nagysimonyi közös hivatalnál
2017. április 1-től Fehérné Bokányi Judit pénzügyi főelőadó távozása okán a Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot írt ki a
megüresedett pozíció betöltésére.
Több pályázó közül, számos szempontot figyelembe véve
végül Horváth Judit mellett döntöttek, aki 2017. május 1-től
erősíti a Hivatal állományát. Csendes, mosolygós kolléganőt
köszönthetünk körünkben, aki fiatal kora ellenére nagy tapasztalattal rendelkezik pénzügyi téren, hiszen a szombathelyi
egyetem gazdálkodási szakának elvégzése után rövid időn belül
sikerült pénzügyi területen elhelyezkednie. Ezen első munkahelyétől vett búcsút, hogy a közös hivatalban Kemenessömjén,

és Tokorcs pénzügyeinek intézését
átvegye.
Jutka Sárvár-hegyközségben él
kettesben párjával, ahonnan elmondása szerint örömmel jár hozzánk dolgozni, hiszen a közös hivatalokban mindenütt szívélyesen
fogadták, és mi azon leszünk, hogy
ez még nagyon sokáig így is maradjon! Jó munkát kívánunk!
Bónicz Lászlóné Márti

A képviselő testület ülésén történt
Május 16-án tartotta ülését a testület. Napirendjén szerepelt a
2016. évi zárszámadás elfogadása.
A 2016.évi költségvetést 111.336 eFt bevétellel és ugyan en�nyi kiadással fogadtuk el. Költségvetési rendeletünket többször
módosítottuk, igy tényleges bevételünk 131.037 eFt, tényleges
kiadásunk pedig 118.212 eFt volt. Az önkormányzat a működési kiadásokkal biztosította az alapitó okiratban foglalt feladatok
végrehajtását. A lakosság részére rászorultság alapján ellátásokat biztosítottunk.
Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak, érdekeltségi hozzájárulások fizetését, támogattuk a polgári védelmet.
Hiteltörlesztésünk 1.640 eFt volt.
A Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal tervezett bevétele és kiadása 40.107 eFt, módosított 43.584 eFt .

A bevételek teljesitésének 100-a központi költségvetési támogatás, mely 35.816 eFt.
A Tündérkert Óvoda tervezett bevétele és kiadása 33.599 eFt,
a módosított 30.960 eFt.
A takarékos gazdálkodásnak, valamint a helyi adóbevételeknek köszönhetőeb a 2016 évi pénzmaradvány 15.347 eFt, melyből 6.000 eFt az ASP könyvelői program előlege.
Értékpapír lekötésünk nincs. Az önkormányzatnak 2016. végén3.652 eFt a hitelállománya
Összességében elmondható, hogy 2016. évben az önkormányzat és intézményeinek működését biztosítottuk. A törvényben előirt kötelező önkormányzati feladatokat teljesítettük.
Rudanovicz László
képviselő
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Budapesten jártunk

Farkas imre – falunk díszpolgárának új fafaragása
Egy szívélyes és kedves meghívásnak tettünk eleget 2017. jún.
11-én vasárnap Budapestre, a Kelenvölgyi Plébánia templomba. Farkas Imre - falunk díszpolgára – a MAGYARSÁG
ÚTJA KAPUJÁT faragta meg. Ennek az ünnepélyes avatása
történt.

A Kelenvölgyi Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete nevében Lancendorfer István kelenvölgyi plébános szeretettel hívott minden érdeklődőt a kedves családjával együtt a
Szentháromság Plébániatemplom búcsúnapjára. Ez alkalomból
az alábbi programok voltak:

Az otthon előtt

A kertben

Avatás

A templomkertben

Séta a Magyarság útja kapun keresztül

A boldog házaspár

Nagysimonyi Hírmondó
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Budapesten jártunk

Farkas imre – falunk díszpolgárának új fafaragása

A Kelenvölgyi templomban

A MAGYARSÁG ÚTJA kapujának megáldása és ünnepélyes
avatása a templomkertben. Közreműködtek:
– Bözsöny Ferenc – a Magyar Rádió örökös főbemondója –
szavalattal
– Horváth Mária – énekművész
– Győrffy Gergely – hegedűművész
A kapu leleplezése és megáldása után Ünnepi Szentmise kezdődött. A szentmisét tartotta dr. Korzenszky Richárd, a Tihanyi Bencés Apátság perjele. A szentmisén közreműködött a Kelenvölgyi
templomkórus és a Tolna megyei Regölyi népdalkórus.
A szentmise és a műsor után az alábbi köszöntést mondta el
Lábos Mária nyugdíjas tanár:
Részlet az ünnepi beszédből:
Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Imre, Marika és Családtagok!
Mélyen tisztelt egyházi és világi Főméltóságok!
A távoli Vas megyéből, a gyönyörű Kemenesaljáról és egy kis
faluból érkeztünk, ahol közös gyökereink vannak. A szülőföld szeretetét, tiszteletét és köszöntését hoztuk Imrének és Családjának.
Imrében, a falunkból elszármazó, de a gyökereihez örökké
ragaszkodó Művészembert ismertünk meg. Munkái kifejezik a
ragaszkodását a családjához, a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, testvérekhez és a barátokhoz. Ezek az alkotások tanúskodnak Imre
életszemléletéről, a szeretet kötelékeiről, az otthon melegéről.

Csodálatos műveket alkotott a falunak is! Megfaragta a Dugovics szobrot, falunk volt iskolájának névadóját. Az iskolába
egy Nyitott könyvet faragott a tanárok és diákok emlékére.
A Kultúrházba a Szeretet szobrot ajándékozta. A simonyi temetőbe egy megható Feszületet faragott, hogy emlékeztessen
bennünket Krisztus keresztútjára és feltámadására.
A felsorolt szép ajándékokkal a hitét, a hovatartozását, magyarságát, nemzettudatát és hazaszeretetét fejezte ki Imre.
Megköszönöm Mindannyiunk nevében Imrének a felsorolt
alkotásokat és ezt a csodálatos kaput, melyet a kelenvölgyi egyházközösség részére készített. Ezek a fafaragások tükrözik Imre
szeretetét a hazájához, e templomkerthez. Az egyetlen igazi
ajándék, egy darabka önmagukból, egy darabka a szívünkből,
a szeretetünkből. Az alkotás kigondolása, a kéz munkája, a ráfordított idő, a fáradtság… ez mind ajándék, a szív – és a lélek
öröme. Imre így vallott erről: keze nyomán költözik a lélek a
fába. A lélek él és munkálkodik csendesen.
Ez a fába vésett örök mementó őrzi a szív és a lélek, a Mester,
Imre keze nyomát!
Kedves Imre! Áldjon meg Téged az Úr, Családoddal együtt!
Lábos Mária
nyugdíjas tanár
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Tündérkert óvoda mindennapjai, eseményei
Megint eltelt egy nevelési év. Ebben az évben 22 kisgyerek járt
óvodánkba, ebből 7 gyermek az iskolába menő.

