
VII. Évfolyam 2. szám 2018. JÚLIUS

Áció, káció, vakáció!
Eljött már a tanév vége, örülnek a gyerekek.

Tanulással tele napok most feledőbe merülnek.
Apa, anya mindent megtesz, hogy a szünidő szép legyen.

Eseményben gazdagodjon nyáron gyermeke élete.
Várja őket a sok-sok rokon, nyaralás, úszás,
foci, strandolás, kalandokkal teli táborozás.

Tanárnénik, tanárbácsik még dolgoznak serényen,
hogy az iskola életében a szünidő után is

minden rendben legyen.
Pár nap után ők is itt hagyják az iskolát,

A dolgos, szorgalommal teli napokat majd a
megérdemelt pihenés járja át, hogy szeptemberben

ők is kipihenve, felfrissülve kezdjék el az iskolát.

KEDVES OLVASÓ!

Szeretettel köszöntjük lapunk nyári számával, szám 
szerint a 26. lappal.

Újra itt a nyár és meleg az idő!

„Vár a víz és vár a partja,
vár a nyári rét, a tarka,

szívünk boldog, bőrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.”

Csukás István
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Tündérkert Óvoda
2017/2018

 Ebben az évben 19 kisgyerekkel kezdtük az óvodát, de saj-
nos évközben 4 kisgyermek elköltözött. Már évek óta vegyes 
életkorú csoporttal működünk, (2 és fél évestől hét évesig) 
amely differenciált feladatadást, fejlesztést jelent az óvónők 
számára. Sok kisgyermek küzdött különféle nehézségekkel (pl.: 
beszédhiba, magatartászavar).

Nagy szükség volt az 
egyéni bánásmódra, 
külső szakemberek 
bevonására. Logopédus, 
mozgásfejlesztő pedagó-
gus is járt hozzánk, szo-
rosan együttműködtünk 
a védőnővel. 

Iskolába 6 kisgyerek 
megy el ősszel óvo-
dánkból. Őket 2018. 
június elsején el is 

búcsúztattuk, ünnepi ebéddel, műsorral, ajándékokkal. Sok 
sikert kívánunk nekik az iskolában!

Természetesen megtartottuk szokásos tavaszi rendezvényeinket: 
- Farsang - a gyerekek nagyon jól szórakoztak, már nagyon 

várták, hogy jelmezt ölthessenek, mindenki kapott tombola 
ajándékot.

- Március 15. - méltóképpen megünnepeltük verssel, dallal, 
fehér ingben kokárdával.

- Húsvét - a gyerekek boldogan keresték a nyuszi elrejtett 
ajándékát, senki sem maradt üres kézzel.

- Anyák napja - a gyerekek sok szép verset, dalt tanultak, 
hogy köszöntsék az édesanyákat, nagymamákat.

 Voltunk színházban, élvezetes előadásokat láttunk. Itt az 
óvodában, helyben is volt meseelőadás a gyerekeknek.

 Beíratáskor a következő nevelési évre 10 kisgyermeket írattak be.
Az óvoda minden dolgozójának köszönöm egész évi munkáját.

                  
Szép Tiborné Óvodavezető

A nyárra élményekben gazdag, jó pihenést kívánunk min-
denkinek!    Óvoda dolgozói, gyerekek

Önkormányzati hírek
A képviselőtestület ülésén történt

Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
2018. május 29-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg. 

Döntött az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfoga-
dásáról, melyben a 2017. évi módosított költségvetési fő 
összegként meghatározott 176  913 300 Ft kiadási és bevételi 
előirányzathoz képest a 2017. évi bevételek teljesítését 
176 508 131,-Ft-ban a 2017. évi kiadások teljesítését 149 447 
165 Ft-ban állapította meg és fogadta el. A pénzmaradvány a 
2017. évben elnyert és még fel nem használt pályázati támoga-
tásokból tevődik össze, melyek 2018. év folyamán kerülnek 
majd kiadásra. 

Elfogadásra került a 2017. évi belső ellenőrzési beszámoló. Az 
ellenőrzés tárgya az önkormányzatnál az államháztartáson 
kívülre (civil szervezetek, egyesületek részére) juttatott pénzesz-
közök átadásának, elszámoltatásának vizsgálata volt, mellyel 
kapcsolatban megállapítást nyert, hogy mind a pénzeszköz 
átadás, mind az elszámoltatás szabályszerűen, a hatályos jogsza-
bályoknak megfelelően történt, javaslattételre nem került sor. 

Elfogadta továbbá a képviselőtestület a Család és gyermekjó-
léti szolgálat beszámolóját, a Család és gyermekjóléti központ 
beszámolóját valamint a jegyző gyermekvédelmi beszámolóját. 

A képviselőtestület a Nagysimonyi Torna Club kérelmére 150 
ezer forint támogatást biztosított gyermeknapi rendezvény 
megtartásához. 

Az önkormányzat a szociális ellátások helyi szabályozásáról 
szóló rendeletének módosításával születési támogatást biztosít 
a település lakójaként anyakönyvezett újszülött gyermek szülő-
je részére, amennyiben mindkét szülő vagy a gyermeket egye-
dül nevelő szülő Nagysimonyi község területén rendelkezik 
állandó bejelentett lakcímmel. A támogatás az önkormányzati 
hivatalban igényelhető, összege újszülött gyermekenként egy-
szeri 20.000,-Ft.

Hérincsné Szenteleki Csilla 
jegyző
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Kedves Olvasók!

A napi programok időpontjai a Kultúrház nyitva tartási 
rendjében a bejárati ajtóra kirakott lapról olvashatók. 
Tekintsünk vissza az elmúlt negyedévre!

- Április 8-án volt az Országgyűlési képviselők választása. A 
falu lakosságának 75 %-a vett részt a szavazáson. A pártlistás 
szavazáson a FIDESZ – KDNP –ra a szavazók 67 %-a voksolt, 
az egyéni szavazólapok esetében Ágh Péterre a nagysimonyi 
szavazók 71 %-a szavazott. 

A Szavazatszámláló B. tagjai láthatók a képen.
Vas megye 2-es számú választókerületében a Fidesz-KDNP 

jelöltje, Ágh Péter lett a győztes 61,38 %-kal. Ezúton is gratulálunk 
a kimagasló, szép eredményhez! Munkáját Isten áldása kísérje!

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai
- Április 14-én volt a IV. Római katolikus Jótékonysági

műsor és batyus bál. A jól megszervezett és remek hangulatú 
műsorról, köszöntőkről és a bálról a Katolikus hírekben olvas-
hatnak.

- Április 21-én tartottuk a Borversenyt. Kétévente kerül 
megrendezésre ez falunkban. Fajtánként 1 liter bort kell leadni 
nevezéskor. A borokat nyilvánosan szakmailag hozzáértő 3 
tagú zsűri minősíti. Ízlelés után is mondanak rövid véleményt 
és pontozzák a borokat. A jelenlévő szőlőtulajdonosok, boros 
gazdák, vendégek is megkóstolhatják a borokat.

Képek a Borversenyről:

Kultúrházi események
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Idén 44 borral neveztek be a Kemenesaljai boros gazdák. 
Gratulálunk Nekik, hiszen a szakavatott zsűri nagyon megdi-
csérte Őket. 

21 fő Arany minősítést kapott, 15 fő ezüstöt és 8 gazda bronz 
minősítésű oklevéllel büszkélkedhet. Kik lettek a legjobbak?

- Rosé kategóriában: Takács Ferenc
- Fehér bor kategóriában: Szabó Pál
- Vörös bor kategóriában: László Zoltán

Összességében a legtöbb pontszámot Szabó Pál fehér bora érte el. 
Nagyon jó hangulatban telt a Borverseny, mindenki elége-

detten és oklevéllel tért haza.
- Április 30-án a Körmendi Kastélyszínház: Katyi című 

Színházi előadást láttak az érdeklődők, melyet a Nagysimonyi 
Községi Könyvtár igényelt a szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Könyvtártól és a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszertől. Nagyon jó és vidám előadást adtak elő a körmendi 
színi társulat tagjai. Köszönet érte!

 - Májusban készültünk a Közösségek hete programra. A 
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ munkatársai és a 
szomszédos falvak kultúrszervezői látogattak el hozzánk. Ezen 
alkalomra kiállítást szerveztünk a nagyteremben, tablókat 
készítettünk és beszámoltunk az elmúlt évek nagyobb esemé-
nyeiről.

A Kultúrházunk adott helyett és ma is ad a nagyobb rendez-
vényeknek, nemzeti és alkalmi ünnepélyeknek, itt vannak a 
gyűlések, választások. 

Ide szerveződnek a nemzeti ünnepek méltó megünneplése, 
márc. 15. és okt. 23. zenés, verses, irodalmi műsorokkal, rend-
hagyó irodalmi estek, költészet napi megemlékezések, betlehe-
mezés, Karácsonyi műsor, előadások, utazási élménybeszámo-
lók, zongora hangversenyek, író – költő találkozók, mint példá-
ul Balogh Józseffel, Devecsery Lászlóval, Kiss Gáspárral, Nagy 
Sándorral

Helyet ad a szórakoztató programoknak is, mint Cirkusz, 
Hüllőshow, táncos összejöveteleknek, báloknak. 

A celldömölki Soltis Lajos Színház Társulata többször is 
megörvendeztette a falu lakóit remek előadásokkal.
Ide szerveződtek a múltban és most is a klubok: Öregek klub-
ja, Szív Klub, Civil Egyesület Nagysimonyiért. 
Voltak különböző szakkörök is: bélyeggyűjtő, citera, furulya, 
színjátszó, Lándzsarázó Vili Baráti Társaság.

