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Kedves Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 40. számával és 
Mentovics Éva: Karácsonyi jókívánság c. versével

Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.
Örömkönnyek hullnak egyre,
s pottyannak a kis kezekre.
Fenyőfánkat körbeálljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye
adjon erőt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse kis szívünket.

Boldog karácsonyt!

A nagysimonyi kis elsősök a Karácsonyi műsorban.

Karácsony van, Kis Jézusom! Téged ünnepelünk!
Hit, béke és szeretet, legyen mindig Velünk!

Kegyelmekben gazdag, áldott, egészséges, békés, 
boldog Karácsonyt kívánok Mindenkinek!

Szabó Szilvia tanító
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Apró, de fontos!
A téli idő beálltával évről-évre visszatérő módon szeretném fel-
hívni a Tisztelt Lakosság figyelmét a megváltozott hőmérsékleti 
és közlekedési viszonyok néhány alapszabályának a betartására, 
amit ebben az időszakban ismételnünk és tanulnunk kell:

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

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

– Felhívjuk mindenkinek a figyelmét a lakóháza előtti sza-
kasz járdájának a hómentesítésére, tisztítására. Ezt célszerű már 

reggel elvégezni, amíg nem tapossák rá a havat, és szükség sze-
rint naponta többször is meg kell ismételni. Ugyanakkor kérjük, 
hogy a betonos járdákat ne sózással síkosságmentesítsék, mert a 
só a betonfelületen maradandó károsodást okoz!

– Önkormányzatunknál vásárolható a törött, lecserélésre 
szoruló kukák helyett, 120 L-es, jó állapotú, használt hulladék-
gyűjtő 8,000 ft-ért. Kérem, jelezze szándékát!

– A hegyvillamosítással már közelítünk a megvalósítás felé. 
Területbejárás után a kivitelező elmondja, hogy melyek azok a 
helyek, amelyeket a nyomvonal biztosítása, vagy oszlopállítás 
végett meg kell tisztítani. Kérem a területtel érintett tulajdono-
sokat a munka rugalmas elvégzésére, hiszen ezzel valamennyi-
re fel tudjuk gyorsítani a kivitelezést. Keresni fogom Önöket!

– Végre elindult a „szupergyors”! Tájékoztatjuk a közönséget, 
hogy a világot behálózó „szupergyors” előre láthatólag, mostan-
tól számítva öt hónapot késik, a késésért szíves elnézésüket kér-
jük!... Néhány nap alatt végig vezetékezték a községünk nagyobb 
részét a rendszer kiépítéséhez szükséges optikai kábellel, és a 
kivitelező információja alapján a jövő év április-májusában lesz 
üzembe helyezve a régóta várt fejlesztés, amely szélessávú inter-
net elérhetőséget biztosít minden háztartás számára. Ezenkívül 
telefon szolgáltatásra is alkalmas, valamint számtalan TV csa-
torna vételére nyújt lehetőséget. Aki esetleg mostanában szol-
gáltató váltásban gondolkodott, annak is érdemesebb megvárni 
az új lehetőséget, mint esetleg hosszabb távon elköteleznie magát 
egy kevesebb műszaki paraméterekkel bíró szolgáltató irányába.

Lábos András – polgármester
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December, az ünnep hónapja

December, az ünnep hónapja

• December az év utolsó hónapja – de 
az Advent az Egyházi év kezdete. 

• Ez a hónap az ünnepekben és a nép-
szokásokban a leggazdagabb hóna-
punk. 

• Az Adventi időben az Úr eljövetelét, 
a Kis Jézuska megszületését várjuk. 

• Adventben a Karácsony, a keresz-
ténység egyik legszebb ünnepe.  

• A keresztény vallás szerint e jeles 
napra – Krisztus születésére – tiszta 
testtel és lélekkel kell felkészülni. 

• A hagyomány szerint hétfő és szer-
da a böjt napja volt, szombat pedig a 
húsmentes étkezésé. 

• A legfontosabb volt a lélek lecsende-
sítése, a befelé fordulás, ezért ebben 
az időben nem tartotta se lakodalmat, 
se zajos mulatságot. Ilyenkor hajna-
li misére – Angyali misére – kellett 
menni. Nemcsak a katolikusok, ha-
nem az evangélikusok és a reformá-
tusok is reménnyel és szeretettel vár-
ják az Üdvözítőt. 

AZ ADVENT JELKÉPEI

A fény

Az adventi fény Jézus jelképe, Aki az élet 
boldogságát, színét, fényét és szépségét 
adja.

Az adventi koszorúra 4 gyertyát helye-
zünk, amelyekből minden vasárnap egy-
gyel többet gyújtunk meg, hogy érezzük 
az Úr közeledtét. 

Az adventi koszorú

170 évvel ezelőtt egy evangélikus lelkész 
készített először Németországban egy ad-
venti koszorút. Azóta sokféle változatban 
készül, de a 4 gyertya a koszorú elenged-
hetetlen része.  A gyertyák közül 3 lila 
színű, a bűnbánatot jelképezi, 1 meg ró-
zsaszín, az örömöt szimbolizálja. 

A betlehemi csillag

Jézus születésének hírnöke a betlehemi 
csillag. Ez a csillag vezette a Napkeleti 
bölcseket a gyermek Jézushoz, hogy tisz-
teletüket tehessék a Kisded jászolánál. 

A jászol

Fából készült, vályúhoz hasonló fekvő-
hely. Az állatok ebből eszik a szénát és 

az eleséget, a Kis Jézus megszületésekor 
egy ilyen jászolba fektették. Mellette állt 
a Szent Család, Mária és József, valamint 
a pásztorok és a 3 király. 

Betlehemezés

Legelterjedtebb Karácsony előtti énekes 
népszokás. Egész Magyarországon ismert, 
Jézus születésének történetét mutatja be. 

Karácsony az öröm, a békesség, 
a szeretet és a család ünnepe.

Az ünnepvárás, a közös éneklés és imád-
kozás, az ünnepi asztal, az ajándékozás és 
az együttlét öröme boldoggá tesz minket. 