2017 szeptemberétől 21 kisgyermek kezdi meg az óvodát (folyamatos kezdéssel).
Óvodánk életének pár mozzanata, eseménye:
– Áprilisban a gyerekekkel együtt gyönyörködtünk az ősszel
közösen elültetett virághagymákból kifejlődött tulipánokban,
nárciszokban.
– Április 22.-én nagyon szép műsorral szerepeltünk a jótékonysági esten (Köszönet Szlancsikné Takács Zsuzsa
óvónéninek a műsor elkészítéséért.)
– Május elején az óvoda kertjében felállított májusfát táncoltuk körbe, felelevenítve az ehhez kapcsolódó néphagyományokat (Köszönjük Lábos András polgármester úrnak, Molnár
Zénó szüleinek a fa felállítását).
– Május 4.-én az édesanyákat köszöntöttük kedves kis műsorral, apró ajándékokkal, virágokkal.

– Május 14.-én ismét színházi előadást nézhettek meg a gyerekek itt az óvodában, (Az előadás szorosan kapcsolódott az
óvoda nevelési programjának környezetvédelmi részéhez.) nagyon élvezték a gyerekek, őket is bevonták az előadásba.
– Június elsején tartottuk a gyermeknapot májusfa kitáncolással, aszfaltrajz versennyel, buborékfújással, jégkrémezéssel,
mesefigurás reggelivel (köszönjük a szakács néniknek).
– Június 2.-án volt az óvodai ballagás, ahol elbúcsúztattuk az
iskolába menő gyerekeket.
Név szerint: Szabó Dorka, Ambrus Lorina, Káldi Lilien,
Smidéliusz Dániel, Pup Soma, Hegyi Kristóf, Molnár Zénó.
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Tündérkert óvoda mindennapjai, eseményei

Ünnepi ebéddel, kedves kis ajándékokkal, műsorral búcsúztattuk őket. Kívánunk minden kis iskolába menő gyermeknek soksok piros pontot, új barátokat, tartalmas, szép iskolai éveket!
Az oviba pedig bármikor visszavárjuk őket egy kis nosztalgiázásra.
– Június elején állatnézőben voltunk Kiss Árminéknál, ahol
kiskacsákat, csibéket nézhettek meg a gyerekek, nagy élmény
volt számukra, mivel ritkán látnak ilyet.

2017. június 1.-én kezdtük a nyári napirendet, nincsenek foglalkozások, csak játék, séták, pihenés.2017.07.31-től augusztus
27.-ig takarítási szünet lesz az óvodában.
Az óvoda minden dolgozójának köszönöm az egész évi munkáját!
Jó pihenést a nyárra!
Szép Tiborné
óvodavezető

Kultúrházi események
A Kultúrházban a falu minden korosztálya megfordul.
Keddtől – szombatig van nyitva tartás. Délután várjuk az érdeklődőket, internetezőket, foglalkozásra, rendezvényekre érkezőket. Minden héten van egy vagy két napon árusítás.
Az állandó, rendszeres heti programok:
– Kedden és csütörtökön este 18 – 19 órakor Női tornán
vehetnek részt a mozogni vágyók, melyet Györkös Judit pedagógus tart. Várják nyáron is az érdeklődőket!
– Szerdán este fél 5-től a Kézimunka szakkör tagjai találkoznak, és szép kézimunkákkal lepik meg önmagukat és szeretteiket. Szeretettel várnak gyermeket, felnőttet egyaránt!
– Kéthetente szombaton délelőtt fél 8-tól fél 10-ig ruhaárusítás van (turkáló).
– Április 1-jén a Kézimunka szakkör tagjai tartottak az érdeklődőknek Húsvéti foglalkozást.
– Ápr. 7-én a celldömölki KMKK-ban a Diák – Szín – Tér
versenyen Orsós Réka 4. B. osztályos tanuló a szavalóversenyen
Különdíjat kapott. Gratulálok neki!

– Ápr. 29-én Anyák napi ajándékkészítésre várták a gyermekeket a Kézimunka szakkör tagjai.
– Május 5-én zárkörű családi rendezvényt – ballagást tartottak a Kultúrházban. Ezúton is gratulálok Dorotinak, sok sikert
kívánok!
– Máj. 8-án tartottuk az Anyák napi műsort. A celldömölki
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 4. B. osztályos tanulói adtak megható, szép műsort a kedves Anyukáknak, Nagymamáknak, Dédmamáknak. Versekkel, elbeszéléssel, sok énekkel és vetített képekkel köszöntöttük a Megjelenteket. Dicséret
a szereplő gyerekeknek!
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Kultúrházi események

– Június 2-án emlékeztünk meg a Nemzeti összetartozás
napjáról.
– Június 11-én Budapesten a Kelenvölgyi Római Katolikus
templomkertbe Farkas Imre – falunk Díszpolgára megfaragta
a Magyarság kapuját. Ennek az avatása és szentelése volt.