Sokféle tanfolyam szerveződött, mint KRESZ, varró, nép-
tánc, Rock and Roll, Alakformáló torna, zenés aerobic, sakk, 
karate, Patchwork, zongora …

Előadásokat szerveztünk a falu lakóinak egészségnevelés
terén. Prof. Dr. Nagy Lajos kardiológus főorvos többször is tar-
tott előadást nálunk. Évente kétszer Véradás színhelye a 
Kultúrház. Mérések, szűrések, tanácsadások is voltak.

Családi eseményeknek is helyet adunk: Esküvő, Ballagás, 
Születésnapok, Meglepetés partyk, a Családi Szilveszternek 
hagyománya van.

Sokféle kiállítást szerveztünk már: pl: Benkő Sándornak 
több fotókiállítása is volt nálunk, Simon András grafikai kiállí-
tása, falunapokon több éven át az Ügyes kezű Nagysimonyiak 
kiállítása, kézimunkák, fafaragások, festmények, 
fazekasmunkákból kiállítás, légifotókból. Két volt helyi alkotó 
nevét kell kiemelni: Farkas Imre budapesti és Hegedűs István
székesfehérvári fafaragó művészek sokat adakoztak a falunak, 
a Kultúrháznak. Isten áldja meg Őket!

Gyakran van árusítás, termékbemutató, sportolási lehetőség 
és internetezés. 

Kultúrházi események
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Kultúrházi események
Rengeteg kirándulást szerveztünk Lábos Mária nyugdíjas 

igazgató tanárral
2000-től 30 nagy kiránduláson vettek részt a falu lakói, 

bejárva Magyarország természeti – történelmi –és irodalmi táj-
egységeit. Ópusztaszeren 78 fő volt. Budapestre többször is 
utaztunk, amikor az Országházat, a Szent Koronát is megtekin-
tettük. Kirándultunk az alábbi helyekre: Esztergom, Visegrád, 
Velem, Kőszeg, Sopron, Nagycenk, Pápa, Veszprém, Zírc, 
Vasvár, Zalaegerszeg, Keszthely, Őrség. Jártunk ezeken a helye-
ken is: Szeged, Eger, Szilvásvárad, Miskolc, Lillafüred, 
Debrecen, Hajdúszoboszló, Pécs, Siklós, Mohács, 
Székesfehérbár, Szigliget, Pannonhalma, Hollókő, Gödöllő, 
Békéscsaba… 

A rekordot az Aggteleki cseppkőbarlangba tett kiránduláson 
értük el, ahol 109 fő vett részt!

Korábban Játszóházat szerveztünk, 2011 óta van Nyári
tábor a gyerekeknek. Mesteri fürdőbe vagy a celli Vulkán für-
dőbe megyünk fürödni. Voltunk a sitkei tekézőben is, illetve 
kézműves foglalkozásokat, sor – és váltóversenyeket, labdajáté-
kokat szerveztünk.

Büszkék vagyunk rá, hogy 
20 éve szervezzük
Édesanyámmal a Jubileumi
Osztálytalálkozót, amikor 
együtt ünnepel a 10, 15, 20… 
50… kimaradt Dugovicsos 
Öregdiák. 

Megemlékeztünk Balogh
Józsefről, a Kultúrház névadó-
járól Devecsery László költő-
tanár, Balogh Józsefné Anikó 
és Buzás Etelka iskolánk volt 
tanítói is megtisztelték a ren-
dezvényt. 



6 Nagysimonyi Hírmondó

Kultúrházi események
A kiállításon a Kézimunka szakkör szép munkáiból és a 

Sportkör eredményeiről, sportruházatából is tájékozódhattak 
az érdeklődők. 

Az alábbi fotók a tablókon a Kultúrház eseményeit mutat-
ják be. 

- Az elmúlt negyedévben több hétvégén is zártkörű, családi
rendezvényre kérték a Kultúrházat helyi lakosok. Tartottak meg-
lepetés születésnapi bulit, családi összejövetelt, ballagást. 

- Több árusítás is volt a Kultúrházban, melyekre nagy igény is 
van.

- Május 25-én a Soltis Színház tagjaival a híres Magyarpolányi
Passiót tekintettük meg, mely az idén tartotta a 25 éves jubileu-
mát.

A település 1993-óta ad otthont a passiójátéknak, melyet a 
hagyományhoz híven a falu lakói adnak elő, festői szépségű kál-
váriadombjukon. A plébános úr, a kántor, a falu vezetősége és 
lakói, közel 180 szereplő vett részt a passiójátékban. Fantasztikus 
szervezés, nagy élményt nyújtó program. Mindenkinek ajánlom! 

- Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja. 

Az I. világháború végeztével 1920. június 4-én a Versailles 
melletti Nagy-Trianon palotában kikényszerített békediktátum 
értelmében a vesztes központi hatalmak oldalán harcoló 
Magyar Királyság ezeréves területének mintegy kétharmadát 
elcsatolták. Az emléknap megemlékezik a nemzeti tragédiáról 
2010 óta.

16 óra 32 perckor gyülekeztünk az I. világháborús emlék-
műnél, megemlékeztünk a 98 évvel ezelőtt történtekről, koszo-
rúztunk. Reméljük, hogy jövőre többen eljönnek az emlékezés 
színhelyére! Az időpont adott: Jún. 4. 16 óra 32 perc.

- Június 9-én részt vettünk Celldömölkön a KMK-ban a 
Megyei Mentők Napja emlékülésen. Az ülésen Homlok István, 
a Celldömölki Mentőállomás vezetője tartott értékes előadást. 

- Június 13-án Véradás volt a Kultúrházban. Jelenleg a 
Szombathelyi Vérellátó Állomás dolgozói és orvosa végzik ezt 
a nagyon fontos feladatot. A területi vezető: Kutasiné Bognár 
Júlia. 

Ki vért ad, életet ment!



Minden év július elseje 
a magyar egészségügy leg-
nagyobb ünnepe. Ezen a 
napon Semmelweis Ignác 
orvosra, a magyar orvos-
tudomány egyik legna-
gyobb alakjára, a gyer-
mekágyi láz kóroktanának 
megalapozójára emléke-
zünk.

Az egészségügyi állam-
titkárság kezdeményezésé-
re 2011 óta munkaszüneti 
nap július 1-je, Semmelweis Ignác születésnapja az egész-
ségügyi és az egészségügyben dolgozóknak.

Zárva vannak a gyógyszertárak, a háziorvosi rendelők és 
a szakrendelők július 1-jén, az egészségügyi dolgozók mun-
kaszüneti napján, a Semmelweis-napon.

Az idei évben Semmelweis Ignác születésének 200. 
évfordulójára emlékezünk.

Tulajdonképpen mit fedezett fel Semmelweis? – teszik fel 
sokan a kérdést.

Vannak, akik erre egyszerűen azt válaszolják: a kézmosást. 
Bármilyen primitívnek tűnik a válasz, alapjában mégis 

igaz, ha kézmosáson a kóroktani prevenciót értjük. 
Semmelweis nem azt fedezte fel, hogy kezet kell mosni, 
hanem hogy miért, mikor és hogyan kell kezet mosni – 
vagyis az okszerű prevenciót, megelőzést. Felfedezését 
nagyon sokan elutasították, számos ellenséget szerzett 
magának azok között az orvosok között, akik büszkék voltak 
kezük „kórházi szagára” és mélységesen sértette őket a felté-
telezés, hogy ők okoznák a betegek halálát. Ahol azonban 
bevezették a fertőtlenítést, szinte teljesen megszűnt a gyer-
mekágyi láz.

A 19. században élt orvos, Semmelweis Ignác neve mellé 
nem véletlenül került az „anyák megmentője” szókapcsolat: 

korában talán ő tette a legtöbbet azért, hogy az anyák szá-
mára a szülés ne halálfélelmet, rettegést jelentsen.

Semmelweis volt az első, aki észrevette: a gyermekágyi láz 
nem önálló kór, hanem fertőzés következménye, és a fertőzést 
az orvos keze terjeszti. Ezért a hozzá beosztott orvosoknak azt 
javasolta, hogy mielőtt a szülő nőhöz érnének, erős fertőtlení-
tő szerekkel (klóros vízzel) mossanak kezet.

A képen: Anya, gyermeke és megmentője. 

Semmelwies Ignác Fülöp Budán született, 1818. július 1-jén, 
47 évesen Bécsben, 1865. augusztus 13-án halt meg a magyar 
orvos, „az anyák megmentője”.

Édesapja Semmelweis József, akinek jól menő fűszerüzlete is 
volt.

Édesanyja Müller Teréz. Ignác a tízből, az ötödik gyerekként 
született.

A középiskolai tanulmányokat a  székesfehérvári  Ciszterci 
Szent István Gimnáziumban  és a  budai  Egyetemi Katolikus 
Gimnáziumban végezte el.

Egyetemi tanulmányait a bécsi jogi fakultáson kezdte, később 
átiratkozott az orvosi karra. Majd a pesti egyetem másod-har-
mad éves hallgatója lett. A 4-5. évfolyamot ismét Bécsben 

Nyáron is várjuk az érdeklődőket, internetezőket, foglalko-
zásra, rendezvényekre érkezőket.

Szerdán este fél 5-től a Kézimunka szakkör tagjai találkoz-
nak, és készítik a szebbnél szebb ajándékokat. Szeretettel vár-
nak gyermeket, felnőttet egyaránt!

Idén is szervezünk nyári tábort Mesteribe júliusban és 
augusztusban is. Figyeljétek a Kultúrházi kiírást és a szóróla-
pot!

„Száll a labda, vár a tábor, hűs vizével hív a tó,
habjaiban megfürödni, versenyt úszni, jaj, de jó!”