Közeleg az ünnep, amire úgy vártunk,
Karácsony éjjelén, angyal száll le nálunk.
Ajándékot is hoz, még díszeket is talán,
köszönti egymást minden jó ismerős és barát.
De az a legjobb, hogy összejön a Család.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok 
Mindenkinek! Szeretettel: 

Szabó Szilvia tanító

Advent 

Advent az András nap utáni első vasárnappal kezdődik és dec. 24-
ig, Szentestéig tart. Ez alatt a 4 hét alatt a Messiás eljövetelét várjuk, 
Aki szeretetet hoz a Földre. Az Advent szó a latin „Adventus Do-
mini” kifejezésből származik, melynek jelentése, „az Úr eljövetele”. 

Dec. 4. Borbála napja

„Ha Borbála napján esik, lucskos Advent ígérkezik.”
Szent Borbála napja munkatilalmi nap. Ilyenkor nem szabad 
varr ni, söpörni… tilos bármit kölcsönadni, mert azzal kivinnénk 
a szerencsét a házból.
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A lányok ezen a napon „Borbála ágat” szereznek be, ami cse-
resznye vagy orgona ágból van. Ha Karácsonyra kivirágzik, ak-
kor biztos, hogy lesz esküvő.

Dec. 6. Miklós napja

„Ha Miklós megrázza a szakállát, fehér lesz a Karácsony.”
A ma ismert Télapó figurát az 1950-es években találták ki. A Mik-
lós napi vendégjárás hagyománya már a 13, századtól létezik. Az 
ünnep előestéjén Miklós püspöknek ( Mikulásnak ) beöltözöttek lá-
togatnak el a gyerekes házakhoz és ajándékot osztanak. Kísérője a 
Krampusz, aki virgácsot visz, hogy a gyerekeket megfegyelmezze.

Dec. 13. Luca napja

„Szent Lucának híres napja, a napot rövidre szabja.”
Furcsa nap ez a kalendáriumban. A Gergely-féle naptárreform előtt, 
ez volt az év legrövidebb napja. A hosszú éjszaka viszont alkalmat 
adott a gonosz lelkeknek, hogy varázslatokat végezzenek az embe-
reken és rontást raknak ránk. Ugyanakkor segítséget is ad, mert el-
kezdik  készíteni a Luca széket. 13 napig dolgoznak rajta. Ha valaki 
Karácsonykor az éjféli misén rááll, meglátja a boszorkányokat.

Dec. 24. Szenteste, Ádám és Éva napja

„Adjon Isten bort, búzát és békességet!”
Ez az év legfontosabb, legszebb napja, a keresztény ünnepkör csú-
csa. A Kis Jézus megszületik és Vele új tavasz, új élet…. új világ is 
épül. Este Éjféli misére mennek az emberek. 

Óh, boldog gyerekkor! A ropogó hóban, boldogan mentem az éj-
féli miseében. Most megint itt vagyok! A szívem ugyanúgy dobog, 
mert egyszerre zeng föl száz torok … és együtt énekeljük, hogy 
Pásztorok, pásztorok…

Dec. 25. 26. Karácsony 1. és 2. napja

Ki – ki nyugalomban…
Mióta világ a világ, ez a család és a pihenés napja. Ilyenkor csak 
templomba megyünk, különben mindenki otthon van. Ekkor ünne-
peljük Jézus Krisztus születését.

Dec. 28. Aprószentek napja

Ez a nap a mártírhalált halt betlehemi kisdedeknek a napja, akiket 
Heródes öletett meg, amikor Jézust kerestette. Ezen a napon a fiúkat 
megvesszőzték, hogy egészségesek legyenek.

Dec. 31. Szilveszter napja
Ez a év utolsó napja. Az óévet elbúcsúztatják világszerte az em-
berek, felidézik az elmúlt esztendőt, egész éjjel táncolva, vidá-
man ünnepelve ( petárda, tűzijáték, trombitálás… ) köszöntik 
az újesztendőt. 

Békés, Boldog Új Évet kívánok a Kedves Olvasóknak!
Szeretettel:

Szabó Szilvia tanító
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Pilinszky János születésének 100., halálának a 
40. évfordulóját ünnepeltük az idén.

Emlékezzünk meg róla!

Pilinszky János a 20. század egyik legjelentősebb magyar költő-
je, Baumgarten-díjas, József Attila-díjas és Kossuth-díjas.  

Született: 1921. november 27-én, Budapesten.
Meghalt: 1981. május 27-én,  Budapesten.
A Nyugat  irodalmi folyóirat negyedik, úgynevezett „újhol-

das” nemzedékének tagja  Nemes Nagy Ágnessel,  Örkény Ist-
vánnal. 

A Vigília és az Új Ember katolikus hetilap belső munkatársa 
volt. Nagyrészt itt jelentek meg tárcái, vallásos és bölcseleti el-
mélkedései, művészeti kritikái.

ÉVFORDULÓK
Pilinszky János

Romhányi József

ADVENTI ÁHITAT – Pilinszky János: A várakozás szentsége

„Mire is várakozunk advent idején? …

Jézus születésére, arra, hogy a teremtett világban maga a teremtő 
Isten is testet öltsön. Arra várakozunk, ami már réges-régen meg-
történt.

Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember 
köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő há-
rom - múlt, jelen és jövő - látszatra összebékíthetetlen fázisa. A 
felületen igen. De nem a mélyben. Ott, a mélyben mindig is tudta 
az emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait képes elmos-
ni a minőség, a jóság, a szépség és igazság ereje. Elég, ha a nagy 
drámákra vagy a nagy zcneművekre gondolunk, melyek titokza-
tos módon attól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak arra is, 
hogy a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk.

A minőség ideje időtlen. Amikor Bach passióját hallgatjuk: hon-
nét szól ez a zene? A múltból? A jelenből? A jövőből? Egy bizo-
nyos: mérhetetlenül több, mint kegyeletes megemlékezés és sok-
kalta több, mint reménykedő utópia. Egyszerre szól mindenfelől.

Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra Aki van; 
ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, 
aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vá-
gyódáról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel 

Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden súlyát 
és megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek 
– megszületvén Betlehemben – maga a teremtő Isten is készség-
gel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ádvent idején mi 
arra várakozunk és az után vágyódhatunk: ami megtörtént és akit 
kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk Vágyódunk 
utána és várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, 
módunkban áll kiemelkedni az időből.

Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban 
mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy 
a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit ma-
gához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.”

Forrás: Új Ember, 1975. december 14.

Romhányi József 
magyar író, költő, műfordító, érdemes művész.
  
