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ITT A VAKÁCIÓ!

Andók Veronika: Vakáció

Láttam a napot, súgta a szélnek:

Várnak a tavak, csónakok, stégek.

És tényleg a táblán virul egy szó,

Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!

Két hónap napfény vár ránk a nyárban,

Kószálunk vígan viruló tájban,

Hűsítő tavakra, strandokra járunk,

Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

Kedves Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 30. számával.

Szabó Szilvia 
tanító
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Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
2019. május 21-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg. 

Döntött az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának el-
fogadásáról, melyben a 2018. évi módosított költségveté-
si fő összegként meghatározott 184 004 803 Ft kiadási és be-
vételi előirányzathoz képest a 2018. évi bevételek teljesítését 
188 747 493,-Ft-ban a 2018. évi kiadások teljesítését 160 050 
753 Ft-ban állapította meg és fogadta el. A pénzmaradvány a 
2017. és 2018. évben elnyert és még fel nem használt pályázati 
támogatásokból tevődik össze, melyek 2019. év folyamán ke-
rülnek majd kiadásra. Az önkormányzat az elmúlt évben össze-
sen 30 474 739, -Ft-ot költött felújításokra, melyeket korábbi 
évben kapott pályázati forrásokból és kisebb részt önerőből fe-
dezett. Szociális ellátásokra, melyek részben kötelezően ellá-
tandó feladatokra, másrészt helyi, települési támogatásként ke-
rültek kifizetésre 6 120 350 Ft-ot biztosított a képviselőtestü-
let. Az önkormányzatnak 2018. év végén nincs hitelállománya. 

Elfogadásra került a 2018. évi belső ellenőrzési beszámo-
ló. Az ellenőrzés tárgya az önkormányzatnál a helyi adóval 

kapcsolatos nyilvántartások vezetésének, valamint az adóhát-
ralékok csökkentése érdekében tett intézkedések szabálysze-
rűségi vizsgálatára irányult. A vizsgálat megállapította, hogy  
az önkormányzat adóhatóságánál a nyilvántartásokat a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelő tartalommal, naprakészen veze-
tik, az adóhátralékosokat folyamatosan figyelemmel kísérik és 
felszólítják a hátralék befizetésére. Ennek eredménytelensége 
esetén a hátralék folyószámláról és munkabérből való letiltását 
kezdeményezik a jogszabályi lehetőségek szerint. 

Elfogadta továbbá a képviselőtestület a Család és gyermek-
jóléti szolgálat beszámolóját, a Család és gyermekjóléti köz-
pont beszámolóját valamint a jegyző gyermekvédelmi beszá-
molóját 2018. évre vonatkozóan. 

A képviselőtestület a Nagysimonyi Torna Club kérelmére 
200 ezer forint támogatást biztosított a helyi gyermeknapi ren-
dezvény megtartásához. 

Hérincsné Szenteleki Csilla 
jegyző

Választások 2019
Európai parlamenti választások

Önkormányzati hírek
A képviselőtestület ülésén történt

Községünkből a választásra jogosultak száma: 810 fő
Megjelent: 375 fő 46,42 %
Nem szavazott 434 fő 53,58 %
Bélyegzőnyomat nélküli szavazólapok száma 0
Lebélyegzett szavazólapok száma  376
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 0,27 %
Érvényes szavazatok száma: 375  
A szavazatok pártok szerinti megoszlása:
FIDESZ - KDNP 263  70,13 %
DK  33   8,8  %
JOBBIK  20   5,35 %
MI HAZÁNK  19   5.07%
MSZP - PÁRBESZÉD :  13   3,47  %
MOMENTUM :12  3,02 %
MKKP 10  2,67 %
MUNKÁSPÁRT  3   0,8   %

LMP  2   0,53%
(A fenti adatok az  OVB hivatalos dokumentumaiból valók)

TISZTELT OLVASÓ!

Újságunk a 2014-es választásokhoz hasonlóan készül 
erre a választásra is. Szeptember hó folyamán a képvi-
selő jelölteknek, valamint a polgármester jelölteknek le-
hetőséget adunk, hogy álláspontjukat, véleményüket la-
punk „VÁLASZTÁSI MELLÉKLETÉBEN” kifejthes-

sék, leírhassak. Ennek részleteit majd  a  választások ki-
írása után minden jelölthöz el fogjuk juttatni - hasonlóan, 
ahogy 2014-ben volt. Kérjük a képviselő jelölteket, pol-
gármester jelölteket éljenek majd ezzel a lehetőséggel!

Rudanovicz László 
képviselő

Helyhatósági választások 2019.  október
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Sokszor idézett mondás: „Ki, mint vet, úgy arat.”