A Kultúrház nyitva tartási rendjében Mindenkit szeretettel 
várunk!

A napi programok időpontjai mindig a bejárati ajtóra kira-
kott lapról olvashatóak.

Élményekben gazdag szép nyári napokat kívánok 
Mindenkinek!             Szabó Szilvia tanító
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Kultúrházi események

Semmelweis Ignác emlékév 2018.
Semmelweis Ignác – „Az anyák megmentője” 200 éve született
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végezte. Már korán magára vonta tanárainak figyelmét. 
Bécsben kapta meg orvosdoktori diplomáját, botanikai dokto-
ri értekezésével. A szülészmesteri oklevelet is megszerezte, és 
egy évvel később sebészdoktorrá avatták.  Ezután tanársegédi 
állást kapott Johann Klein professzor szülészeti klinikáján, a 
bécsi közkórházban. Az Egyetem szülészeti tanszékének élére 
került.

Már Bécsben, majd  a pesti  Szent Rókus Kórház  szülészeti 
osztályának főorvosaként kimutatta az  aszeptikus  (fertő-
zést megelőző) eljárások előnyeit a szülészetben és a sebészet-
ben.

Rájött, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és orvostanhall-
gatók okozták azzal, hogy boncolás után átjártak az I. számú 
klinika szülészeti osztályára, és ott fertőtlenítetlen kézzel vizs-
gálták a várandósokat. A bábák nem végeztek boncolást, így a 
vérmérgezés eme speciális fajtája harmadannyi esetben fordult 
elő a szegényebbeket kiszolgáló II. számú klinikán, mint az 
orvosokén. A  klórmész-oldatos kézmosást Semmelweis anti-
szeptikumként ajánlotta kollégáinak. Felfedezését még abban 
az évben közzétette. Májusban kötelezte az orvosokat, az 
orvostanhallgatókat és az ápolószemélyzetet a szülészeti osztá-
lyokra történő belépés előtti klórmész-oldatos kézmosásra. A 
pesti egyetemen kinevezték az elméleti- és gyakorlati szülészet 
tanárává. 

 Házasságot kötött a 19 éves Weidenhofer Máriával. Öt gyer-
mekük született, akik közül hárman megérték a felnőttkort, de 
csak egyiküknek születtek utódai. Semmelweis hamarosan lekö-
szönt a szülészeti osztály vezetéséről, ahol hat év alatt egy száza-
lék alá szorította módszerével a gyermekágyi láz halandóságát.

Rendszeresen publikált az Orvosi Hetilapban, vezette a szülé-
szeti és gyermekgyógyászati rovatot, majd szerkesztette az Orvosi 
Hetilap Nő- és Gyermekgyógyászat című szakmai mellékletét.

Nemcsak mint szülészorvos, hanem mint sebész is kiváló 
tevékenységet folytatott, így hazánkban elsőként végzett petefé-
szek-műtétet és másodiknak császármetszést. Hamvait felesége 
1891-ben Budapestre hozatta családjának sírboltjába. 1965-
ben új sírba helyezték szülőházának udvarában, mely jelenleg a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak ad helyet.

1865–ben kollégái szerint magatartásában az elmezavar jelei 
mutatkoztak. Halálának körülményei máig ismeretlenek, több 
különböző verziót állítottak fel az életrajzírói.

Életében nem kapta meg az őt megillető elismerést, a Magyar 
Tudományos Akadémia sem vette föl tagjai sorába. 

Az utókor azonban többféle módon adózik nagyságának:
- utcákat neveztek el róla
- Stróbl Alajos Semmelweis-szobrát előbb az Erzsébet 

téren, majd később róla elnevezett egykori munkahelye, a 
Szent Rókus Kórház előtt állították föl

- róla nevezték el a Semmelweis kórházat (korábban 
Erzsébet kórházat)

- a Budapesti Orvosi Egyetem vette fel a nevét
- a kispesti egészségügyi szakközépiskola is megkapta a 

nevét

- Az ő emlékét őrzi a 4170 Semmelweis kisbolygó elneve-
zése

- Az UNESCO 2013-ban felvette az „anyák megmentőjé-
nek” a gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezését 

- 2018-ban Komáromban kapott mellszobrot

A képen: Semmelweis 
Ignác szobra a Szent Rókus 
kórház (volt Semmelweis 
kórház) főbejárata előtt

Emlékezzünk „az anyák 
megmentőjére”!

Tisztelettel és köszönettel 
g o n d o l j u n k  a z 
Egészségügyben fáradhatat-
lan és nélkülözhetetlen mun-
kát végző valamennyi 
Dolgozóra, különös tekintet-
tel Háziorvosunkra és az 
Asszisztensekre!

Lábos Mária 
nyugd. tanár

Semmelweis Ignác emlékév 2018.
Semmelweis Ignác – „Az anyák megmentője” 200 éve született

Idén április 21-én, szombaton esett meg a jeles nap hogy a 
helyi, ill. nemcsak helyi boros gazdák megmérettetésre kínálták 
fel szőlőjük nedűjének legjavát.

A helyi kultúrházban ennyi bor még versenyen nem szere-
pelt, idén rekordot döntöttünk. 28 gazda 44 bora sorakozott a 
fehér abroszos asztalon. 

A verseny kezdete előtt Lábos András polgármester rövid 
tájékoztatót tartott a szőlőhegy villamosításával kapcsolatban, 
majd kérdések-válaszok hangzottak el ezen dologgal kapcsola-
tosan.

A zsűri felelősségteljes feladatát idén Vörös Imre, Danka 
Imre és dr. Györkös Péter látta el. Alighogy megérkeztek, egy-
öntetűen megállapították (a boros palackokat látva) hogy idén 

Borverseny 2018’
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is nehéz dolguk lesz. Az üvegekben ugyanis kristálytisztán csil-
logott minden egyes bor. Ezen dolgot rendkívül dicséretesnek 
ítélték, Danka Imre a bevezető beszédében méltatta is azt az 
utat, amin a simonyi gazdák ide eljutottak. 

A szépen megtelt teremben aztán teljes csend lett ahogy 
elkezdődött a megmérettetés. Büszke tekintetek szegeződtek 
érdeklődve a zsűrire, vajon hogy szerepel a BOR, amit oly sok 
gonddal, fáradtsággal készítettek, ill. kaptak a természettől. A 
képviselők, ill. polgármesterünk segítségével gördülékenyen 
haladtak az események fogyatkoztak az asztalról a borok, szé-
pen fogyott a pogácsa és egyre több gazda dőlhetett hátra elé-
gedetten a hallottaktól.

  A pontok összesítése után már kialakultak a minősítések, 
gyors tempóban készültek az oklevelek, hogy mindenki 
megkaphassa munkájának dokumentált elismerését. 

A borok kiváló minőségét mutatja, hogy 21 arany, 15 ezüst, 
és 8 bronz oklevelet osztottak ki.

Serleg volt a jutalma a legjobb vörös, fehér, rozé bornak.
Alábbiakban felsorolnám a legkiemelkedőbb borok gazdáit:
 Szabó Pál legjobb vidéki fehér bor,
 Homlok József legjobb simonyi fehér bor,
 László Zoltán legjobb vidéki vörös bor, 
 Ádám Kálmán legjobb simonyi vörös bor,
 Takács Ferenc legjobb simonyi rozé bor.

Borverseny 2018’



Gratulálunk Nekik!

Munkájuk eredményéhez mind a zsűri, mind a képviselő-
testület és a polgármester is gratulált, további munkájukhoz 
sok sikert, jó időjárást és kitartást kívánt.

Köszönet Mindenkinek, aki a verseny megrendezésében 
segédkezett. Köszönet Szabó Szilviának, aki az adminisztráció 
gördülékenységét elősegítette.

Két év múlva ismét, ugyanitt!

 Bóniczné Márti 
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Őrségváltás
Miután Horváth Ferenc lelkész úr 2011. október 1-vel 

nyugdíjba vonult, Szemerei János püspök úr, a Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke egy esztendőre 
megbízott a Nagysimonyi Evangélikus Egyházközség 
gondozásával. Azóta mégis majdnem hét év telt el, és sok 
minden történhetett a gyülekezetben. Pályázati forrásból sikerült 
megújítani a parókia épületét Nagysimonyiban, valamint 
kárpótlási pénzből megújulhatott kívül-belül a sitkei evangélikus 
templom, és új harang is kerülhetett tornyába. Az eddig eltelt 
időben feleségemmel összesen 63 testvérünket kísértük utolsó 
földi útjára Nagysimonyiban és Sitkén, 7 testvérünk halálakor 
pedig helyettesítés keretében szomszéd lelkészek végezték a 
temetési szolgálatot. 24 fiatal erősítette meg hitét a konfirmáció 
alkalmával gyülekezetünk két falujából. 6 fiatal pár kötötte össze 
életét Isten színe előtt. 19 kis testvérünk életét köthettük 
Krisztushoz a keresztség szentségében, míg 3 testvérünket a 
családok kérésére szomszéd lelkészek kereszteltek meg a 
gyülekezetben. Ezen kívül igyekeztünk feleségemmel részt venni 
a gyülekezet területén, a községi rendezvényeken, és nagy 
örömünkre szolgáltak az ökumenikus alkalmak, ahol a katolikus 
testvérekkel közösen figyelhettünk mennyei Atyánk szavára. Sok 
szép és örömteli emlékünk gyűlt össze, mindig örömmel 
szolgáltunk a gyülekezetben, a faluban. Hálásak vagyunk érte, 
hogy sok testvérrel megismerkedhettünk. Különösen pedig 
azért, hogy oly sokan szeretettel fogadtak bennünket és segítették 
munkánkat leginkább a gyülekezetben, de ugyan úgy a faluban 
is. Köszönjük Polgármester úr és az Önkormányzat évek alatt 
megtapasztalt támogatását is; és a katolikus testvér gyülekezet 
szeretetét. 