Született: 1921. március 8-án, Nagytétényben, Budapesten.
Meghalt: 1983. május 7-én,  Budapesten.
Beceneve: Rímhányó
Kitüntetései: Magyarország Érdemes Művésze díj (1983); eMeR-
Ton-díj (1986)
Gyermekek: Romhányi Ágnes

Sziporkázó szellemesség, hihetetlen nyelvi lelemény és ösz-
szetéveszthetetlen zeneiség jellemezte munkáit. Szinte nincs 
ma olyan magyar felnőtt, aki ne mosolyodna el, ha szóba kerül 
Máris szomszéd, a két kőkorszaki szaki, Mekk Elek, az ezermes-
ter, és Bubó doktor, aki mindig hihetetlen bölcsességekkel zárta 
rendeléseit.

Az ő nevéhez fűződik például A Mézga család, melynek há-
rom sorozatát dolgozta ki Nepp Józseffel együtt a Pannónia Fil-
mstúdiónál, a Kérem a következőt! (Dr. Bubó, 1973–1974), a 
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Mekk mester, (1973) valamint a Flintstone család – magyarul: 
Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki – több mint negyven 
epizódjának bravúros szövege.

Romhányi József: A bölcs bagoly verse

A tudós bagolyné tojt egy kis utódot,
de az nem lett okos, sőt inkább ütődött.
Atyja, a nagyhírű egyetemi dékán
sokat bosszankodott lüke ivadékán.
Hasztalan unszolta:
– Magolj,
fiam, bagoly!
Hiába korholta, intette,
kölkét ez csak untatta.
Utálta az egyetemet, órák alatt legyet evett.
Nem csoda hát, hogy a halálmadár-vizsgán
csak ücsörgött és pislogott pislán.
– Huss!
Rivallt rá az elnök-akadémikus.
– Szálljon egy házra,
és borítsa gyászba!
– Jó! – mondta a buta bagoly, holott
azt sem tudta, miből lesz a halott.

Rászállott a legelső viskóra,
és ott csücsült bóbiskolva.
Jobbat nem talál, ki mindent végigpásztáz,
mert ez volt a temetői gyászház.
Így lett a nagyerdő legostobább baglya,
a Huhugányos Akadémia tagja.

Szeretettel:  
Lábos Mária nyugd. tanár

ÜNNEPRE HANGOLVA
Lélekemelő gondolatok

Vecsey Kiss Mária: Ajkakon fohász
Ajkakon
fohász, lelkekben béke,
harangszó hív hajnali misére,
szívek várják a boldog Karácsonyt,
szemek a szent betlehemi jászolt,
ahol megszületett a szeretet.
Kívánjunk Áldott,
Boldog Ünnepet!

Zöldellő karácsonyfaág,
gyantaszagú gyermektisztaság,
csupa csuda meglepetés,
a léleknek újjászületés!

Vecsey Kiss Mária: Karácsonyi fohász
Ottkinn zimankó van, a szívem is hideg, 
a kályhám ugyan pattog, de a kezem fázik.
Szavaim is némák, vajon ki érti meg?
Lelkem húrjain meg a szél citerázik.

Tölteni kell ám a zsákot, ha kiürül,
mint Szent Nikolausz, mindenféle jóval.
jó tüzet kell rakni, nem kint, de itt belül,
a jajt is megértő, szép, szerető szóval.

Hát nyújtom a kezem, még hideg, fogadd el!
Gyújtsd fel a lelkemet tündöklő parázson,
díszítsd fel a fádat jéggé vált szívemmel.
Úgy várlak, hát gyere! Megváltó Karácsony!

A gazdagság

Karácsony előtt a tanító néni megkérdezte a gyerekeket:
Ki az közületek, akinek szegények a szülei?
Kinek adjunk karácsonyi ajándékot?
A gyerekek, akik úgy gondolták magukról, hogy ők szegé-

nyek, szépen felnyújtották a kezüket. A város kicsi volt, min-
denki ismerte egymást. Tudták azt, ki hol lakik, kik a rokonai. 
Tanítás után a tanító néni magához kérette Danit, az egyik 8 
éves kisfiút. Dani megrég érkezett egy távolabbi megyéből. A ta-
nító néni leültette és megkérdezte, hogy miért nem jelentkezett.

Dani ezt válaszolta: - Azért, mert én nem vagyok szegény. 
És szerinted kik a szegények? – kérdezte a tanító.
Azok a gyerekek, akiknek nincsenek szüleik. – felelte a 

kisfiú.
A tanító meglepődve nézte a gyereket. Aztán hazaengedte.
Másnap Dani édesapja széles mosollyal jött haza a munká-

ból és beszámolt arról a családnak, hogy aznap felkereste őt, 
Dani tanító nénije.

Büszkék lehetünk a fiúnkra! – mondta a tanító néni.
…
Megérkezett a Karácsony. Dani megkapta az ajándékát, a 

dobozban új cipő volt. Sosem volt még új cipője. 
De ha nem érkezett volna semmilyen ajándék, Dani akkor is 

tudta volna, hogy ők a leggazdagabb család a világon, mert sze-
retet, gyengédség, hűség, segítőkészség és áldozat van a család 
tagjai között. 

A szeretet az élet csodája! Nem tarthatod meg, add tovább! 
…
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A gyermekednek, az unokádnak… a kis – és a nagy család-
nak, a barátnak, jó ismerősnek, kollégádnak…

Karácsonykor a gyerekek az ajándékokat várják leginkább, 
felnőttként azonban ez már egyre kevésbé fontos. Az évek múl-
ásával az ember egyre jobban átérzi azt a régi bölcsességet, hogy 
„jobb adni, mint kapni”!

Az önzetlen jóságnak nemcsak lelki, testi előnyei is vannak. 
Bebizonyosodott, hogy jóval tovább élnek, egészségesen, bol-
dogan. 

Az anyagi javak halmozása, a saját szükségleteinkre való fi-
gyelés, a jólét, valamint az egyéni érvényesülés teljesen elural-
hatja a szívünket és valóságos függőséget idéz elő, hogy még 
többet birtokoljunk. Az igazi öröm és szabadság akkor van, ha 
megosztjuk a rászorulókkal anyagi és lelki javainkat. Adhatjuk 
szívünk szeretetét, legyünk kedvesek, nyújthatjuk örömünket, 
felajánljhatjuk az időnket és imáinkat, vagy esetleg könyvet, ru-
hát adhatunk. 