Az ember sok mindent elképzel magáról, sok értéket 
beleálmodik az életébe, ábrándozik arról, hogy hogyan 
legyen jó és értékes ember. De ha tetteiben nem gyakorolja 
be napról – napra a jót vagy éppen olyan dolgokkal 
foglalkozik, amelyek nem építik, sőt, inkább rombolják, 
akkor sajnos az álmaiból nem sok minden lesz. 

Amikor hirtelen döntési helyzetbe kerül – sokszor van 
az életben – nem a megálmodott jó szerint cselekszik, 
hanem a begyakorolt rossz szerint. Ezért nem mindegy, 
hogy hogyan cselekszünk, hogyan állunk hozzá a 
feladatainkhoz és embertársainkhoz a mindennapokban. 

Ahogyan vetünk, úgy aratunk. 

Amikor halogatjuk sorsfordító lépéseinket, amikor 
csak merengünk azon, hogy mi lehetett volna, ha… 
akkor mindig a MOST-tal nem törődünk. Pedig nem 
létezik más alkalom a cselekvésre, az odafordulásra, a 
szeretetre, csak az ITT és a MOST. 

Minden percünkért felelősséggel tartozunk. 

Most a nyár elején fontos, hogy mérleget készítsünk 
az elmúlt időről. Vajon épültem-e, gazdagodtam-e, 

jót tettem – e, teljesítettem –e a magammal szembeni 
elvárásokat?

-Ha igen a válasz, akkor elégedettek vagyunk 
magunkkal.

- Ha viszont nem a válasz, akkor új célokat, új 
feladatokat kell kijelölnünk, hogy javítani fogunk, 
jobb tanulók leszünk, jobb kapcsolatokra törekszünk 
embertársaikkal. 

Akkor vetünk jól, akkor fogunk gazdagon aratni, ha 
a JÓT tesszük, embertársaink iránti szeretet vezérel 
bennünket munkában, tanulásban, de a pihenésben, a 
kikapcsolódásban is. 

Felelősek vagyunk a jövőnkért! A nyár során a 
bennünk lévő képességeket, adottságokat, lehetőségeket 
formálgassuk!

Érleljük bennünk a JÓT! Legyünk elfogadók, 
türelmesek, kitartóak, szeretetteljesek!

„Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk, 
szeretet töltsön el minket, add ezt nekünk Urunk! Hadd 
legyünk testvéri szívvel mindnyájan egyek benned, 
lobbantsa lángra szívünket, szereteted!” 

Nyári útravalóul:

Lábos Mária nyugd. tanár

Lélekemelő gondolatok 
„Érlelni a jót!”

A Kultúrház nyitva tartási rendjében Mindenkit szeretettel vá-
runk!

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

Hétfőtől – péntekig van nyitvatartás.
Nyáron is várjuk az érdeklődőket, internetezőket, foglalko-

zásra, rendezvényekre érkezőket.

Visszatekintés az elmúlt negyedévre:
-2019. április 11-én megemlékeztünk a Költészet napjá-

ról.

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 
óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplik.  
József Attila 1905. ápr. 11-én született Budapesten, Ferenc-
városban. Szülei szegény módban éltek és egyszerű körül-
mények között nevelték a kis Attilát a két nővérével együtt.  
József Áron az apa, szappanfőző munkás.  Pőcze Borbála a 
„Mama”, mosónő.

3 éves volt Attila, amikor az apja elhagyta a családot. Attila 
nevelőszülőkhöz került. Nehéz iskolás évei voltak, miközben 
verseket írt, dolgozott, segített. Kereste életútját.

(Folytatás a 4. oldalon)

Kultúrházi események
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József Attila, a magyar költészet egyik legjelentősebb alak-
ja harminckét évet élt. 

 
1937-ben halt meg tragikus körülmények között Balatonszárszón. 

Április 11-én a Kultúrházban Lábos Mária nyugdíjas ta-
nárnő ünnepi beszédet mondott. Szabó Szilvia tanító kivetítet-
te József Attila költő életútját. Megzenésített József Attila ver-
seket hallgattak meg.

Az ünnepi megemlékezésen gyerekek, fiatalok, felnőttek ol-
vastak fel, szavaltak verseket.

Hegyi Kristóf és Smidéliusz Dániel 2. osztályos tanulók 
több verset is szavaltak. Ügyesek voltak!

Orsós Réka 6. osztályos tanuló saját verseit osztotta meg a 
hallgatósággal. Gratulálunk neki!

Szabó Petra – mint mindig – lenyűgözően, szépen hang-
súlyozva szavalt. Köszönjük a mindenkori szereplését! 
Nagy Sándor saját verseivel lepte meg a közönséget. Gratu-
lálunk!

Kovács Margit és Lábos Mária nyugdíjasok is szavaltak. 
Köszönet!