Isten akaratából azonban elérkezett az őrségváltás ideje. A 
sárvári gyülekezetbe új lelkész házaspár érkezik Pethő Attila és 
Pethő-Udvardi Andrea lelkészek személyében. Püspök úr 
döntése értelmében pedig 2018. szeptember 1-től ők látják el 
helyettesítés keretében a Nagysimonyi Evangélikus Egyházközség 
lelkészi szolgálatait. Kettős érzéssel gondolok minderre. Egyrészt 
szomorúan, mert valóban örömmel végeztük a szolgálatot, és jó 
volt együtt lenni a testvérekkel, hiszen mindig szeretettel és 
megértéssel fogadtak bennünket! Másrészt azonban el kell 
mondani, hogy sok feladatot jelentett a saját gyülekezetünk 
mellett ezt a szolgálatot is végezni. A kettő együtt sokszor 
nagyon fárasztó volt, és sok gondot jelentett. Hálát adunk a 

szolgálati lehetőségért, és abban bízunk, hogy bennünket is fel 
tudott használni Urunk a gyülekezeti tagok és a falu életében! 
Azért imádkozunk, hogy így legyen. Egyben pedig biztatni 
szeretném a gyülekezet tagjait! A fiatal sárvári lelkész házaspár 
új lendülettel és lelkesedéssel végzi majd szolgálatát. Minden 
bizonnyal hamar megismerik és megszeretik őket, és talán a 
lelkészváltással megújulhat a gyülekezeti élet is, ami 
mindannyiunknak örömet jelent! Kérem, fogadják az új 
lelkészeket a gyülekezetben és a faluban olyan szeretettel és 
segítőkészséggel, ahogyan minket is fogadtak! És akkor mennyei 
Atyánk megáldja az új lelkészeken keresztül is a gyülekezetet 
annak minden tagjával együtt, rajtuk keresztül pedig reménység 
szerint az egész falu életét is. 

Rác Dénes evangélikus lelkész

Június 4-én délután 16.30 órakor ismét megszólalt az I. világháborús 
emlékmű mellett a kisharang, emlékeztetve az Összetartozás Napján a 

trianoni békeszerződés aláírására
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Pünkösd

Katolikus hírek
Kedves nagysimonyi lakosok! 

Mint, ahogy az elmúlt években már tapasztalták, létrejött 
Nagysimonyiban a Patrona Regni-Hungariae Alapítvány, azaz 
a katolikus alapítvány.

Ebben az esztendőben, kora tavasszal, március 17-én, 
Sopronba kirándultunk. Bár az időjárás még szélsőséges volt, 
mindenki jól érezhette magát. Fertőtavon hajókiránduláson 
vettünk részt, ahol az idegenvezető a táj jellegzetességéről 
tartott előadást. A nap folyamán dottora ült a csapat, és 
bejártuk egész Sopront. A kecske-templomban vagyis a 
Nagyboldogasszony-templomban meglepetésként jól befűtött 
templomban vehettünk részt szentmisén. A nap végén 
Bozsokon vacsoráztunk. 

Idén IV. alkalommal lett megrendezve az alapítványi bál, 
amely Önöknek köszönhetően sikeresnek mondható.A bált 
Balasi István plébános úr és Ágh Péter országgyűlési képviselő 
úr nyitotta meg. Az alapítvány kuratóriumának nevében Lábas 
Sándorné osztotta meg gondolatait a részvevőkkel az alapítvány 
munkájáról, sikereiről. Fellépők közt szerepeltek a helyi 
óvodások, Ziembicky Dóra, aki retro számokkal szórakoztatta 
a közönséget. Mellettük még felléptek a Szó és Kép Színpad 
színészei valamint a Vati Country Club zenészei.  Az idei évben 
sem maradhatott el a szülők, ministránsok, fiatalok által 
összeállított meglepetés produkció sem, mellyel az ABBA 
világába repítették vissza a részvevőket. Az estet megtisztelte 
jelenlétével Kovács Ferenc celldömölki káplán úr és a Batthyány 

család Budapestről. A műsort egy jó hangulatú bál követte, 
amely egészen hajnalig tartott.A tombolasorsoláson számos 
értékes ajándék lelt gazdára. Sok celldömölki, sárvári, vidéki, 
helyi vállalkozás állt a jó cél mellé különböző felajánlásokkal. 
Ez évben a bál bevétele egy új cél megvalósítására lesz fordítva, 
ami nem más, mint egy közösségi ház építése. Az ehhez 
szükséges telket az alapítvány már megvásárolta, az 
egyházmegye támogatásával pedig a nyáron indulhat az 
építkezés. Hálásan megköszönjük mindazoknak, akik 
bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ez az este jól 
sikerüljön! Külön köszönjük a sok-sok tombola- és sütemény 
felajánlást és azt, hogy szép számmal megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel! 

Ez évben, szeptember 15-én, szombaton szeretnénk egy 
„alapítványi napot” rendezni, ennek előzménye a korábbi évi 
piknik. Szeretnénk főzőversenyt tartani, amelyre kérjük, hogy 
minél többen nevezzenek be! Ennek győztese ajándékban 
részesül. Dr. Márfi Gyula érsek úr délután 13 órakor ünnepi 
szentmisét mutat be, amelyen az Erdélyből érkező 50 tagú 
fúvószenekar is közreműködik. A nap további részében a 
fúvószenekar szolgáltatja a talpalávalót és emellett még 
meglepetés programokkal is készülünk, külön gondolva a 
gyerekekre. 

Számítunk a Nagysimonyiak részvételére! 
Mindenkinek jó pihenést, szép nyarat kívánunk
az Egyházközség és az Alapítvány kuratóriuma nevében! 

Ökumenikus mise a római katolikus templomban. Az ünnepi szentbeszédet Rác Dénesné Enikő lelkésznő mondta.
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Pünkösd

Nyárra hangolva – Lélekemelő gondolatok
A legfontosabbat ne feledd!

Pünkösdi vígasságok – királyválasztás kicsiknek és nagyok-
nak. 

A fotókat készítette: Rudanovicz László képviselő
 Civil Egyesület Nagysimonyiért

Egy egyszerű asszony gyermekével gombát szedett az erdő-
ben. Jártak a sűrűben, miközben eltévedtek. Egyszerre egy 
barlang nyílt meg előttük és megszólalt egy hang:
- Itt az alkalom, hogy örökre gazdag és boldog légy!

Kérdezi az asszony a hangtól:
- És mondd, mit kell tennem mindezért?
- Csak lépj be és válogass a kincsekből kedved szerint, 
annyit, amennyit elbírsz!
Belépett az asszony a gyermekével a barlangba, majd letette 
a kislányát a barlang egy csendes, nyugodt zugába és bámu-
latában elkezdett a drágakövekből, az arany ékszerekből 
válogatni és gyűjtögetni. 
Egyszer csak megszólalt a hang:
- A legfontosabbról el ne feledkezz!
Az asszony egyre beljebb ment és még csodálatosabb, még 
ragyogóbb kincseket látott. Gyűjtötte tovább a drágább, nagyobb 
és fontosabb drágaköveket. Ekkor ismét megszólalt a hang:
- Nagyon igyekezz, mert már csak néhány pillanat van és a 
barlang örökre bezárul! A legfontosabbról el ne feledkezz!
Még beljebb ment a kincsek között és megpillantott egy 
szép nagy rubint. 
- Óh – mondta az asszony – bizonyára erre a drága nagy 
rubinra gondolt a hang!
Mindent eldobva felkapta a nagy drágakövet, miközben a 
barlang szája egyre kisebb lett. Rohant kifelé, amikor a hang 
újra megszólította:

- Mindent elviszel? Mindent, ami fontos?
- Igen! – sikította az asszony és kiugrott a barlangból.
Boldogan nézte a csodálatos drágakövet, amikor rászólt a 
hang:
- És a legfontosabb?!
Ekkor döbbent rá az asszony, hogy a kislányát a bezárult 
barlangban felejtette. …
…
Tanulság: 
Lehet életünk egyszerűbb, szerényebb vagy lehet jómódú, 

gazdagabb. 
A földi dolgok iránti sóvárgás elfeledteti velünk a hitet, a 
reményt és a szeretetet. Pedig ez a három a legfontosabb. 
A legnagyobb kincsünk: a szeretet. 
Törekedjünk a lelki gazdagságra!
Vegyük észre a körülöttünk lévő jót és szépet! Szívünk legyen 
„mindig nyitott”. Mindig megkapjuk a lehetőséget, hogy a jó 
felé menjünk és jó úton járjunk, csak észre kell venni.

Elégedetlenségünk forrása, hogy nem vagyunk hálásak 
azért, amink van.

Ahogyan A kis hercegben is olvassuk:
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges az a 
szemnek láthatatlan.” 

Szép nyarat kívánva: 
      Lábos Mária 

nyugd. igazgató tanár
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Igaz történet
Kedves Olvasó!

Az előző írásomat így fejeztem be: Jézus Krisztusnak a 
Lelked kell. Mielőtt folytatnám, egy kicsit a múltamról írok.