A Kultúrházi heti nyitva tartási rend idején Mindenkit szeretettel várunk!
A napi programok időpontjai a bejárati ajtóra kirakott lapról
olvashatóak.
Júliusban és augusztusban is lesz két – két napos Nyári tábor
a gyerekeknek! Bővebb információ a kultúrházi kiírás során
található.
Élményekben gazdag nyári szünetet kívánok Mindenkinek:
Szabó Szilvia
tanító
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Kézimunka szakkör
Szakkörünk tagjainak nagyon fontos, a rekreáció. Nemcsak a
sajátunk, igyekszünk szűkebb és tágabb környezetünkben is
felhívni erre a figyelmet. Ezért is szervezzük a kézműves foglalkozásokat, melyeknek egyre nagyobb a sikere mind a gyerekek, mind szüleik körében. Húsvéti foglalkozásunkat április
1-jén tartottuk, tojást díszítettünk több technikával, asztal és
ablakdíszek készültek. Öröm látni a legkisebbek lelkesedését és
a nagyobbak kreativitását, melynek segítségével gyönyörű dekorációk kerültek ki kezeik alól.
A húsvéti foglalkozás után, mondhatni közkívánatra, sor
kerülhetett az anyák napi kreatív délutánra is. Itt már a legkisebbek is ügyesen készítették a meglepetéseket. Volt akinek a

nagyszülő, vagy az apuka segített, de sokan önállóan alkottak
már. Versekkel, idézetekkel díszített képeslapok és virágok kerültek ki kezeik alól, az anyukák és a nagymamák örömére.
Terveink között szerepel a már hagyományosnak mondható falunapi foglalkozás is, ahol már az iskolára készülünk elő a
gyerekekkel.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Mindenkinek, akik bármilyen formában hozzájárult foglalkozásaink sikeréhez. További
is szeretnénk megőrizni ezen hagyományunkat, így várjuk sok
szeretettel a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat egyaránt.
Kívánunk Mindenkinek jó és aktív pihenést a nyárra!
Szabó Réka

12

Nagysimonyi Hírmondó

Kézimunka szakkör

Reformáció

A reformáció értékei II.: Sola fide
A reformáció értékeit végig számolva a négy reformátori alapelvből a második kerül elénk most: Sola fide, azaz egyedül hit
által. A keresztyén ember számára ez arról beszél, hogy az Istenhez tartozás nem az ember műve. Sok mindent igyekszünk
ugyan megtenni ezen a téren is, de örök életünk, sőt egyáltalán Istennel való kapcsolatunk nem a mi erőfeszítéseink eredménye, hanem Isten ajándéka, ami a hit útján, azaz ügyünket
Istenre bízva lehet csak a miénk. Amit az ember megtehet, az
szép és sok eredményt elérő lehet az emberek előtt. De az Isten

dolgaival kapcsolatban nekünk - az embernek - csak a hit lehetőségét adja Urunk, ami által azután mindent Ő cselekszik meg.
Mindez természetesen a vallásos ember számára jelent sokat
Istennel való kapcsolatában. De ennek a reformátori alapelvnek
is vannak a gyakorlati életben következményei, amik a hétköznapokban értékei lehetnek az embernek, és befolyásolják életét.
Nem olyan univerzálisan, mint az irodalmi nyelv kialakítása
vagy az iskoláztatás általános bevezetése, amik a nem vallásos
ember életében is közvetlenül érezhetők, mint a reformáció po-
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Reformáció

A reformáció értékei II.: Sola fide
zitív értékei. Mégis a vallásos emberek példaadásán keresztül
lehetnek értékei ezek is az egész társadalomnak.
Először is az Istenre hagyatkozás, a hit a reformáció tanítása
szerint meg kell, hogy jelenjék hétköznapi életünk dolgainak,
nehézségeinek és gondjainak elhordásában is. Isten cselekszik
életünk eseményeiben is sokszor, amit nekünk türelemmel és
odafigyeléssel kell fogadnunk. Az ember szíve hamar lázad
egy-egy betegség, vagy éppen a megélhetés gondjai miatt. De
hisszük, hogy Isten ezekben sem hagy magunkra, hanem talán
éppen ezeken keresztül is nevelni, vezetni akar bennünket. Így
türelemmel és odafigyeléssel kell fordulnunk életünk minden
dolga felé. Ebből következőleg pedig a körülöttünk élő emberek
felé is ezzel a türelemmel és odafigyeléssel fordulunk. Nem a
mindenáron változtatás szándékával, hanem az események és
körülmények megvizsgálásával, melyek tanítanak és nevelnek
bennünket, ha figyelmes szemlélők vagyunk.
Persze nem jelenthet mindez egyfajta lustaságot és nemtörődömséget mondván: Isten majd cselekszik az életemben, nekem
elegendő azt elfogadnom! Éppen ellenkezőleg. A reformáció tanítása szerint éppen a hit ajándéka az, ami az embert szüntelen
tevékenységre ösztönzi. Mert a hit ajándék Istentől, amiért hálásaknak kell lennünk. Isten iránti hálánkat pedig nem tudjuk
mással kifejezni, mint azzal, ha mi is úgy cselekszünk a másik
ember felé, ahogyan Isten velünk cselekedett. A hit egyenes
következménye tehát a reformáció tanítása szerint az ember
mások felé való segítő odafordulása, megelőző és felkaroló sze-

retete. Nem azért teszünk valamit, hogy Istennél vagy embereknél valamit kiérdemeljünk és elérjünk. Istennel szemben ez
lehetetlen is lenne. Sokkal inkább azért, mert már megtapasztaltuk Isten felénk áradó szeretetét, és ezt meg akarjuk hálálni.
Mivel Istené az egész világ, bele értve saját erőnket, tehetségünket és képességeinket is, nem tudjuk mással hálánkat kifejezni
Iránta, mint hogy amit Tőle kaptunk, azzal az Ő akarata szerint
igyekszünk élni. Nem a viszonzás várása, és nem is az érdemek
elérése kell, hogy motiválja tehát a reformáció tanítását követő
embert, hanem tisztán az Isten iránti hála.
Aki így él, az türelmes és szeretettel fordul mindenki felé.
Mindezekben pedig követendő példát adhat hite által az igazán
Istenre figyelő, az Istennek az ember életében sokszor megmutatkozó cselekvését elfogadó ember a körülötte élőnek. Ezzel
pedig nem csak a reformáció tanítását elfogadó ember számára eredményezhet szép értéket vagy jót az „egyedül hit által”
reformációi elvének tanítása, hanem közvetett úton mindenki
számára értékké lehet. Persze ennek a szépen leírt életrendnek
a megvalósítása életünkben nem egyszerű feladat. Naponként
újra kell kezdeni, mert észrevétlenül is könnyen letérünk róla,
ha nem tekintünk Istenre hittel, hanem saját vágyaink vagy a
körülöttünk lévő világ elfordít bennünket. Luther Márton ezért
beszél arról, hogy a keresztyén ember életének naponként megtérésnek, Istenhez fordulásnak kell lennie.
Rác Dénes
evangélikus lelkész