Elveszthetetlen öröm
Az nem igaz, hogy az élet kegyetlen,
sok öröm van benne, mely elveszthetetlen.
Van öröm, amely örökké tart.
Nem árt neki se szó, se tűz, se kard…
Van öröm, amely soha nem apad,
s ez az öröm, add másoknak magad!
Míg élsz, magadat mindig adhatod, 
adj jó szót, vígaszt, s ha van, falatot.
Derűt, tudást, vagy békülő kezet, 
mindez tied! Add másnak…
S csoda történik, minél többet adsz,
te magad, annál gazdagabb maradsz!

Éld át ezt a csodát! 
A 2022. új évre kívánok szeretetet és békességet minden 

ember szívébe! Tisztelettel: Lábos Mária nyugd. tanár

Életképek a Tündérkert Óvodából

EVANGÉLIKUS HÍREK

Vírusok jönnek- mennek, de mi itt a 
Tündérkert óvodában zavartalanul tud-
juk folytatni oktató-nevelő munkánkat. 
A covid19 miatt kénytelenek voltunk mi 
is néhány változást eszközölni. Pl: Szülő 
az intézmény területére nem léphet be. A 
gyermekek átadása, átvétele a bejárati aj-
tóban történik, amit a szülők és a gyere-
kek egyaránt elfogadtak. A higiéniai elő-
írásokat betartva az intézmény, játékok, 
napi használati eszközök fertőtlenítése 
folyamatos. Bízunk benne, hogy, ahogy 
eddig, úgy ezután is messze elkerüli az 
óvodánkat a komolyabb fertőzés.

• 2021/2022 nevelési év megvaló-
sult programjai:

• Magyar Népmese napja
• Egészségnevelési nap a védőnői 

szolgálatban Szabó Edina védő-
nénivel

• Születésnapok megünneplése, az 
ünnepeltek köszöntése minden 
hónap utolsó csütörtöki napján 
(oviban készült tortával)

• Mikulás várás, fogadás
• Karácsony

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani a Nagysimonyi Önkormányzat min-
den dolgozójának, Polgármester Úrnak a 
felénk tanúsított maximális bizalmat és 
támogatást működésünk minden terü-
letén. Köszönjük , hogy biztosították az 
anyagi hátteret a Magyar Népmese napja 
alkalmából és Mikulás színvonalas mű-
sorának finanszírozását.

Köszönjük , hogy finanszírozták a 
Mesekocsi Színház nyújtotta igényes 
előadásokat, így óvodásainknak minden 
tekintetben színvonalas, értéket közve-
títettek, interaktívan, családias hangu-
latban.  IGAZI KINCSET, IGAZI ÉL-
MÉNYT kaphattak. 

Szeretnénk még köszönetet mondani 
az Óvoda Szülői Közösségének áldozatos 
munkájáért, segítőkészségükért, támoga-
tásukért, az Adventi vásár megszervezé-
séért, lebonyolításáért. Az óvoda felé ta-
núsított pozitív hozzáállásukért. 

Szeretnénk megragadni az alkalmat, 
hogy a gyermekek és az óvoda dolgozói 
nevében Boldog, Békés, Áldott Karácsonyi 
Ünnepeket és Egészségben Gazdag Új Évet 
Kívánjunk minden nagysimonyi lakosnak.

Még 2019-ben olvashattak a nagysimonyi 
lakosok az evangélikus gyülekezet azon 
szándékáról, hogy templomunk harang-
székének jelentősen megromlott állapota 

miatt a gyülekezet saját erőből felújítást 
tervez. Eddigre már óvatosságból a ha-
rangozás gyakoriságát is csökkenteni kel-
lett, sőt, a felújítást megelőző időszakban 

csak a legszükségesebb esetekben volt 
hallható a harangjaink hangja.

A 2020 elején lezárult, sikeres közada-
kozás azt a reményt keltette a presbitéri-

Elkészült az evangélikus templom új harangszéke
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A vírus miatt sajnos csak könyvtár látogatása volt lehetséges.
A Könyvtár Nyitva tartása minden pénteken 15–17 óráig.

Az alábbi Folyóiratok járnak a könyvtárba, amiket szintén 
lehet ingyenesen kölcsönözni.

• Hetilap: Kiskegyed
• Havi lapok: Családi lap, Interpress magazin – IMP, Jú-

lia és Romana regények,
• Természet Gyógyász

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

Mindenkit szeretettel várok, az új modern könyvtárszobá-
ba, ami a Balogh József Művelődési ház (Cím: Nagysimonyi, 
Rákóczi Ferenc utca 2.), emeletén található.

Minden kedves olvasónak és falubelinek  jó egészséget, kel-
lemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!

Lukátsiné Németh Ilona – könyvtáros

umban, hogy akár már a soron következő 
tavasszal sor kerülhet a felújításra.

Ezúton is köszönjük mindazok felaján-
lásait, akik céladományaikkal segítették a 
közel 900.000 Ft-os beruházás megvaló-
sulását, amely célra összesen 639.000 Ft 
adományt sikerült gyűjteni.

Végül, Istennek hála, Czendrei Imre 
ácsmesternek 2021. október 12-én sike-
rült befejezni a teljes belső felújítást, ami 
a torony fa-feljáróinak komplett cseréjé-
vel kezdődött, és a harangszék teljes körű 
megerősítésével zárult.

Bár nyilván sokan mások is tapasz-
talhatják, milyen nehéz a jelenben szak-

embert hívni, az időközben kialakult jár-
ványhelyzet miatt a már egy esztendővel 
elcsúsztatott kivitelezés még tovább toló-
dott.

A szükséges faanyagot azonban még 
a jelentős építőipari drágulás előtt, idén 
márciusban sikerült beszerezni, majd el-
tárolni. Fontos eleme volt az építmény 
belső megerősítésének az az acélgeren-
da, amelyet a hivatalos statikusi szakvé-
lemény írt elő – ennek az elemnek a be-
illesztéséhez külön darura volt szükség.