Szarka Jánosné Ági néni elhozta Petőfi Sándor: Legszebb 
költeményei c. könyvét, melyet 1919-ben adtak ki. Köszönet a 
100 éves könyv bemutatásáért!

Kultúrházi események

(Folytatás az 5. oldalon)



Köszönet a szereplőknek és akik megtisztelték az ünnepélyt! 
Jó volt együtt lenni, közösen emlékezni nagy költőinkre, 
verseket hallgatni és zárásként közösen együtt verset mondani.

– 2019. április 27-én volt a Római Katolikusok 5. 
Jótékonysági műsora. Balasi István plébános úr köszöntő 
beszéde után remek hangulatú műsor következett. A simonyi 
kis óvodások énekkel, versekkel köszöntötték a jelenlévőket. 
Ezt követte a Kemenesszentpéterről érkezett Női kórus és a 
Kenyeri citera – és daloskör műsora. Bál zárta a rendezvényt.

– 2019. május 6-án tartottuk a faluban az Anyák napi műsort. 
Versekkel, énekekkel köszöntöttük a megjelent Édesanyákat, 
Nagymamákat, Vendégeket. Az ünnepi beszédet Szabó Szilvia 
tanító mondta és a celldömölki Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskola 2. B. osztályos tanulók adták a megható, szép 
ünnepi műsort.  A gyerekek lelkesen készültek és örömmel 
jöttek a simonyi vendégekhez, édesanyákhoz, nagymamákhoz. – 2019. május 18-án a Vas Megyei Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer koordinálásában a Könyvtár 
meghívására érkezett Szombathelyről a Capito Gitárklub. A 
rendezvényt a nagyteremben tartottuk. A Gitárklub művészeti 
vezetője: Várhelyi Zoltán. Zoltán simonyi kötődésű, hiszen 
az édesanyja Asbóth Mária simonyi család gyermeke volt, itt 
nevelkedett, itt járt iskolában. Nagynénje Asbóth Anna ma is 
itt él a falukban. Egy remek hangulatú gitárműsort hallhattunk, 
mi is velük együtt énekeltünk, nosztalgiáztunk. Dicséret és 
köszönet a Gitárklub tagjainak és Zoltánnak!

Nagysimonyi Hírmondó 5

Kultúrházi események
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-2019. május 26-án volt az Országos szavazás, az Európai 
Parlament tagjainak megválasztása.

Nagysimonyiban 375 fő szavazott. Mind a 9 induló pártra 
adtak le szavazatot.

A képen a Szavazat Számláló Bizottság tagjai és a delegált tag

– 2019. június 1-jén  a Vas  Megyei  Könyvtárellátási  Szol-
gáltató Rendszer jóvoltából, a Könyvtárunkba érkezett Csider 
Sándor költő – tanár, aki író – olvasótalálkozót és könyvbe-
mutatót tartott. Lukátsiné Németh Ilona könyvtáros fogad-
ta a volt szombathelyi, jelenleg Keszthelyen élő költőt. Jó volt 
hallgatni a Költőt, aki személyes, őszinte vallomást tett az éle-
téről, pályájáról. Könyvbemutatója nagy sikert aratott. A ver-
sek felolvasásakor bevonta a hallgatókat is a versek rímelésé-
nek folytatására.

- 2019. június 24-én Véradás volt a Kultúrházban. „Aki vért 
ad, életet ment.” Jó lenne, ha a jövőben is sokan vennének részt 
ezen a nemes és önzetlen segítségnyújtáson.

– Évek óta nyáron tábort szervezek Édesanyámmal, Lábos 
Mária nyugdíjas tanárnővel a gyerekek részére. A Kultúrház-
ban kézműves foglalkozásokat tartottunk, sportnapokat, sport-
versenyeket, táncos délutánt, többször mentünk Sitkére tekéz-
ni, voltunk Sárváron is, a celli Vulkán Fürdőben is, de a leg-
jobban a Mesteri fürdőzésnek örültek és örülnek a gyerekek.   
Sokszor mondjuk Anyukámmal, hogy jó dolog, jót tenni. Örü-
lünk, hogy jót tehetünk, és a gyerekeknek is örömet szerezhetünk. 
Együtt lehetnek a különböző iskolákban tanuló simonyi gyerekek. 

Ezért 2019. június 28-án pénteken Nyári tábort szervez-
tünk Mesteribe, a fürdőbe. A táborban 28 fővel vettünk részt. 
Nagyon jól éreztük magunkat, gyönyörű időnk volt, a gyere-
kek jól viselkedtek. 

Köszönet az Önkormányzatnak, hogy a belépőjegyeket 
biztosította a gyerekek számára. Köszönet az el – és vissza-
szállításban segítőknek, név szerint: Molnár Péter kisbusszal, 
Smidéliuszné Fazekas Georgina, Illyés Mihály, Orsós Attila, 
Mecséri Rebeka, Gácsi Gergő és Szabó Szilvia vitte a gyere-
keket autókkal.