Aranyos kicsik

14

Nagysimonyi Hírmondó

Katolikus hírek
„Arra buzdítok minden kedves Olvasót, hogy ne foglalkozzon
a világ hisztijével, inkább ültessen a kertbe egy fát, gondozza a
rózsabokrokat, főzzön valami finomat, kedveskedjenek pajkosan egymással, és tegyék rendbe az otthonukat!
Ettől jobb lesz a világ, értékesebb lesz az élet. Viszont ha bos�szankodnak, pánikba esünk, akkor legfeljebb csak idegesebb
lesz a világ.

Ha azt mondanák, hogy itt a világvége, akkor is szépen megöntözném a virágaimat, és ebéd közben megnevettetném a
gyermekeinket, mert a jó Isten ezt a feladatot bízta rám, és mert
talán a friss virágok között, derűs együttlétben a világvége is
elviselhetőbb lesz.”
Böjte Csaba

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus meghirdetése
Krisztusban Kedves Testvérek!
Nagy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp Szigeteken, Cebu
Cityben tartott 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
záróünnepségén arról, hogy Ferenc pápa a következő világkongresszus színhelyéül Budapestet jelölte ki. Felidéztük az
1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékét.
Az a nagyszerű ünneplés hazánkban és külföldön is maradandó lelki élményt jelentett. Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan előmozdította a megértést, a cselekvő szeretetet, a hitet
és a Gondviselésbe vetett bizalmat. Azóta is felhangzik templomainkban a Kongresszus himnusza. Megrendülten éljük át,
hogy Krisztus „vándorlásunk társa lett”.
A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészületeit. Megalakult a Kongresszus Titkársága. Kidolgoztuk javaslatainkat a Kongresszus témájára és mottójára. Ennek részletes
teológiai indoklása és római bemutatása után 2017 áprilisában
a Szentatya jóváhagyta a témát és a jelszót, amely így hangzik:
„Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez a 87. zsoltárból vett idézet az Újszövetség fényében titokzatos utalás az
Eucharisztiára is. A II. Vatikáni Zsinat ugyanis világosan tanítja, hogy „a szentmiseáldozat az egész keresztény élet forrása és
csúcspontja” (Lumen Gentium 11). „A liturgiából, különösen
az Eucharisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és
valósul meg a legnagyobb hatékonysággal az emberek megszentelése Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely az Egyház
minden más tevékenységének célja” (Sacrosanctum Concilium
10). Az Eucharisztia lelki életünk forrása, hiszen „benne van az
Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk” (Presbyterorum Ordinis 5).
Olyan tiszta forrás az, amelyből mindnyájan meríthetünk az
Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és a szentségimádásban.
A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem
áll meg a templom kapujában, hanem átalakítja az életünket.
Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak az örömet és a segítő szeretet tanúságtételét. Krisztus rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia ugyanis Krisztus megváltó
művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad,
hogy átformáljuk magunk körül a világot. Amikor a feltámadt
Krisztus szavaitól lángra lobbant az emmauszi tanítványok szíve (vö. Lk 24, 30-32), felismerték őt a kenyértörésben és belső
késztetést éreztek arra, hogy sietve elinduljanak és megosszák

az Úrral való találkozás örömét testvéreikkel. Szent II. János Pál
pápa tanítása szerint (Általános kihallgatás 2000. június 21-én)
amikor a szentáldozásban részesülünk az Eucharisztia megtört
és kiosztott kenyerében, mi, keresztény emberek és közösségek
nem maradhatunk közömbösek azzal a hívással szemben, hogy
ezt az ajándékot másokkal is megosszuk és magunk is a világ
életéért adott kenyérré váljunk. Ezért az eucharisztikus áldozat
ünneplése a leghatékonyabb missziós cselekedet, amit az egyház közössége a világ történelmében véghezvihet.
1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a Szentségi Jézushoz. Ma a józan emberség, a tudomány vívmányait
szeretettel és felelősen alkalmazó bölcsesség, a kiengesztelődésre kész testvéri szeretet adományát, a világunk és életünk
értelmét megvilágító hit fényét kérjük Istentől, hogy népünk és
az egész emberiség lelkileg megújulva nézhessen szembe a mai
idők kihívásaival.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Budapest ad
otthont. De a nagy esemény alkalom a missziós és lelkipásztori megújulásra hazánk minden egyházmegyéjében, a szerzetes
közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, sőt határainkon túl
egész régiónkban és szerte a világon. Pünkösd után megkezdődik a lelkipásztori előkészítés. Egyházmegyei felelősök irányítják a munkát. Missziós megbízottak fognak felkeresni számos
plébániát, hogy a helyi közösségek is bekapcsolódjanak ebbe a
folyamatba. A plébánosok vezetésével a missziós megbízottak
elősegíthetik közösségeinkben az Oltáriszentség tiszteletének,
a szentmise ünneplésének és a szentségimádás végzésének
megújulását. A szent edények, a ruhák, az oltárok felszerelése,
az imádságok és énekek megújulása a lelki megerősödést segíti.
Ha pedig az egyházközségi karitász csoportok és az önkéntes
segítők jobban át tudják tekinteni, hogy kinek van szüksége
idős kora, betegsége, szegénysége, magányossága miatt különleges segítségre, ez az egész hívő közösség megújulását eredményezheti. Hiszen nemcsak az azonos hit, a közös gondolkodás
és az együttes liturgikus ünneplés kapcsolja össze helyi közösségeinket, hanem egymás megismerése és készséges segítése is
az élet minden területén. Ehhez pedig szükséges, hogy ismerjük azt az emberi közösséget, amely a plébánia területén lakik,
tudjuk, kik a katolikusok, kik azok, akik készek bekapcsolódni
a hit megismerésébe, a szentségi életbe és a közösség mindennapi munkájába.
Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében újabban
nagy szerepe van egy-egy szimbolikus tárgy országjárásának.
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus meghirdetése
Ilyen kiváló jelkép a 2007-es budapesti Városmisszió keresztje,
amely a magyar szentek ereklyéit tartalmazza. Amikor majd ez
a kereszt országjárásra indul, megérkezését az egyes városokban lelkipásztori programok fogják kísérni. De már addig is
sokat tehetünk ezért a megújulásért.
Kezdjük el már most a Legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepétől, vagyis Úrnapjától fogva a közös imádságot a Kongres�szus sikeréért! Mondjuk el minden vasárnapi szentmise végén,
a záró könyörgés után, de az áldás előtt, ősztől pedig minden
hittanóra végén is, a következő imádságot:
Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az
Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és
békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon! Amen.
Budapest, 2017. május 20-án
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége és
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Erdő Péter
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek,
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöke
Veres András
Győri megyéspüspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
A körlevél felolvasandó: 2017. június 18-án, Úrnapján minden vasárnapi szentmisén.