Külön is köszönet illeti Lukátsi La-
jost, a gyülekezet gondnokát, valamint 
Mórocz Ferencet, gyülekezetünk presbi-
terét, akik a felújítás során is végig igye-
keztek a mesteremberek munkáját segí-
teni, valamint tevékenyen részt vettek az 
előkészítés folyamatában. Velük együtt 
köszönet azoknak az asszonyoknak is, 
akik a kivitelezést követően a templom ta-
karításában, és a templombelső rendjének 
visszaállításában részt vettek.

Mivel azonban az elmúlt időszakban 
a gyülekezet nehéz anyagi helyzetbe ke-
rült, így gyülekezetünk presbitériuma is-
mét közadakozást hirdet a „Nagysimonyi 
Evangélikus Egyházközség működésének 
biztosítására”.

Egyszeri céladományaikat elsősor-
ban a következő számlaszámra várjuk: 
72600287-10011977, feltüntetve a közle-
ményben: „A Nagysimonyi Evangélikus 
Egyházközség működésének biztosításá-

ra”, kedvezményezettnek pedig a Nagysi-
monyi Evangélikus Egyházközséget jelöl-
jék meg. A karácsonyi ünnepek alatt erre 
a célra külön perselyt is ki fogunk helyez-
ni alkalmainkon.

Egyházközségünk működését tekint-
ve teljes mértékben önfenntartó, azaz, a 
hívek adományaiból (egyházfenntartói 
járulék, perselypénz, egyéb adományok) 
működik.

Ezúton is kérjük, hogy aktív jelenlé-
tükkel, valamint anyagi támogatásukkal 
járuljanak hozzá a gyülekezet építéséhez.

„Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meg-
látogatta és megváltotta az ő népét.” (Lk 
1,68)

Áldott és békés karácsonyi ünnepeket, 
valamint boldog új esztendőt kívánva:

Pethő-Udvardi Andrea
evangélikus helyettes lelkész     

Nagysimonyi Községi Könyvtár – 2021

Civil Egyesület Nagysimonyiért – HÍREK

A vásár gondolatának megszületésekor az volt a célunk, hogy 
kicsit megmozgassuk a falu közösségét, történjen valami jó, 
a sok negatív hír mellett, ez úgy érzem sikerült. Mind a vá-
sárral, mind a készülődéssel sikerült ráhangolódnunk a kö-
zelgő ünnepre. Aminek különösen örültem, hogy sokan vol-

tak, akik, ahogy értesültek a kezdeményezésről, máris segítő 
kezet nyújtottak. Azt azonban mi sem gondoltuk, csak re-
méltük, hogy ilyen sikeres lesz megmozdulás és egy nagyon 
szép összeggel, több, mint negyed millió forinttal,  támogat-
hatjuk az ovisokat. 

Karácsonyi vásár
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Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget mindenki-
nek, aki hozzájárult a karácsonyi vásárunk sikeréhez. A szü-
lőknek, akik kitaláltak és végigvitték a vásár menetét, az ovi 
dolgozóinak,hogy támogattak minket, a fenntartónak, hogy ed-

dig is maximálisan segítette az óvoda gördülékeny működését, 
a felajánlóknak a sok-sok csodát, a vásárlóknak a részvételt, a 
támogatóknak a nagylelkű felajánlásokat... KÖSZÖNJÜK!  Így, 
kicsit mindenki hozzájárult az ünnep fényének emeléséhez!

Ahogy azt már tavaly is megígérte, idén is ellátogatott hoz-
zánk a Mikulás. Segítőivel ismét körbejárta a falut, és mo-
solyt csalt a gyerekek arcára. Ezúton is köszöni a sok kedves 
szót, finom falatot, rajzot, verset. Nagyon ügyes, lelkiisme-
retes, okos gyerekek laknak itt a faluban. A hideg ellenére 

türelmesen vártátok, hogy hozzátok is ellátogasson, ezért na-
gyon hálás Nektek. Megígérte, hogy jövőre ismét eljön majd.
A Mikulás-járás képei a község FB oldalán megtekinthetők.

Civil Egyesület Nagysimonyiért

Ahogy az már évek óta szokás, idén is elkészült a falu adventi 
koszorúja, mely ilyenkor a falu díszévé teszi a buszfordulót. Ta-
valy, a járványügyi szabályok miatt nem volt lehetőség a közös 

várakozásra. Ez szerencsére idén megoldható, így ismét együtt 
készülhetünk a közelgő ünnepre.

Az idei adventi programot Balasi István esperes úr nyitotta 
meg, magasztaló szavaival és a koszorú megáldásával.  Az ün-

MIKULÁS

ADVENT
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ÚJ CSALÁDOK

nepi gondolatok és versek mellett a hagyományos forró tea és 
forralt bolt illata is jelzi már, hogy egyre közelebb és közelebb 
van már karácsony.  A második vasárnapon, Pethő Attila, evan-
gélikus lelkész gondolatait hallhatták az összegyűltek, az utolsó 
két vasárnapon Kovács László, lelkipásztori munkatárs, szavai 
visznek minket közelebb az ünnephez. 

Hit, remény, öröm, szeretet. Négy szó, négy gondolat, négy 
vasárnap, négy hét, mellyel közelebb kerülünk a várt ünnep-
hez, Jézus születésének ünnepéhez. A jelenlegi helyzet sokak 
számára nehéz, de adjon erőt mindenkinek ez a négy szó. Ez-

úton kívánunk Mindenkinek Áldott, szeretetteljes ünnepeket és 
egészségben gazdag új esztendőt!

 „Ahelyett, hogy vennék neked valamit, amit szeretnél, vala-
mi olyat adok neked, ami az enyém, ami tényleg az enyém. Egy 
ajándékot. Valamit, ami jelzi, hogy tisztelem azt az embert, aki 
itt ül velem szemben, és arra kérem, hogy értse meg, mennyire 
fontos, hogy vele lehetek. Most már van valamije, ami egy kicsit 
én vagyok, van belőlem egy darabkája.” – Paulo Coelho

Civil Egyesület Nagysimonyiért

Az elmúlt időszakban, sok új család költözött Nagysimonyiba, mos-
tanában többször kérdezték tőlem is, hogy Ő ki volt, hol lakik? Mivel 
rendezvények nem voltak már lassan 2 éve, így az ismerkedés is nehe-
zebben megy mindenkinek. A Mikulás-járás kapcsán jött a gondolat, 

hogy mi lenne, ha bemutatnánk ezeket a családokat. Így néhányukat 
megkerestem, hogy néhány mondatban mutassák be családjukat ne-
künk, a feleségek/ anyukák vállalták is ezt a feladatot.  A lista nem 
teljes és reméljük bővül is még, hamarosan folytatás is következik.