Katolikus és evangélikus szülők gyermeke vagyok. 
Evangélikus gyülekezetben kaptam hitoktatást. Az órák a csen-
des ottlétemmel teltek el. Ami az eltöltött időből megmaradt 
bennem: Jézus születése és néhány cselekedete. Megtanultam a 
Hiszekegyet és a Miatyánkat. Amikor megkérdezték tőlem: 
hiszel-e Istenben, azonnal rávágtam, hogy hiszek. Évenként 
kétszer húsvétkor és karácsonykor elmentem a templomba. 49 
évig ennyi volt a hitem. Itt szeretném leszögezni, hogy az oka 
nem a tisztelendő úr volt.

Ma már tudom, hogy kötelességből nem lesz hit. A hithez 
kíváncsi, vágyódó lélek kell, amely folyton szeretetre és igaz-
ságra szomjazik. 

Az évek, évtizedek így múltak el felettem. Hétköznapjaim és 
gyakran hétvégéim is munkával teltek el. A világi dolgoknak 
éltem. Az egom, az akaratom vitt utamon. Istenhez csak akkor 
fordultam, amikor bajba kerültem, vártam a segítségét.

A negyvenkilencedik évem lett a fordulópont. Egy lappangó 
betegség majdnem legyőzött. Félelemmel, kétségekkel és szo-
rongással teltek napjaim. Minden nap Istenhez imádkoztam, 
de pozitív változás nem történt. Két kardiológusnál is jártam, 
majd a változást a harmadik kardiológus doktornő beszéde 
hoztam meg. Ekkorra félelemmel vívódó, feszült ember lettem. 
Megkeseredtem.

Elérkezett a vizsgálat ideje, ahol a doktornő így szólt. „Akkor 
mi testvérek vagyunk.” (A Szentlélek szavai szóltak hozzám.) 
Ez a kijelentés rést ütött a szívemen, mert a lelkemhez ért. A 
diagnózisról csak foszlányok maradtak meg bennem, a lelkem 
válaszolni akart, de szégyenében néma maradt. A feleségem 
jegyezte meg az elhangzottakat. A szívem menekülni akart 
bűnei terhétől, szabadulni csalárdságaitól. A bűn fogságában 
volt, amely bezárta, uralta. Vártam az alkalmat, hogy magam-
ra maradjak és LEBORULJAK ISTEN ELŐTT. Rengeteg 
bűnöm volt, amiket megbántam és Isten bocsánatáért imád-
koztam. A Mindenható meghallgatott, kegyelmét megkaptam. 
A szívem megkönnyebbült. Az Úr megtisztított és megszabadí-
tott. JÉZUS ÉL ÉS CSELEKSZIK. Dicsőség Istennek és örök 
hálám Jézus Krisztusnak!

A lelkem a szabadság és a hit útjára lépett, a szívem meglá-
gyult és vágyódott a SZERETETRE. Megtértem és behívtam, 
befogadtam az Úr Jézus Krisztust. Véget ért az EGÓM egyed-
uralma. Az Ó emberem a múlté, de sokszor a jelenben akar 
lenni, ez ellen van harcom. Irányt változtattam, az égi dolgokat 
tartom a legfontosabbnak. Céltudatos, reményteli útra léptem 
Jézus Krisztussal. A neve kísértések között is a győzelmet adja 
számomra. Nincs más út csak egyedül Jézus Krisztus. Vágyom, 
hogy Szentlelke töltse be mindig a szívemet. 

Imádkozásaimat az Ő nevében kezdem és fejezem be.
Visszakanyarodnék a betegségemhez: Az életben maradá-

somhoz, műtéti beavatkozás kellett. Majd tíz nap elteltével a 
borzalom percei következtek. Óriási fájdalom érkezett a bordá-
im közé, amely bökő, szúró erők sorozata volt. Elviselhetetlenné 
váltak, szűnni nem akartak. Istenhez kezdtem imádkozni. 
Lemondtam az életemről, átadtam Istennek. Ezek után fájdal-

maim enyhültek, de el nem múltak. Isten közbenjárt értem, a 
betegség nem tudott magával ragadni. Tudom és hiszem, hogy 
az Úrnak terve van velem. 

Kórházba kerültem, ahol újra találkoztam a doktornővel, aki 
így szólt:

„Meg fogsz gyógyulni!” Elhittem. Egy tüdőembólián voltam 
túl. A kórházban jött az ihletem az íráshoz. Itt született az első 
versem, amelynek a címe: „Testvéremnek, Orsinak”

Ma már tudom, hogy nagyobb a Lélektől jövő Szeretet, mint 
a vér szerinti, testvéri szeretet.

Az eddig leírtak nem a sajnáltatás szavai, hanem megigazu-
lásomat mutatja be. 

Számomra Isten mindenek felett áll, hiszem Ő a Teremtő, a 
Megtartó, az Örökkévaló. Ő a legnagyobb Erő, az Igazság, és a 
Szeretet.

Kedves Olvasó!
A történetem is bizonyítja, hogy hinnünk kell Isten akaratá-

ban, feltétel és kétségek nélkül az utolsó leheletünkig. Változásnak 
kell végbe menni a lelkünkben. Minden embernek meg kell tér-
nie! Az Ige ezt sok helyen kihangsúlyozza. Megtérés nélkül lehe-
tetlen Istennek tetszeni. A megtérés egy fordulópont az életünk-
ben. Nem lehetünk önközpontúak. Az Ige akaratát kell szolgál-
nunk. Az egonk csak másodlagos lehet. Az Úr oltárára kell 
adnunk a LELKÜNKET és a TESTÜNKET. Oda kell szánni és 
meg kell ALÁZKODNUNK Isten előtt. Aki megalázza magát, 
azt az Úr felmagasztalja. Vágyódjunk, hogy a Szentlélek betöltse 
szellemünket. A lelkünk (szellemünk) az, ahol a bűnbánás vég-
bemegy. Mindig törekedjünk a bűn nélküli életre. Hit és enge-
delmesség által hívjuk be szívünkbe Jézus Krisztus Szentlelkét. 
Kijelentéseinken és cselekedeteinken rajta legyen az Úr áldása, 
hiszen akit a Szentlélek vezet, azok Isten gyermekei. A megvilá-
gosodást, az újjászületést így kapjuk meg. 

(Róma 8:14. „Mert, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek 
a fiai.”)

A lelkünk, (szellemünk) sohasem hal meg, örökkévaló. Jézus 
kijelentette Nikodémusnak, „ha valaki újonnan nem születik, 
nem láthatja meg az Isten országát.”

Két szellemi erő létezik. A rossz a Lucifertől, az ördögtől van. 
Ez az erő pusztít a földön, kísértések, hamisságok, betegségek 
stb., ez a célja. Ma még a föld egy bűnbe zárt világ.

A Teremtő Istentől csak a jóság van, Ő Maga a SZERETET, 
az egyedüli, aki csak jót akar. Mindenkinek meg kell ismernie 
az akaratát. Ismeret nélkül sopánkodunk, kételkedünk, okos-
kodunk, netán felülbíráljuk az Igét. 

HISZEM: hamarosan eljön az az idő, amikor az iskolákban 
több hittanóra lesz, mint történelem. A történelmünkhöz erő-
szak és vér tapad. A múltban volt egy ember, aki mindenki 
helyett a vérét adta értünk, hogy örök életünk legyen. Úgy hív-
ták JÉZUS KRISZTUS! Egyedül az Igében vagyunk közösség-
ben Istennel. Az Ige, amely a teljességet adja, ez az Ó és az 
Újtestamentum. Az Ige szent és fel nem bontható, maga a töké-
letesség. Az Ige a győzelem, az igazság és a szeretet. Az Ige nem 
kérdezi honnan jöttél, milyen vallású vagy, melyik felekezethez 
tartozol, melyik gyülekezetbe jársz, de mutatja az utat. Az Ige a 
négy égtáj összes emberéhez szól kivétel nélkül.
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Igaz történet
(János közönséges levél 4:16. „És mi megismertük és elhit-

tük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet: és 
aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is 
őbenne.”)

Amikor eltávolodom az Igétől, azt észre kell vennem, és 
minél előbb hit által kell Hozzá visszatérnem. Nem motivál-
hat más az életvitelemben. Jézus Krisztus neve kötelez, a 
kereszt szembesít. Hiszek a kereszten történtekben. Vállalom 
és hirdetem Jézus Krisztus nevét. Ő az egyedüli védőszen-
tem.

JÉZUS KRISZTUS MINDENKIÉ! A Megváltónk, a 
Szabadítónk, a Szeretet. Isten szellemben, lélekben és test-
ben van. Ez a három létezés egy és ugyanaz. Mint a matema-
tikában: 1x1x1=1.

Az út az Atyához, csak Krisztuson keresztül lehetséges. 
Mindenkinek be kell a szívébe fogadni Jézus Krisztust. Meg 
kell tudnunk nyitni a megkeményedett, makacs szívünket és 
lelkünket! Ne legyünk kőszívűek!

(Ezékiel könyve 36:26-27.

„És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elve-
szem a kőszívet testetekből és adok néktek hússzívet. És az 
én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én 
parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőriz-
zétek és betöltsétek.”)

Hagynunk kell, hogy az Úr Jézus Krisztus vezessen ben-
nünket. 

(János evangéliuma 10:9 „Én vagyok az ajtó: ha valaki 
énrajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és 
legelőt talál.”)

Ez az út, amely Isten jelenlétéhez vezet. Nincs más út! Meg 
kell tagadnunk a bűnt, és úgy éljünk, hogy beszédünk, cse-
lekedeteink kedvesek legyenek és Istennek tetszenek! 

Írásom Isten dicsőségére íródott!
Minden ember életére az Ő áldását kívánom!
Szeretettel:       

   Nagy Sándor

Ballagási gondolatok
Hamarosan érkezik Isten legnagyobb áldása: Isten 

Szentlelkének eljövetele, az ő ereje tüze, vigasztalása, pártfogása 
minden egyes ember életében.