Hasznos információk:
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020. szeptember 13-20-ig, Budapesten kerül megrendezésre.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága: NEK Titkárság - 1064 Budapest, Vörösmarty utca
40. - titkarsag@iec2020.hu
A Kongresszus honlapja: iec2020.hu
Balasi István rk. plébános

Jótékonysági bál müsorral
Április 22-én a Patrona Regni-Hungariae Alapítvány ebben az
évben is megrendezte szokásos jótékonysági bálját - műsorral -,
melynek bevételét a templom felújítására fordítják. Sok pénzre
van szüksége az egyháznak, hiszen a munkálatok több mint 20
millió forintba kerülnek. A falu néhány lakója, élükön Lábos
Sándornéval és Bődi Gáborral gondolt egy nagyot, s úgy döntöttek, hogy az összeg előteremtéséhez jótékonysági bálokkal,
illetve azok bevételeivel is hozzájárulnak. Szombat délután zsúfolásig megtelt a Balogh József Művelődési ház színházterme.
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Jótékonysági bál müsorral
A programon részt vett Ágh Péter országgyűlési képviselő, de
a pákai plébániáról is érkeztek vendégek. A Batthyány család is
képviseltette magát az esten.
A kultúrműsort az óvodások kedves műsora nyitotta meg,
majd a nemeskeresztúri asszonyok tánca következett. Jó hangulatú, feledhetetlen koncertet adott a Sárvári Fúvószenekar.
Ezt követően a sárvári néptáncosok, majd Laczi Reginaoperett
előadásának tapsolhatott a közönség. Orsós Réka versét hallgathatta meg a nagyérdemű, majd a nagysimonyi fiatalok és
szülők közös tánca késztette vastapsra a tenyereket.
A hajnalig tartó bálon tombola is volt. A felajánlásokból sok
értékes tárgy talált gazdára, a bevétel a bál eredményességéhez
járult hozzá.
Rudanovicz László
képviselő

fotó: Bődi Gábor

A 3. Jótékonysági bál
A Mária Rádió ARANYKOR műsorában két adást is szenteltem, Boldog Batthyányi Lászlónak, a hercegorvosnak, akit „ a
szegények orvosaként” is szoktak emlegetni. A hercegorvos, Isten munkatársa volt. Lelket, testet gyógyított, imával, simogató
szavakkal, szakmai tudásával, anyagi támogatásával, gyógyította, segítette a szenvedőket.
Utat mutatott nekünk is, a XXI század embereinek, az egyszerű, nemes, alázatos, másokat szolgáló szeretet megélésére.
Megmutatta, hogy Istennel minden lehetséges, hogy emberi
erőfeszítéseinket, mely végesek, bearanyozza Isten Kegyelme,
és bevégzi, amit elkezdtünk, ha egyezik isteni akaratával.
Igen a XXI. században is kellenek a példaképek.
Szépség, színek, mérték. Dalok, melyekre együtt dobban a
szív. A hétköznapokat meg kell, hogy törje az ünnep, s a rohanást így harmónia váltja fel. Meg kell állítani a pörgést és a
hajszát, hogy a lélek, lélegzethez juthasson, felüdülhessen, megújulhasson, s erőre kapjon.
A hétköznapoké a rutin. Az ünnepeké a meglepetés és az
öröm, melyet közösségben élhetünk meg. Ne csak szabadidős
ruhánk legyen, bújtassuk lelkünket is ünneplőbe,
Kezdjük Szentmisével ünnepeinket, és fohászkodjunk, azokért, akik majd együtt lesznek velünk az ünnep pillanataiban.
Portalanítsuk a szívünket, seperjük tisztára, és máris beárad
a tisztaság, a jókedv, s máris érezni fogjuk, hogy ünnepünknek
íze, illata, zamata van, amely szinte befészkeli magát zsigereinkbe. Amire majd százévesen is emlékezhetünk. Mert idős korunkra az emlékek melengetnek majd bennünket, s ebből merítünk majd életerőt, mely élni segít tovább betegen és öregen
is. Az élet nehézségeiben, tragédiák útvesztőiben, csak a hit és
a lélekerő tart meg.
„Mi lesz a jövő?
Tündérkert vagy pusztaság,
Rajtunk áll.
Azon múlik lesz- e elég munkáskéz...
Különb léthez
annál több a jogunk