A nyári játszóteres találkozásoknak folytatásaként az ovis szü-
lőkkel október végén őszi piknik néven hirdettünk összejövetelt 
a kisgyerekeseknek. Készültek a Halloween-i dekorációk :pó-
kok, lufi tökök, ehető nyakláncok, de csillám tetoválás és arc-
festés is volt terítéken. Jó kis közös délután kerekedett, élvezték 
a kicsik és a nagyok.

Szeretnénk jövőre is színesíteni gyerekprogramokkal a falu 
közösségi életét, természetesen a járványügyi szabályokat fi-
gyelembe véve. Reméljük egy jó kis összetartó csapat jön létre 
és egymást segítve lehet alkotni. Bárki, akinek van kedve részt 
venni a szervezésben vagy lebonyolításban, szívesen várjuk!

Hajasné Rádli Nóra

Szélesi család
(Táncsics utca, korábban Cseri Ernő és családja lakott itt)
Gergely, Betti, Leila és Gergő

2018 nyarán költöztünk ide. Igazából fontos szempont volt a vasúti közlekedés a 
férjem munkahelye miatt, illetve mivel Celldömölkön tömblakásban laktunk, fon-
tos szempont volt, hogy kertes házat szeretnénk nyugodt helyen a kislányunk miatt 
is, most már a kisfiúnk miatt is. Nagysimonyi pedig nagyon megtetszett mindket-
tőnknek. A Gergő Szombathelyen dolgozik a GYSEV-nél, én jelenleg itthon vagyok 
a kisfiúnkkal és próbálkozok itthon házi tésztakészítéssel valamint savanyítással, 
idővel erre alapozva őstermelőként itthonról dolgozni. Előtte varrónő voltam Ke-
menesmagasiban. A kislányunk, Leila 2016-ban született, a kisfiú, Gergő 2020-ban.

GYEREKPROGRAMOK
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Horváth család

(Hársfa utca, korábban Molnár Károly és családja lakott itt)
Péter, Adél és Boti

A férjem nagyszüleié (Mariska néni és Karcsi bácsi) volt ez a ház, Mariska néni 
halála után döntöttünk úgy hogy szeretnénk ide költözni. Azzal, hogy megvettük 
ezt a házat, örömet okoztunk a családnak is, hiszen nem „idegen kezébe” került 
az ingatlan. Mariska néni 2019 júliusában halt meg, utána nem sokkal elkezdtük 
a felújítást és 2020 áprilisában beköltöztünk. Mindketten szeretünk itt élni. A 
férjem Szombathelyen dolgozik a Schaeffler Savaria Kft-nél én pedig a kisfiam 
születése előtt Sárváron a K&H Bankban dolgoztam, mint banki tanácsadó. Boti 
2021. május 7-én született.

Taliszter család

(Arany J. utca, korábban Somlai Pista bácsi és családja lakott itt)
János, Renáta és Janika

2017-ben úgy döntöttünk össze költözünk párommal, nézegettünk hirdetéseket 
neten és akkor láttuk ezt a házat. A lényeg az volt, hogy a munkás buszunk meg-
álljon itt es legyen a faluban busz, vonat, óvoda,bolt. Láttunk fantáziát ebben a 
házban, ezért nyáron megvettük. Nem sokkal rá be is költöztünk, szeretem ezt a 
falut, aránylag azért csendes, bár fő úton nem annyira, de nagyon szeretjük. Én 
Kemenessömjénből költöztem ide párom Celldömölki volt. Szakmámat tekint-
ve pék-cukrász vagyok, de nem ebben  dolgozom az Autoliv Kft.-nél  voltam/
vagyok végellenőr, párom a Szélesi Zoltánék vágóhídján dolgozik, Gércén mint, 
hentes. 2020-ban bővült a családunk egy kisfiúval, Taliszter János Eriknek hív-
ják, áprilisban lesz 2 éves.

Bándoli család

(Ady utca, korábban Sebestyén Kari bácsi és családja lakott itt)
Gábor, Judit és Gábor

Pont 4 éve költöztünk ide. Ság-hegyen van szőlőnk, sárváriak voltunk, ebben az 
irányban nézegettünk házat. Szeretünk itt lakni, szereztünk új barátokat, isme-
rősöket. Nagyon kedvesek és segítőkészek a falusiak. Itt is házasodtunk össze 
Nagysimonyiban. Férjem, Bándoli Gábor, rendőr Sárváron, én a Taravisban va-
gyok integrációs kontroller (vágócsirke termelők elszámolásával foglalkoztam, 
jelenleg gyeden). 1,5 éves múlt a kisfiúnk, Gábor. A családnak van még kutyája, 
macskája, tyúkjai, kacsái, libái, pulykái és 3 birkája is. 

Bándoli család

(Kossuth utca, korábban Szegváry László és családja lakott itt)
Attila, Alexandra, Jázmin, Máté és Olivér

2012 decemberében költöztünk ide, én szombathelyi vagyok, 
Attila celldömölki. Mindenképp a környéken szerettünk volna 
házat vásárolni, így nem lettünk nagyon távol a családaink-
tól, de mindenképpen falun szerettünk volna élni. A munka-
hely megközelítése is szempont volt, úgy gondoltuk így Celldö-
mölk, Sárvár, Szombathely is jól megközelíthető. 

Amit mindenképpen figyelembe vettünk az, hogy van a fa-
luban ovi, posta, vasútállomás. 

Mi nagyon szeretünk itt élni, a szomszédunk Marika néni 
egy angyal, a másik oldalon nem lakik senki, csak a templom 
van. Mögöttünk erdő, földek vannak. Nagyon nyugodt helyen 
van a ház. Nagyon közel van az orvosi, védőnői rendelő, az ovi, 
posta, bolt, vasútállomás, buszmegálló. A gyerekek szeretik az 
ovit, a háziorvos és a védőnő is nagyon aranyosak, segítőké-
szek, mindig számíthattunk rájuk. Mindig nagycsaládra vágy-
tunk, így tudatos volt a helyválasztás, ezt ideálisnak tartottuk. 