A szeretetből Istennek engedelmeskedő embert Isten 
megjutalmazza, megáldja. Az Életbe induló ballagó 
unokámnak és minden ballagónak üzenem:
„A keresztségben Isten gyermeke lettél, életed minden 
helyzetében maradj meg a Világosság fiának! Az élet titka. az 
emberség. Légy hát jó ember!

Mondhatnám, váljon valóra minden álmod, és legyen 
gondtalan életed. De az élet nem ilyen. Számtalan álmunk van, 
mely soha nem válik valóra. Isten csak azokat az álmainkat 
áldja meg, amely nem távolít el tőle, hanem egyezik Isten 
elgondolt tervével. Ha mégis ellene menetelsz, figyelmeztet, 
majd megállít. Figyelj a jelekre! Isten üzen neked. Isten soha 
nem hagy el, csak Te el ne hagyd!

Azt kívánom, hogy bármit is hoz majd az élet számodra, ne 
hátrálj meg, ne add fel!

Imádkozz és dolgozz! Élj szeretettel, hittel, becsülettel! Néha 
úgy tűnik ez nem kifizetődő, de ne csak a földi életre gondolj. 
Isten gyermeke Örök életre hivatott, így hosszabb távú, 
értékálló életet kell élnünk.

Kapott talentumodat ne ásd el, élj vele, használ vele a 
világnak, hiszen csak akkor gyarapodik, ha használod. Felelősek 
vagyunk mindazért, amit Isten ránk bízott. Ha megmaradsz az 
igaz Isten mellett, semmi nem téríthet el a helyes útról. A 
nehézségekben is vedd észre a lehetőségeket!

Isten majd küldd számodra segítőtársakat, csak legyen 
benned bizalom, hogy felismerd őket. Legyen benned élő a hit, 
élj Jézussal, Jézus barátságában, akkor képessé tesz majd céljaid 
elérésére. Legyen benned szeretet, melyet Ő táplál, hogy mások 
életét is gazdagíthasd vele.

A szíved legyen mindig készséges Isten ajándékainak 
befogadására. így nem kell pótlékokhoz folyamodnod, egy kis 
boldogságérzetért. 

Az igazi boldogság tudni: Isten gyermeke vagy, hogy Ő szeret 
téged és soha el nem hagy. Neked csak el kell fogadnod ezt a 
mérhetetlen szeretetet, mely soha nem fogy el. 

Ha imádkozva élsz, és dolgozol majd, hálával a szívedben 
mindenért, akkor megtapasztalod Isten legnagyobb ajándékát: 
a békét és elégedettséget mely akkor sem hagy el, ha sorsod 
nehezebbre fordul.

A béke--- Isten ajándéka! Keresd Őt, szeresd Őt, mindent 
vele végezz, a szürke hétköznapok rohanásában éppúgy, mint 
pihenésedben és az ünnepeken.

 Az ünnepi ruhád mellé a lelkedet is öltöztesd mindig 
ünneplőbe!

Ha így teszel, Isten mosolya átragyog majd arcodon, és 
másokat is örömre hangol.

Isten barátjának lenni óriási öröm és biztonság. Ő a tenyerén 
hord, neveden szólít, csak légy éber, és tiszta szívű, hogy 
mindig meghalld a hangját és észre vedd útmutatásait!

 Hamarosan elindulsz az életbe, hogy gyümölcsöt teremj!

 Isten áldása kísérjen!
                                                                                   

 Szeretettel: 
Papp Anna
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Heti piac Nagysimonyiban
A piac létrejöttének előzménye: a 

Kossuth utca 3o szám alatt -bizonyá-
ra emlékszik a kedves olvasó 
-   működött a JOKER Söröző nevű 
vendéglátóhely. Tulajdonosa - 
Göcsei Csaba - 2012. februárjában 
meghalt. Leánya egyetemen folytatta 
tanulmányait, felesége haza-
ment   Egyházasrádócra a szüleihez. 
Így a terület is, az épület is az enyé-
szeté kezdett lenni. Elég hosszú ideig 
volt kint a tábla, hogy ELADÓ. 
2018-ban akadt egy vállalkozó, aki 
látott az ingatlanban fantáziát, megvette.

PUJCSI KÁROLYNAK  hívják a fiatalembert.  Mindenek 
előtt a terület és az épület rendbetételével kezdte munkáját. 
Volt mit tenni. Az épületet ki kellett festeni, elektromos rend-
szerét rendbe kellett rakatni. Az udvaron  a tuják elvadultak, 
rengeteg bodza bokor tarkította a terepet. Ezeket ki kellett 
vágni, a füvet le kellett nyírni, a megrongált drótkerítést kijaví-
tani, drótfonatot cserélni. Mivel a kivágott bodza éppen faka-
dásban, kihajtásban volt, olyan vizes volt, hogy nem lehetett 
elégetni. Ki kellett a területről szállítani. Ebben Lábos Sándor, 
valamint a Polgármesteri Hivatal volt segítségére. Mindez csak 
leírva ilyen rövid, a valóságban sok munka volt, de  június 
16-ra elkészült és meg is nyílt a vásár.

Június 16-a óta minden szomba-
ton 7.00 - 17.00-ig tart nyitva a piac
és ezen idő alatt lehet bútort is vásá-
rolni. Szép bútorok vannak és nagy a 
választék. A piac területén pedig 
bolhapiac, termelői piac,  új és hasz-
nált cikkek, ruhák, lakás kiegészítők, 
gyerekjátékok, házi ételek stb. várják 
a vevőket. 

Pujcsi Károly elmondta, hogy az 
itt bemutatott bútorok, csak egy 
részét képezik az általa forgalmazott 

bútoroknak, hiszen ezen kívül még öt boltja van, igy sokkal 
szélesebb vásárlói igényeket is ki tud elégíteni.

Hiszem, hogy ez a létesítmény hasznára válik falunknak. Így 
kívánok nekik jó forgalmat a piacon és a bútorboltban, a 

Nagysimonyiaknak pedig jó eladást, - ha eladni akarnak- vagy 
jó vásárlást!

Rudanovicz László
képviselő
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Nyári mese
Erzsike kiskacsái

Itt az aratás ideje. Zeng-bong a falu és a széles határ. A falu 
szélén hét parasztház tarkállik.

Erzsike fehér falú házacskában lakik a kis tó mellett. Három 
öreg fűzfa álldogál ott meg a Buksi kutya házikója. Buksi nincs 
láncra kötve. Okos kis kutya ő, nem bántja a gyerekeket, még a 
postás bácsit is békén hagyja. Erzsike szívesen játszadozik 
Buksival.

Közeledik az ebédidő. Erzsike a ház előtti zöld padon üldö-
gél. Tejesüvegből itatja a babáját.

– Igyál szépen, ettől nagy leszel és erős! –beszél hozzá.
Ekkor édesanyja jön felé sietősen, és ezt mondja.
– Figyelj csak! A tarka tehénnek kisborja születik. A nagy 

istállóba megyek segíteni. „Kisborjú” –gondolja Erzsike. És 
megkérdi:

– Veled mehetek?
– Nem, kislányom – feleli az édesanyja -, vigyázz addig a kis-

kacsákra. Itt kering a kánya a fűzfák felett. A kánya ragadozó 
madár. A kiskacsákat akarja elvinni. Jól vigyázz!

– Vigyázok-, ígéri Erzsike, és édesanyja már fut is az istállóba
Erzsike egyedül marad Buksival. A szomszédék –Ferije iskolá-

ban van, a parasztasszonyok meg a férfiak a mezőn dolgoznak. 
Jani is ott van, Erzsike bátyja; kint zakatol a földeken a cséplőgé-
pe. Erzsike ott áll a tavacskánál, egy kis vesszővel a kezében és 
kiskacsáit szólítgatja:

– Ide, ide, kiskacsáim! Tas-tas…
Közben-közben a kányát is lesi a fűzfák felett. Buksi is a kányát 

figyeli. És a kiskacsákat is nézi; feszülten vigyáz. A kislány pedig 
botocskáját suhintgatva kiált:

– Ide, ide kiskacsáim!
Így telik el egy fél óra, és mivel a kánya nyugton marad, 

Erzsike unatkozni kezd. A kerítésen át kissé álmosan kandikál az 
országútra. És ekkor zakatolva közeledik egy óriási, barátságos 
szörnyeteg. a cséplőgép.

Hatalmas, sárga színű masina, kerekeken jár. Segít a parasz-
toknak; száz ember munkáját is elvégzi. Igazi varázsgép. Learatja 
a gabonát és kicsépeli, a magot zsákba gyűjti, a  szalmát pedig 
kévébe köti. A molnárnak éppen csak meg kell őrölnie a mago-
kat, és az emberek már süthetik is az illatos kenyeret.

Mindezt Erzsike is jól tudja, két kezével integet bátyjának, 
Janinak, aki vigyázva vezeti gépét, nehogy elgázolja a libákat. 
Erzsike integet és nevetgél.

De hirtelen hangos csaholást, izgatott hápogást hall. Erzsike 
megfordul és rémülten látja: a kiskacsák ügyetlenül totyognak 
szanaszéjjel Buksi ott áll a a kis tónál és ugat, ugat. A  kánya 
pedig sietve menekül a fűzfák felett. Kacsát akart rabolni a 
gonosz madár, de buksi elkergette.

Erzsike a tóhoz szalad. Ijedten és izgatottan tereli össze kis-
kacsáit. A kánya már eltűnt. Buksi büszkén áll a házikója előtt. 
Erzsike az ujjain számolgatja a kiskacsákat. Igen, hat kiskacsa. 
Egy hiányzik! Erzsike nagyon sajnálja a hiányzó kiskacsát, 
mérges a kányára és  figyelmetlenségéért haragszik magára. 
Szemében két kövér könnycsepp. Lassan Buksihoz bandukol és 
szomorúan mondja:

– Okos Buksi!