minél több a jogunk
minél több eredetit,
csak- mienket
tudunk felmutatni.”
Kodály Zoltán
Idén rendeztük meg Nagysimonyiban 3. JÓTÉKONYSÁGI
BATYUSBÁLUNKAT.
A PATRONA REGNI-HUNGARIAE Alapítvány rendezésében, a Nagysimonyi Balogh József Művelődési Házban.
Köszöntőt mondott. Balassi István plébános, Ágh Péter , Vas
megye Országgyűlési képviselője. Az est díszvendégei voltak, s
egyben fő védnökei, a boldoggá avatott hercegorvos, Batthyányi Strattman László leszármazottai. Batthyány Schmidt Margó és Batthyányi Boldizsár. A műsor résztvevői voltak a helyi
Tündérkert óvoda gyermekei, a Sárvári Fúvósok, A Sárvári
Néptánckör táncospárjai, A Nemeskeresztúri asszonyok, Orsós
Réka szavalatával, a Helyi ministránsok, gyermekek , szüleik
részvételével Bődi Gábor vezetésével egy Meglepetés tánc, és
Jánosházáról Kristóf a zenész és Regina az énekes hölgy.
A gyönyörű Tombola ajándékok éjfél előtti sorsolásán mind
gazdára találtak. A látványon túl az est folyamán szellemi-lelki kincsekkel is gazdagodhattunk, hiszen minden korosztály
képviseltette magát, és tudása legjavával építette, erősítette ezt a
szép közösségteremtő eseményt.
A Sárvári Fúvósok oly széle skáláját ölelték fel zeneirodalmunknak, hogy reggelig is szívesen elhallgattuk volna.
A Sárvári Néptánckör táncosai csodákat láttattak velünk, és
mesés úti jegyzetet is kaptunk Erdély, Kalotaszeg, Mezőség kultúrájából, a méltatlanul, feledésbe merült, régi, parasztemberek
kultúrkincséből megmentve minden gyönyörűséget, mely imigyen mindannyiunk kincsévé lehetett. Réka szép szavalatát, Mi
leszek, ha nagy leszek, követte a MEGLEPETÉS tánc, az Öregasszonyok tánca, mely osztatlan sikert aratott, és a tapsvihar
teljes ismétlésre sarkallta a boldog előadókat!
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A 3. Jótékonysági bál
A Tündérkert óvoda előadása során eszembe jutott, az első
20 évem, melyet a kicsiny gyermekek nevelésével tölthettem.
Nagyszerű élmény volt a Tündérkert óvodásait látni és hallani.
Megannyi kicsi „Élet”, mely ott rejlik a szívek mélyén, s ott fénylik a gyönyörű gyermekszemekben.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok fáradságos munkáját és
minden szereplő lelkes, fáradhatatlan szereplését a hosszú műsor folyamán.
Az est vendégei voltak még: István atya édesanyja Kecskemétről, József atya, aki István atya „tanító atyja volt”, aki vendégeket is hozott magával Pákáról.
Nagy örömömre szolgált, hogy a műsor befejezésekor, személyesen is megszólíthattam. Batthyány Schmidt Margó as�-

szonyt, akinek átadhattam a hercegorvosról készített Aranykori
műsorom 1. részét.
Köszönjük a rendezőknek, a finom falatok elkészítését, a sok
süteményt, és mindenkinek hálás köszönet, aki ezen este sikeréért fáradozott!
Isten áldása szálljon minden résztvevőre, támogatóra, szereplőre, a rendezőkre.
Reményeink szerint jövőre csak így tovább, a Közösség megtartásának útján!
Szeretettel:
Papp Anna

Civil egyesület nagysimonyiért
Pünkösdöltünk...

A Civil Szervezet Nagysimonyiért ebben az évben is megszervezte pünkösd vidám megünneplését.
Délelőtt 10 órakor az evangélikus templomban ökomenikus
istentisztelettel kezdődött a program.
11.30-kor a pünkösdi király jelöltek és a szurkolók Iván
Laciéknál gyülekeztek. Itt lehetett nevezni a pünkösdi király

címre és az első próbatételen is átestek a jelöltek. Ez lengő teke
volt. A népes csapat ezután elindult a „hegyre”, s ott négy pincetulajdonos fogadta, látta vendégül a csapatot. A pünkösdi király
jelöltek minden pincénél újabb és újabb próbatételen estek át.
Az utolsó állomáson -pincénél- hordót kellett gurítani
szlalompályán. A felnőttek 120 literes hordóval, mig a gyerekek
60 literes hordóval birkóztak
Innen a futballpálya volt a cél, ahol az eredményhirdetésre is
sor került.
A 2016-ban választott pünkösdi király - PALKOVICS BALÁZS megvédte címét, igy újra ő a pünkösdi király. A pünkösdi kiskirály címet megosztva -mivel azonos pontszámot értek
el - TÁNCOS KRISTÓF és HAJAS VIKTOR nyerte el.
17.30-kor Nagysimonyi -Répcevölgye - Bő futballmeccsre
került sor, amit a helyi csapat2 : 0 - ra nyert meg.
Már csak a frissen készült, finom babgulyást kellett elfogyasztani, majd poharazgatás közben jó hangulatú beszélgetéssel, nótázással ért véget ez a kellemes ünnep.
Rudanovicz László
képviselő
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Receptajánlat
Ha nyár, akkor grill, vagy bográcsparti, esetleg mindkettő!
A langyos nyárestéken különféle ínycsiklandó illatokat hord a
szél, akarva, akaratlanul is kedvet csinál a kinti sütés-főzéshez.
Bizonyára mindenkinek van már kedvenc, jól bevált grill receptje, én ezek mellé ajánlok párat, próbálják ki!
A bográcsozók, kísérőnek a megszokott pogácsa helyett a
töki pompost is kipróbálhatják, nagyon finom, bár nem éppen
diétás étel! A kalóriákat most ne számoljuk, majd egy kis esti
sétával lemozogjuk!
A hagymalekvár egy pikáns változatát pedig mindenféle sült
mellé ajánlom, igazi ínyencség!

Fetás grillezett karaj, tejfölös
kukoricasalátával
Hozzávalók 2 személyre:
2 szelet karaj, gyros fűszerkeverék, 1 csipet szárított chili, 1 db
cukkini, 20 dkg fetasajt, 20 dkg csemege kukorica, 150 g tejföl
vagy joghurt, 1 kiskanál fokhagymakrém, v. fokhagymapor, 1
csipet só, 1 csipet fehér bors

Csirkenyársak zsályával
Hozzávalók 4 személyre:
70 dkg csirkemell felszeletelve, 10 szelet sonka (lehet bacon is),
ízlés szerint bors, ízlés szerint só, 2 dl joghurt, 2 gerezd fokhagyma, 3 evőkanál olívaolaj, levél zsálya

Elkészítés:
A hús mindkét oldalát megszórjuk a fűszerkeverékkel, valamint a szárított chilivel. Forró grillserpenyőben megsütjük
a hús mindkét oldalát. Közben a megtisztított, felkarikázott
cukkiniket is a grillserpenyőbe rakjuk és megsütjük..
Ha a hús mindkét oldala megsül, rámorzsoljuk a fetasajtot és
további pár percig sütjük.
A kukoricát összekeverjük a fokhagymakrémmel, a sóval, a
fehér borssal és a tejföllel. Forrón tálaljuk.