Az első gyerkőc váratott magára, 2016- ban született a kis-
lányunk, Jázmin utána 2018-ban a kisfiunk Máté, és 2020- ban 
a harmadik gyermekünk Olivér.
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Zelk Zoltán: 
Mikulás bácsi csizmája

A hófehér, szikrázó országúton, ami az 
eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy 
szálldosnak a csillagok, mint a falevelek, 
egy nagyon öreg, jóságos bácsi haladt le-
felé. Az út szélén álldogáló, hólepte fák 
összesúgtak mögötte:

– Viszi már a jó öreg Mikulás a sok 
ajándékot!

Mert bizony ő volt az, a jó gyerekek 
öreg barátja, aki akkorákat lépdel csiz-
máiban, hogy egyetlen éjszaka bejárja a 
világ összes városait és falvait. S akinek 
puttonyából sohasem fogy ki az édesség, 
jut abból minden jó gyerek cipőjébe.

Most is alig lépett hármat-négyet, 
már lent volt a földön, és körülnézett, 
hogy melyik ablakban talál gyerekcipőt. 
Ahogy nézdegélt, észrevette, hogy valaki 
alszik az utcai padon. Odament hát hoz-
zá, hogy megnézze, ki lehet az a szegény, 

aki ilyen hideg téli éjszakán az utcán húz-
za meg magát. Egészen föléje hajolt, és 
bizony majdnem elsírta magát a jóságos 
öreg. Megismerte az alvót. Sok-sok év-
vel ezelőtt cukrot és csokoládét vitt neki, 
s másnap még az égbe is fölhallatszott, 
ahogy nevetett örömében. De ez már ré-
gen volt, azóta felnőtt ember lett barát-
jából, s íme, most itt fekszik a hideg, de-
cemberi éjszakában.

Nem sokáig gondolkodott Mikulás 
bácsi, levette puttonyát, és megtöltötte az 

Bakonyi család

(Ady utca, korábban Sulyok Endre és családja lakott itt)
Péter, Tünde és Patrik

Sárvár vonzáskörzetében kerestünk családi házat, itt találtunk megfelelőt, ami 
mindkettőnknek tetszett. Illetve ez a falu nem volt ismeretlen számunkra, mivel 
laktak itt rokonok. Valamint tetszett, hogy van vonatközlekedési lehetősége, két 
város is közel van. Végül 2015 decemberében költöztünk be. Eddig csak pozitív 
benyomás ért minket a faluval kapcsolatban. Ide költözésünk óta kedvesek, segí-
tőkészek velünk az itt élő emberek. Férjem egyéni vállalkozó, én logisztikus va-
gyok a Leier Hungária Kft-nél, Jánosházán, jelenleg kisfiammal vagyok itthon, 
aki 2020 szeptemberében született.

Virág család

(Táncsics utca)
Dávid, Erzsébet és Noémi 

2021. július 3-án költöztünk be a kis családi fészkünkbe, megtetszett a falu, és 
megmaradt a munkahelyünk is. Nagyon jól érezzük magunk, csendes, nyugodt 
hely. Sopronkövesden dolgozunk, biztonságiöv-készítők vagyunk. Jelenleg egy 
kislányunk van, Noncsi, de szeretnénk kistesót.

Huszár család

(Szent István utca)
Kristóf, Evelin és Patrik

Október közepén költöztünk a faluba. Celldömölk-Alsóságról származunk, de 
az egyetemi tanulmanyaink után Veszprémben kezdtünk el dolgozni. Kisfiunk 
születése után közelebb szerettünk volna lenni a családhoz és a barátainkhoz, így 
esett a választásunk Nagysimonyira. A két hónap alatt főként az utcabeliekkel 
ismerkedtünk meg, ők nagyon kedvesek és segítőkészek. Én könyvelőként dol-
goztam, jelenleg gyesen vagyok a kisfiunkkal, férjem Szombathelyen dolgozik 
mérnökként. 2019 nyarán született meg a kisfiunk, Patrik.

Köszönjük a beszámolókat, reméljük sok örömteli percben lesz részetek kis falunkban!
Csillagné Szabó Réka

Téli mese
Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzoljátok le!
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alvó zsebeit csokoládéval és mogyoróval. Aztán piros köpenyét 
is ráterítette, hogy ne fázzon, s mikor észrevette, hogy milyen 
rosszak a cipői, levette mérföldjáró csizmáit, és ráhúzta a sze-
gény ember lábára. Aztán szomorúan és mezítláb ment tovább, 
hogy elvigye ajándékait a gyerekeknek.

S míg a jó öreg Mikulás vándorolt a messzi városokban, az 
alvó ember álmodni kezdett a piros köpeny alatt. Azt álmodta, 
hogy ismét gyermek lett, puha paplan alatt alszik, s cipői cukor-
ral telerakva ott állnak az ablakban. S míg álmodott, az útszéli, 
kopár fák föléje hajoltak, és megvédték a széltől, a csillagok pe-
dig egészen föléje szálltak, és simogatva melegítették az arcát.

– Álmodj, csak álmodj! – susogták a fák, zizegték a csillagok.
S ő álmodott. Álmában elmúlt az éjszaka, szép, világos reg-

gel lett, s annyi cukor és csokoládé került elő a cipőből, hogy 

az asztalt is telerakhatta volna vele. Milyen boldog volt álmá-
ban, istenem, milyen boldog! A fák és a csillagok mondogatták 
is egymásnak:

– Csak föl ne ébredjen, míg ki nem tavaszodik…
De véget ért az álom, és véget ért az éjszaka, s a szegény ember 

csodálkozva látta magán a köpenyt és a csizmát. S mikor zsebébe 
nyúlt, azt hitte, a tündérek játszanak vele, azok töltötték meg ennyi 
jóval a zsebeit. Hát még mekkora lett csodálkozása, mikor a cukor 
és a mogyoró mind pénzzé változott zsebeiben. Csengő aranypénz 
lett valamennyiből, s most már vehetett házat, ruhát magának, s 
olyan lett az egész élete, mint egy álom. Úgy nevetett megint, mint 
gyerekkorában.  Mikulás bácsi boldogan hallgatta a nevetést. S a 
tündérek a jó öreget, miért jött vissza mezítláb a földről. Mikulás 
bácsi nem felelt, csak szelíden belemosolygott hófehér szakállába.