De az okos és barátságos Buksi csak morog.
– Mi van veled, Buksi? Haragszol? – kérdi Erzsike. Egyszer 

csak bátortalan hápogást hall
Buksi felől.
– Buksi! – kiáltja megrettenve Erzsike. – Megetted a kiskacsát?
Buksi megsértődik. Óvatosan félreáll. És Erzsike? A kutyaól 

szalmájában megpillantja a csipogó, pelyhes kiskacsát, a hete-
diket. Buksi vigyázott rá. Erzsike egy kicsit szégyelli magát a 
kutya előtt.

– Ót, te jó Buksi! – mondja. Aztán óvatosan leviszi a hetedik 
kiskacsát a tóhoz. A tóban ott úszkál a többi hat kicsi kacsa és 
vidáman le-lebukik a víz alá. Erzsike újra boldogan  őrzi a 
kacsagyerekeket.

Nemsokára megérkezik anya a többi asszonnyal és férfival a 
nagy istállóból. Jön Jani is – meg Feri az iskolatáskával.

– Nicsak, a kis kacsapásztor!- kiáltja Jani, és anya megkérdi:
– Vigyáztál rájuk?
Erzsike nagyon halkan felel:
– Nem én, hanem a Buksi.
Mindenki nevet és anya mosolyogva mondja:
– Erzsike, a Tarkának szép kisborja született. Tarka kisborjú, 

vékony, hosszú lábacskákkal. Holnap megnézheted.

/ - Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzoljátok le a 
mese szereplőit! /                

Szilvi tanító néni
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Nyári színező gyerekeknek
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Az országban beindul a földek átszervezése, a tulajdonosok 
Mezőgazdasági és Szolgáltató-Szövetkezetekbe való beléptetése 
1956. után Elindult a földek hasznosítására való próbálkozás. 
Minden földmívest szíven talált, a földek Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezetbe való tömörítése. A már földhöz jutottak 
lázadtak legjobban, pedig nem tudtak mit kezdeni kis földjeik-
kel. Beindult a több éven keresztül tartó helyzet bomlasztása 
országosan is. Nagy Imre a reménységük pártjával, a Kisgazda 
Párttal együtt megbukott. Az ország átszervezésének vezetését 
KÁDÁR JÁNOS veszi át. Az első belépőként ifj. Sebestyén 
Károlyt vették célba. A mikrofonba kiabálták a nevét, beléptet-
ték. Mibe? Senki nem láthatta előre. Az egész falut összecsődí-
tették a szervezők, a volt magtárban, ahol a bálokat is tartották 
és ott sor került az elnök választására. A megjelölt elnökért, ifj. 
Sebestyén Károlyért eljött egy autó, Ő nem ment el a magtárba, 
hát elvitték. Mi otthon teljesen kétségbe estünk, hogy hová? A 
szervezők elvitték a Termelőszövetkezet elnökének megválasz-
tására, ahol már ŐT várta a tömeg. Az ismeretlen szervezők 
tájékoztatták a jelenlevőket is arról, hogy milyen kiváló, jól 
képzett, helybeli gazda lesz az ELNÖK, aki a rossz cseri kavi-
csos (a táblásítás során kapott) földekről, kitűnő termést pro-
dukált eddig, (mint kulák). A jelenlévők nagy hanggal éljenez-
ték az ifj. Sebestyén Károlyt, mint elnököt. Megköszönte a 
bizalmat, de N E M vállalta el az elnöki pozíciót. Amit azzal 
indokolt, hogy KULÁK. Teljes bizalmukról, pártfogásukról, 
biztosították a kulák jelöltet az ismeretlen hivatalnokok, szer-
vezők, de az volt rá a válasz: „Én itt születtem, itt is akarok 
meghalni, de ki tudja, hogy Önök egy óra múlva már hol lesz-
nek.” Így a másik jelöltet választották. Akadt olyan, aki bevál-
lalta a Mezőgazdasági Termelőszövetkezet vezetését, meg is 
voltak elégedve vele a falubeliek. Ami az elnöki helyeket illeti 
ezután következtek sorban váltakozva az elnökök, én nem is 
tudom felsorolni ŐKET, arról igazán az elnökök családtagjai 
tudnának mesélni.

A következőkben, ahogy a faluban szólították az ifj. Sebestyén 
Károlyt, Kari bácsinak írom én is, ugyanis a régi cselédek, öre-
gek ifj.-úrnak szólították, a báró-urakat meg báró-bácsinak, 
hiszen kenyéradó gazdájuk volt. Nem volt ám könnyű az embe-
reknek megszokni az Elvtárs megszólítást. Nekünk is volt olyan 
öregedő munkásunk Csizmadia Lajos, aki a legszebb kazalt 
tudta rakni a faluba. Péntek István, aki mindig az első volt a 
munkások között, többszörösen nagyobb munkabírása volt, 
mint a többi munkásnak, igaz 25 palacsintát evett meg egy 
evésre. Szekéren vitték a munkásoknak az ebédet, pld. levese-
ket, egy véka túrósbugyrot, pogácsát stb. állandó munkások 
voltak. Házuk volt, családjuk, a feleségek is eljártak napszámba, 
este hazavihették az ételmaradékot, meg még tejet is. Az örege-
dő Lajos bácsi mindennap visszajárt a gazdájához, de nem dol-
gozni, pipálni, iszogatni, ott tartotta a borát a gazda házánál 
lévő pincében. A fiatalok háború után már nem a faluban, a 
mezőgazdaságban kerestek munkát, hanem az iparban. A 
Mezőgazdasági Szövetkezetek megszervezése után beindult a 
földek megművelésére való átalakítás. Ami már sokkal lassab-
ban ment végbe, eltartott több éven keresztül is. Állami tulaj-
donba került a 25 katasztrális holdon felüli tulajdon, amit az 
állami gazdaságok megműveltek nagyobb sikerrel. A szövetke-
zeti tagoknak 1. katasztrális holdat adtak háztáji címen, meg 
egy tehenet. A termelőszövetkezet tulajdonában lévő területek 
művelését traktorokkal és gépekkel végezték, a kézi munkák 
művelését úgy oldották meg, hogy minden tagnak ki lett mérve 
a kapálni való (kukorica, répa, cikóra, stb.) melyet meg kellett 
munkálni. Nagyon csekély munkaegységért dolgoztunk, kb.12-
13 munkaegység volt 1 napi munka. Még én is jártam a mező-
re dolgozni. Nagybátyám a saját felszerszámozott lovaival, sze-
kereivel, szerszámaival együtt járt nap, mint nap dolgozni a 
Termelőszövetkezetbe. Munkaegységben számolták a végzett 
munkát. A falu összes tehenét csordába terelték, tulajdonba 
vette a „Harcos Dózsa” MGSZÖV Nagysimonyiban. A csordá-
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ról jövet minden tehén, megtalálta a gazdáját, de nem volt sza-
bad beengedni a kapun, kívül bőgtek, mi meg belül. Kihalásos 
alapon is történt az állami tulajdonba vétel úgy, hogy ha meg-
halt egy termelőszövetkezeti tag, akkor a család már nem örö-
kölhette a földet, még akkor sem, ha az államtól kapta földosz-
tás címén. MEGVÁLTÁS formában, az örökösök pénzt kaptak 
(még örültek is neki) aranykoronánként 8 kg búza értékkel szá-
molt összeget. Természetesen volt elkobzás is a köztudatban, 
egyébként államosításnak hívták. Így ment végbe a földek álla-
mi tulajdonba 3 vétele. A földtulajdon államosításáról szóló 
rendelet, 1967-ben. 4. számú törvény, ami végleg szabályozta 
Magyarországon az összes föld állami tulajdonba vételét. Még 
az iskolákban is megszervezték a cserebogár, a burgonyabogár 
gyűjtést, a szövőlepke irtását. A selyemhernyóknak meg sze-
derlevelet kellett szedni, etetni és begubózás után leadni. 
Nagyon sok munka volt. A termelési terveket országosan elké-
szítették és kiküldték a Termelő-szövetkezeteknek. Emlékszem 
nagy felháborodás volt, mert cikóriát még senki nem termelt 
Magyarországon, azt is kellett termelni. A kávépótló ZAMAT 
kávét fogyasztottuk, nagyon szerettük. Az időmúlásával végül a 
„Harcos Dózsa” MGSZÖV Nagysimonyiban is felszámolással 
szűnt meg és a tagoknál a megmaradó üzletrészt 100 %-on felül 
kifizették, 1 kárpótlási jegy 2 aranykoronát jelentett. A másik 
téma, amiről az ifj. Sebestyén Károly elismeréssel nyilatkozott, 

a mindenkinek járó nyugdíj. Na persze csak annak, aki 10 évet 
dolgozott, nem számított akárhány éves volt, és nem számolták 
a munkaegységet sem, hanem egységesen 260,- Ft volt a havi 
nyugdíj. KARI bácsi az évek során megöregedett és megbetege-
dett. Kórházba került a Hematológián kezelték, rendszeresen 
kapott vérplazmát (de nem egyedül volt a faluból, akit rendsze-
resen kezeltek a kórházban). Nagyon nagy mennyiségű vegy-
szerekkel dolgoztak, ami mérgező volt kg-ban és zsákokban 
kapták. 1982. augusztus 11-én hunyt el 68 éves korában. 
Telefonon megkerestem az utolsó „Harcos Dózsa” MGSZÖV 
Nagysimonyi elnökét Hajas Imrét, hogy majd megbeszéljük az 
eltöltött éveket, meg is egyeztünk egy időpontban. De erre már 
nem kerülhetett sor, mert elhunyt. Egy levelet őrzök a „Harcos 
Dózsa” MGSZÖV-től amin az Ő aláírása van, mellékelem is. 
Végezetül Hajas Imre az utolsó elnök, csak annyit mondott, 
hogy „nagyon szerettük a Kari bácsit”.