Grillezett karaj zöldségkörettel
Elkészítés:
A húst hideg vízzel leöblítjük, papírtörlővel leitatjuk, sóval
és borssal meghintjük. A zsályát leöblítjük, nagyobb darabokra
vágjuk.
A joghurtot összekeverjük a tört fokhagymával, adunk hozzá
három evőkanál olívaolajat, a vágott zsályát és sót.
A hússzeleteket vékonyan bekenjük a joghurtos páccal, majd
hűtőbe tesszük legalább egy órára.
A sonkára fektetjük a hússzeletet, a hosszabbik oldaláról
kezdve feltekerjük és három egyforma darabra vágjuk. Nyársra tűzzük, és olajjal megkenjük. Forró grillre téve 8-10 percig
grillezzük.
Kínáljunk mellé salátát, tzatzikit vagy grillen sütött burgonyát.

Hozzávalók 2 személyre:
2 szelet karaj (kb. 1 cm vastag), zöldborsó, brokkoli, sárgarépa, karfiol, ízlés szerint
magyaros fűszerkeverék, olívaolaj, ízlés szerint kapor, só,
1 evőkanál szójaszósz
Elkészítés:
A hússzeleteket befűszerezzük a magyaros fűszerkeverékkel, majd hűtőben
pihentetjük pár órát.
A zöldségeket félig megfőzzük enyhén sós vízben.
Egy serpenyőbe olívaolajat
öntünk és elkezdjük pirítani
a zöldségeket. Fűszerezzük
sóval, kaporral és megszór-
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Receptajánlat
juk magyaros fűszerkeverékkel ízlés szerint. Majd öntünk hozzá kevés vizet és egy evőkanál szójaszószt.
A zöldségekkel egy időben a húsokat is elkezdjük sütni.
Ha megsültek a húsok és a zöldségek is megpárolódtak, akkor
tálaljuk és meglocsoljuk kis olívaolajjal és kevés citromlével.

Töki pompos
(Kenyérlángos recept)

Ezúton szeretném megkérni a falu kedves lakóit, ill. az újság olvasóit, hogy küldjenek, vagy hozzanak be a családjuk által kedvelt recepteket, netán a nagymamától örökölt, jól bevált
ételleírásokat, amiket szívesen megosztanának másokkal is!
Névvel ellátva folyamatosan meg fogjuk jelentetni az újságban.
Köszönjük!
Bónicz Lászlóné Márti

Szépkorú köszöntése

Hozzávalók:
Tésztához: 40 dkg liszt, 5 dkg élesztő, 1 teáskanál cukor, 1 dl
langyos tej, 2 kávéskanál só, 2 evőkanál étolaj, kb. 1,5 dl langyos
víz, v. amennyit felvesz a tészta
Feltéthez: tejföl ízlés szerint, bacon szalonna (vagy bármilyen
sonka és szalonna), 1 közepes vöröshagyma, sajt, tepsi kenéséhez zsír
Elkészítés:
A langyos, cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt. A lisztet tálba szitáljuk és a sóval elkeverjük. Ha az élesztő felfutott, hozzáadjuk a liszthez a vízzel, olajjal együtt. A tésztát jól kidolgozzuk, akár dagasztógép segítségével, majd egy konyharuhával
letakarva kb. 1 órát kelesztjük langyos helyen.
Ha szépen megkelt, átgyúrjuk, kézzel formázzuk, s sütőformába igazítjuk és megkenjük a tejföllel, megszórjuk a kockára
vágott szalonnával (illetve az ízlés szerint választott feltéttel) és
a karikára vágott hagymával. Frissen őrölt borsot hinthetünk
rá és sajtot reszelünk a tetejére. Előmelegített sütőben sütjük
kb. 20 percig.

Pikáns hagymalekvár
Hozzávalók:
2 közepes vöröshagyma, 3 kisebb lilahagyma, 3 csapott evőkanál barna nádcukor, 3 evőkanál balzsamecet, 2 evőkanál
víz, ½ teáskanál só, ½ teáskanál szárított, őrölt rozmaring, ½
teáskanál szárított, őrölt kakukkfű, ½ mokkáskanál cayenne-i
bors (elhagyható)
Elkészítés:
A hagymákat megtisztítjuk, minden fejet kb. 8 gerezdre vágunk.
Egy közepes lábosban felforraljuk az ecetet a cukorral, ebbe
rakjuk a hagymagerezdeket. Alaposan átforgatjuk, majd mérsékelt tűzön, fedő alatt ½ órán át puhítjuk. A hagymagerezdek gyönyörűen karamellizálódnak ennyi idő alatt, kissé szét is esnek.
Időnként érdemes kevergetni, és ennyi idő elteltével az elpárolgott nedvességet 1-2 evőkanál vízzel pótolni.
Sózzuk, rozmaringgal, kakukkfűvel, cayenne-i borssal fűszerezzük, és további 10-12 percet főzzük, míg egészen sötét barnásbordó nem lesz a színe, és teljesen meg nem puhul a hagyma.
Aki nem szereti a csípőset a cayenne-i borsot el is hagyhatja.
Kellemes sütést, főzést kívánok Mindenkinek, és jó étvágyat
az elkészített finomságokhoz!