Mentovics Éva: 
Mese a karácsonyról

Elérkezett már december,
foga van a télnek,
házak meghitt melegében
kis gyertyácskák égnek.

Faluvégi házikóban
fénylik minden ablak.
E takaros, kicsiny házban
iskolások laknak.

Édesanyjuk vacsorát főz,
apjuk mesél nékik.
– Szóljon most a karácsonyról! –
kedvesen azt kérik.

Mosolyog az édesapjuk:
– Szívesen mesélek,
hisz karácsony a legszebb
ünnepe az évnek.

Megszületett a kis Jézus –
mindenki őt várta.
Boldogságot, melegséget
hozott a világra.
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FELHÍVÁS

Kedves Gyerekek!

Hív a természet… Vár rátok!
Minden évszaknak megvan a maga szépsége. 
A virágos tavasz, a napsütötte forró nyár,
az illatos, színes ősz és a varázslatos tél!
A csillogó hótakaró, a zúzmarás fák, a lecsüngő jégcsapok 

idézik a telet.
Hív benneteket a természet szánkózásra, síelésre, korcsolyá-

zásra, hócsatára!

De vidám hangulatotokban se feledkezzetek meg a vadon 
élő állatokról, különösen a madarakról. 

Mert az ő életüket megkeseríti a behavazott táj… nem talál-
nak elég táplálékot és búvóhelyet…

Éheznek és el is pusztulhatnak….
Kérlek benneteket, segítsetek a madárbarátoknak!
Készítsetek madáretetőt!
Gondoskodjatok a folyamatos etetésről!

Köszönöm!
Marika néni

Téli színező gyerekeknek
Kedves gyerekek!  Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!
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Versajánlás
Békét Izraelnek

Atyám, Izrael fiai a néped,
Imáikban dicsérve hódolnak Néked.
Fiaid könyörögve kérnek,
hogy béke legyen minden népen.
 
A gonosz lelkek gyűlöletében,
a kősivatag rengetegében,
alázatban Érted élnek,
hogy ne hulljon az ártatlanok vére.
 
Átkot, halált szórnak rájuk,
vérük áztatta ruhájuk,
kínok között ártatlanul,
tudják ez a föld a hazájuk.
 
Fájdalmuk véges tengerében,
esedezve az égre néznek.
Gyermek és öreg kéz a kézben,
békét kívánnak minden nemzetségre.
 
Óh, csodás Izrael,
álnokok serege fog közre,
de fennmaradsz örökre.
Isten oltalma áradjon e földre.
 

Ne add fel

Csalódottan, magányosan vándorolsz,
akarod, keresed az igazságot.
Ezen a földön nem leled,
menj tovább és Istennél megleled!

Ő uralkodjon földön-égen,
kegyelme legyen a világmindenségen.
Az igazsága Szentként éljen,
akarata teljesüljön végre.
 
Hogy a világ szeretetben éljen,
Istent áldja minden lélek.
Betlehembe kezdődött a tiszta Élet,
mert ide született a Vére.
 
Az emberek lába bárhova lépjen,
Szeretetét zengje hálaének.
A Szentföld visszavár Téged,
legyed úgy, ahogyan megígérted.
 
Győzött a Feltámadás, az örök Élet,
visszatér a Messiás, a világ reménysége.
Az emberiség csodára ébred,
beteljesedik a Krisztusi ígéret.

Minden kedves olvasónak 
áldott, békés karácsonyt kívánok.

   
Nagy Sándor
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Házasság: 
Hőbör Balázs Róbert és Tóth Ninetta

Gratulálunk! Sok boldogságot!

Születés: 
Bognár Marcell és Borsodi Alexandra leánya: Mercédesz
Gál Benjamin és Máté Imola fi a: Előd

Gratulálunk! Isten áldja a Családot!

Halálozás: 
Szakálné Takács Adrienn,  
Mészáros Sándor,
Kutasi Lajosné,
Váradi Barbara,
Kovács Sándor,
Magyar László

Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!   
„Ha el is mentek, mindig itt lesznek, 

Receptajánlat
Karácsony kapujába értünk ismét. Ideje kicsit lelassítani, „beg-
ubózni” a családdal, és a szépen feldíszített lakásban gyertya-
lángnál felidézni az eltelt év történéseit. Lehet örülni egymás-
nak, a rokonoknak, unokáknak és igen, ki lehet, és ki is kell 

engedni a feszültséget, hogy a következő évnek feltöltődve, 
újult erővel „ugorjunk” neki.

Idén egy igazán ünnepi, mutatós fi nomságot ajánlok az asz-
talra.

CSIRKEKUGLÓF ASZALT ÁFONYÁVAL

Hozzávalók (8–10 személyre):

• 10 db csirkecomb, v. 4 csirkemell fi lé vékonyra szelve
• 10 dkg sajt
• 20 dkg bacon
• 10 tojás
• 1 csomó újhagyma
• 20 dkg aszalt áfonya
• 4 gerezd fokhagyma
• 2 tk grill fűszerkeverék
• 2 tk piri-piri fűszerkeverék (ha nincs ugyanannyi sült csirke 

fűszerkeverék)
• só (Vigyázat, a fűszerkeverékek is és a sajt is tartalmaznak 

sót.)

Elkészítés 

A csirkecombokat lebőrözzük, kicsontozzuk, diónyi kocká-
ra vágjuk, sózzuk és megszórjuk a grill és piri-piri fűszerkeve-
rékkel. A tojásokat egy tálba ütjük, hozzáadjuk a lereszelt saj-
tot, a zúzott fokhagymát, az apróra vágott újhagymát a zöldjével 
együtt, az aszalt áfonyát, és jól összekeverjük.

Kellemes ünnepeket, és minden jót kívánok az eljövendő évre! Bónicz Lászlóné Márti

A kuglóf formát kizsírozzuk, zsemlemorzsával megszórjuk, 
és kibéleljük bacon szeletekkel.

A befűszerezett húsok harmadát lerakjuk körben a formába, 
meglocsoljuk a tojásos masszával, majd újból hús, massza, hús és 
masszával fejezzük be. 

Végül, kihűlés után kivesszük a formából, és felszeleteljük.
Kiváló hozzá a franciasaláta, tésztasaláta v. akár majonézes 

burgonyasaláta is.