Az adatok valóságában, pontosításában, segítőknek nagyon 
köszönöm a segítséget. 

1. Pócza Sándorné (Jolika) gazdasági vezető, főkönyvelő 
2. Szabó Endre fő állattenyésztő 
Sopron, 2018. január 29. 

Kocsis Ilona Zsófia
Nagysimonyi lakos volt
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Receptajánlat
Lecsó minden mennyiségben…
A nyár a szabadtéri programok, kerti sütögetések, főzőcské-

zések ideje. Egészen más íze van annak a szabad tűzön készült 
ételnek, ami egy hatalmas bográcsban rotyog jókedvű társaság-
gal körülvéve. A lecsó talán egyik legegyszerűbb szezonális éte-
lünk. Rengeteg közkedvelt változata van. Én ezek közül ajánlok 
párat, próbálják ki bográcsban is!

Az alábbi lecsó tojással, virslivel és kolbásszal készül csak meny-
nyiségében és az elkészítési időben tér el kissé a hagyományostól.

MAGYAROS LECSÓ BOGRÁCSBAN

HOZZÁVALÓK 6-8 FŐRE:
3 kg paprika   1 kg paradicsom
3 evőkanál zsír   1 kg vöröshagyma
20 dkg virsli  25 dkg füstölt kolbász
10-12 tojás  só, bors, pirospaprika
Elkészítés
Tűzrakással kezdünk, közepes méretű fahasábokat használ-

junk, hogy tűzünk ne égjen túl nagy lánggal és egyenletesen, jól 
tartsa a hőt.

Minden hozzávalót feldarabolunk és a szalonna pirításával 
kezdünk. Amikor már töpörtyűs akkor mehet a bográcsba a zsír 

is. A hagymát szálakra vágjuk, így különlegesebb állaga lesz a 
lecsónak. Amikor jól átpirult a hagyma, jöhet a paprika és egy-
szerre vele a paradicsom.

Gyakorlott bográcso-
zók tudják, hogy ez a 
lecsó lassabban készül, 
mint a tűzhelyen piruló 
társai. A bográcsos lecsó 
lelke az, hogy sok időt 
adunk a paprikának. 
Érdemes lefedni a bog-
rácsot, mert így kapunk 
csak jó adag szaftot. 
Sózzuk és mehet bele 1 
evőkanálnyi pirospaprika. Kell úgy 40-60 perc, mire megfelelő 
állagú lesz a paprika. (Persze a tűz erősségétől is függ az elké-
szítési idő.)

Ekkor felgyorsulnak az események. Jöhet a virsli és a kolbász 
is. Néhány perc múlva pedig a felvert tojásokat is bátran bele-
önthetjük. A hatalmas fakanállal jól összekeverjük, így bizto-
san nem ég le a tojás. A paprika szaftja pedig gyönyörűen fel-
veszi a tojásokat. Pár perc alatt el is készül a fantasztikus illatú, 
fergeteges ízű lecsó.   Bóniczné Márti
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Kedves Olvasók! 

Mire az újság megjelenik, már javában tombol a nyári szü-
net, a kánikula és vége a bajnokságnak is. Mindenki pihen egy 
kicsit, a hosszú, tanulással töltött hónapok útán még is érdem-
lik a gyerekek ezt a pihenést. A tavalyi évhez hasonlóan idén 
megszerveztük a „pót” gyermeknapot, így a tanév végéhez 
közeledve, amikor már lehet egy kicsit lazítani. Az időjárás is 
kegyes volt velünk, hisz nagyon szép napos időben  játszhattak 
a gyerkőcök a sportpályán. A játékok között szerepelt lufidarts, 
célba dobás, fánk evés, lakatokhoz kulcskeresés, kincskeresés,   
Angry Birds csúzli és futball vetélkedő. A fentiek mellett volt 
lehetőség ugráló váron ugrálni, buborékot fújni. Az  éhes poca-
kokat palacsinta várta a délután során. Az eredményhirdetést 
követően a futballpályát vehették birtokba a gyerekek, ahol 
egészen sötétedésig, reflektorfénynél focizhattak egymással és 
szüleikkel. Reméljük a résztvevők legalább annyira jól érezték 
maguk, mint, ahogy a szervezők készültek nekik, s ahogy meg-
ígértük jövőre folytatjuk, illetve késő őszre egy más jellegű 
vetélkedővel készülünk a gyerekeknek, de ennek részleteiről 
majd később értesítünk mindenkit. Szép, tartalmas nyarat és jó 
pihenést kívánunk mindenkinek!          Szabó Réka

Gyereknap

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés: Csillag Gábor és Szabó Réka leánya: Emma, Hajas 
Tamás és Rádli Nóra leányai (ikrek): Olívia és Natália, Tuboly 
János és Zentai Dóra fia: Ádám János

 Gratulálunk! Jó egészséget és sok boldogságot a Családoknak!

Halálozás:
Cseri Józsefné, Somlai Károlyné, Kajtár Miklósné, Balikó 

Zsigmondné
 Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik! 
„Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen.”
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Az előző számban megjelenteket azzal folytatnám, hogy az 
időjárás nem szólt közbe a 4. forduló megrendezésben és 
idegenbe utaztunk el Bő csapatához ahol mindkét csapat 
eléggé szezon eleji formát mutatott, de ennek ellenére a hazaiak 
3-0-ás végeredménnyel megszerezték a három pontot. A 16. 
forduló, ami elmaradt ezek után került lebonyolításra, amikor 
is Alsóújlakot fogadtuk itthon és 0-2-es eredmény született a 
vendégek javára.

Ezek után a csapat hazai közönség előtt is megkezdte 
szereplését Kemenesmagasi ellen ahol sajnos 0-5-ös vereséget 
szenvedtünk. Kenyeri csapata volt a következő ahol ismét egy 
kudarc következett be a csapatnál, hiszen szintén vereséget 
szenvedtünk 6-1-es végeredménnyel. A következő mérkőzést 
Jákfa ellen vívtuk itthoni környezetben és egy izgalmas 
összecsapáson 3-2-es végeredménnyel megszereztük a 3 
pontot. Ostffyasszonyfa érkezett hozzánk ezután és 1-6-os 
összesítésben elvitték tőlünk a 3 pontot. Izsákfa ellen 0-7-es 
végeredménnyel zárult az összecsapás ahol szintén itthon 
játszottunk. A 17. elmaradt fordulón ezek után került 
lebonyolításra Keléd csapata ellen idegenben ahol a hazaiak 
3-1-es eredményt produkálva bezsebelték a győzelmet és 
ezáltal a 3 pontot is. Mesteri csapatával kerültünk szembe ezek 
után idegenben ahol 4-1-es eredmény született. Itt 

mutatkozhatott be először új 
igazolásunk is Kovács Erik, 
aki a Tapsony KSE csapatától 
érkezett hozzánk. A 
bemutatkozása jól sikerült és 
remélem, a meccseken hozzá 
tud járulni a csapat 
sikereihez és jól is fogja 
érezni magát nálunk. A 27. fordulóban Szergény csapatához 
látogattunk és 8-1 lett a végeredmény sajnálatos módon nem a 
mi javunkra. Nemeskocs csapata ellen játszottunk itthoni 
környezetben és 3-2-es eredménnyel meglett számunkra a 3 
pont. Az utolsó fordulóban Rábasömjén csapatához látogattunk 
el és 2-1-es vereséget szenvedtünk. A bajnoki fordulók között 
megrendezésre került egy pótgyereknapi rendezvény is ahol a 
gyerekek számos ügyességi feladatban vehettek részt és 
vetélkedhettek a sok nyereményért. Ezúton szeretném 
megköszönni a segítők munkáját, hogy közreműködésükkel 
hozzájárultak a zavartalan lebonyolításhoz. Reménykedem 
benne, hogy a nyár folyamán erősödni tudunk, és újult erővel 
vetjük bele magunkat a következő szezon küzdelmeibe! Ez 
úton szeretnék mindenkinek szép nyarat kívánni és a megyei 
küzdelmek hiányát pótolni fogják számunkra a FIFA 
Világbajnokság küzdelmei!

Kutasi Balázs

FALUNAPI KEDVCSINÁLÓ, ELŐZETES
Idén JÚLIUS 21-re esik a falunap, amire lelkesen készül az Önkormányzat.

A helyi sportpályán 14.00 órától kezdődnek a szórakoztató programok.
A Soltis Színház indítja a délutánt egy „Ördögdöngölő” című vásári komédiával, 

amit egy „Fergeteges” néptánc követ. 
A Septeam együttes népszerű slágerekkel veszi át a stafétát, majd 

Nagy Jonathán bűvész varázsolja el a közönséget. 
A Big Mouse zenekar élő zenével, népszerű operettslágerekkel, dalokkal szórakoztatja a falu apraját-nagyját.

A kicsiket a délután folyamán ugrálóvár, óriáscsúszda, lufibohóc, arcfestés és fagyi várja.
A délután folyamán gulyáságyúban készül a vacsora, amire Mindenkit szeretettel várunk, 

majd este falunapi bállal zárul a nap, ahol MC Tomek zenél talp alá valót.

Jó szórakozást, kellemes napot kíván:
Nagysimonyi Község Önkormányzata