Nagysimonyi település életéhez hozzátartozik a
szépkorúak köszöntése. Örömteli dolog, hogy a Nagysimonyi Hírmondó szinte minden számában aktualitást nyer
egy-egy újabb szépkorú megemlékezésről szóló beszámoló.
Június hónapban Stári Sándor bácsit személyesen köszönthette otthonában Lábos András polgármester és Hérincsné
Szenteleki Csilla jegyző. Az ünnepelt felesége és fia társaságában fogadta a gratulációt, az ajándékcsomagot illetve Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját. A jeles nap alkalmából egy kis koccintásra is sor került, melyet Sanyi bácsi
pezsgő helyett borral kívánt megtenni, mert – szavait idézve
– „azt szoktam meg”. 90 esztendő nem mindenkinek adatik.
Látni a gyermekek, unokák felnőttét, megérni a dédunoka
születését látni az család átalakulását. Átélni a történelem
viharos napjait, mindeközben a hétköznapokban élni, megélni, szeretni. Sanyi bácsi szívesen idézte fel a régmúlt történéseit, feleségével való megismerkedésük időszakát amikor
azidőtájt ritkaságszámba menően motorral járt udvarolni.
A község minden lakója nevében tisztelettel köszöntjük
és szívből gratulálunk neki.
Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző
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Sportkör – N. T. C.
Tisztelt Nagysimonyi Sporttársak!
A Kenyeri ellen rendezett mérkőzés nem végződött pozitív
eredménnyel sajnos számunkra mivel 1-0-ás vereséget szenvedtünk. Ezután következett az első helyezett elleni meccs ahol
a csapatunk leggólerősebb játékosa nem tudott részt venni és
1-2-es vereséggel zárult hazai pályán.
Ezután következett Kemenesmagasi ellen egy idegenben rendezett mérkőzés ahol a meccs nagy részében irányítottunk ám
a vége mégis sajnos 1-1 lett. Szintén idegenben játszottunk a
dobogó 3. helyén álló Alsóújlak ellen. A mérkőzésen mindkét
fél nagyon idegesen játszott és ez meg is mutatkozott abban,
hogy kettő kiállítás is volt az ellenfél csapatában. Itt sajnos cserénk nem volt, de akik ott tudtak lenni nagyon is helytálltak és
2-3-ra tudtuk megnyerni a mérkőzést. Hosszúpereszteg ellen is
sikerült nyernünk 3-0-ás végeredménnyel pedig ekkor ők a 4.
helyen álltak mi pedig a 7. helyet foglaltuk el a tabellán. Mesteri
ellen következett egy presztízs meccs ahol ők játszhattak hazai
pályán ám ennek ellenére 1-10-es fölényes győzelmet arathattunk. A 26. fordulóban Izsákfa látogatott el hozzánk és szintén
folytatódott a remek szereplés és 5-2-es győzelmet arattunk a
2. helyezett ellen! Boba következett ahol a 0-8-as sikerből mindenki derekasan kivette a részét és itt láttam komolyan először,
hogy valóban összeszokott a társaság és küzdenek egymásért a
pályán.

A Simaság elleni meccsen
Hajas Máté 5 gólt szerezve felzárkózott a góllövőlista második
helyére (ami a végén 3. hely lett
a bajnokságban 36 gólt elérve)
és 6-2-es sikert érhettünk el.
Szergény ellen 1-2-re nyertünk szintén remek játékkal.
A 28. fordulóban 2-0-ás sikert
értünk el Bő csapata ellen ám
ez a mérkőzés mégsem a sikerről lesz emlékezetes, hanem Lőrincz Gábor csúnya sérüléséről, amiből György-Mózes Áron és
természetesen az egész csapat és szurkolók gyors és hatékony
közreműködésének köszönhetően pozitívan tudott kijönni és
átvészelni azt. A csapat felé mutatott csapatszellemét és alázatát
mutatja, hogy a következő meccsen pályára lépett és nagyon
remek játékkal hozzájárult az 1-3-as siker eléréséhez Rábasömjén ellen. Ezzel lezárult a 2016/17-es bajnokság ahol a 6. helyen
végeztünk. Remélem a következő bajnokságot is hasonlóan
vagy még jobban tudjuk zárni addig is megpróbálunk erősíteni
pár igazolással és lehetőségeinkhez mérten a pályafelújítást is
megpróbáljuk megvalósítani. Minden szurkolónknak jó nyarat kívánok és a következő bajnokság idején találkozunk, hogy
együtt buzdítsuk a csapatot!
Kutasi Balázs

Tavaszi hadjárat!
Véget ért a tavaszi szezon. Rengeteg pozitív élménnyel lettünk
gazdagabbak. A csapat hétről-hétre hozta az eredményeket!
Volt mikor könnyed játékkal, de megesett, hogy kínkeservvel,
összeszorított fogakkal harcoltuk ki a győzelmet! Az utolsó tíz
mérkőzést vereség nélkül abszolválták a focisták! Az összesített
tavaszi statisztika szerint a három vereség és egy döntetlen mellé tizenegy győzelem tartozik.
A csapat „edzőjeként” azt a célt tűztem ki magam számára,
hogy a helyi, helyi kötődésű fiatalokat a hazai pályára csábítsam és velük tegyük sikeressé az egyesületet. A sokszor nehéz
munka kezd beérni, amit az eredmények is bizonyítanak! De a
győzelmek önmagukban semmit sem érnek, ha nem építünk fel
egy csapatot. Ez viszont már nem egy emberes feladat! A vezetőség lelkes, és lelkiismeretes tagjai mindent megtesznek azért,

hogy az adott meccsnapon már csak a focival kelljen törődnie
a játékosoknak. Egy sikeres sportközösség (vallom, hogy az
NTC sikeres úgy is, mint közösség) mögül nem hiányozhat a
SZURKOLÓTÁBOR. Nekünk van. Sőt, nekünk van a legjobb!
Esőben, hóban, fagyban, rossz eredmények sorozata után is ott
voltak, és támogattak minket. Köszönjük… Várunk benneteket
a következő szezonban is!
Személyes megjegyzés: Büszke vagyok a játékosaimra, igazi
csapatként, egymásért harcoltak, és tettek meg mindent a siker
érdekében! Az öltözői hangulat kiemelkedő, hatalmas öröm része lenni ennek a társaságnak!
Ősszel folytatás, hajrá Simonyi!
Csillag Péter
képviselő, „edző”

Anyakönyvi hírek
Halálozás: Ifj. Ábrahám László, Péntek István, Bakos Tibor, Földi Árpádné
Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!
„Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen.”
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