Júliusban és augusztusban is szervezünk mesteri fürdőzést! 
Szeretettel várjuk a gyerekeket!

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

Kulturális ajánlás
A Sárvári Nádasdy - Várban kiállítás nyílt a Herendi porcelánokból.

2019. június 20-án 18 órakor részt vettünk a sárvári Várban 
a Porcelánkiállítás megnyitóján. Köszöntőt mondott dr. Simon 
Attila a Herendi cég vezérigazgatója. Tiszteletét tette és a 
kiállítást megnyitotta gróf Nádasdy Borbála. A sárvári Vonósok 
szép dallamai színesítették a megnyitót. Egy porcelánfestő 
megmutatta a festés munkálatait. Gazdag, gyönyörű kiállítást 
hoztak el Sárvárra.

A herendi porcelánmanufaktúra a világ legnagyobb 
porcelánmanufaktúrája. A polcelánművészet zászlós hajója. Az 
alapítás 1826-ban történt. A porcelánt régen „fehér aranynak” 
nevezték, birtokolni kiváltság volt, rangot jelentett, vágyott 
tárgy, érték volt.

Herenden 16.000 különböző forma és 4.000 különböző 
dekoráció biztosítja a szépséget.

A szépség öröklétét, a kézműves porcelánkészítést, a 
művészet tökéletességét mutatja be. A Nádasdy – Várba a 

porcelánok szinte hazatértek, mert a Nádasdyak idejében 
minden napos használatban voltak.      (Folytatás a 8. oldalon)

Kultúrházi események



2019. június 16-ára szóló meg-
tisztelő meghívót kaptunk a Buda-
pest Kelenvölgyi Szentháromság Plé-
bániatemplom 88. búcsúnapjára. Ezen 
a napon került sor Farkas Imre fa-
faragó Szentháromság útja kapu-
jának megáldására és ünnepélyes 
avatására ünnepi szentmise kereté-
ben. A misét celebrálta Lancendorfer 
István kelenvölgyi plébános.  

Az ünnepélyen közreműködött Mohai 
Gábor előadóművész, Horváth Mária 
énekművész, Balázs Mária hegedűn, 
Serfel Norbert zongorán. Szerepeltek a 
kelenvölgyi iskola hittanosai. 

Nagysimonyiból tiszteletét tette fa-
lunk polgármestere Lábos András, 
kedves feleségével, Judittal. Eljött az 
Önkormányzat képviseletében Mol-
nár Imre, akinél Farkas Imre a Tűzoltó 
szertárban való fafaragás közben több-
ször is megpihent. Meghívott volt Hor-

váth Ferenc nyugdíjas volt simonyi lel-
kész is. Ott volt még Szabó Szilvia ta-
nító és Lábos Mária nyugdíjas tanár, 
aki az alábbi gondolatokkal méltatta 
Farkas Imre életútját és munkásságát. 

„Imrének nem ez az első ajándéka a 
plébániának.  4 éven keresztül készí-
tette fafaragásait a templomkertbe. Két 
évvel ezelőtt elkészítette a Magyarság 
Útja, kapuját. Ezen az úton 4 szobor 

hirdeti a magyarság összetartozását. 
A másik út a Szentháromság Útja me-
lyen szintén 4 fafaragás áll. Mindegyik 
fafaragás egyedi remekmű. Ezekkel 
az Egyházközösség számára készített 
szép ajándékokkal Imre a hitét, hova-
tartozását, magyarságát, hazaszeretetét 
és nemzettudatát fejezi ki. 

Az egyetlen igazi ajándék egy darab-
ka önmagunkból, a szívünkből, szere-
tetünkből, lelkünkből, a kezünk mun-
kájából. Imre keze nyomán költözött a 

lélek a fába. A lélek él és munkálkodik 
csendesen. Ez a fába vésett örök emlé-
keztető őrzi a szív és a lélek, a Mester, 
Farkas Imre keze nyomát. 

Ferenc pápa Csíksomlyói búcsúbe-
szédében is arra hívta fel mindannyi-
unk figyelmét: „Járjunk együtt az úton 
és kérjük az Úrtól a kegyelmet!”

Farkas Imre elkészítette a kapu-
kat és kijelölte azt az utat, amelyen a 
Kelenvölgyi Egyházközösség szeretet-
egységben Isten házához, a Szenthá-
romság templomhoz vezet.”

Képek a templomkertből, Farkas 
Imre gyönyörű fafaragásaival.

8 Nagysimonyi Hírmondó

Sőt, a csodálatos Várat egy, a kiállításon is bemutatásra 
kerülő dísztálon a herendi mesterek megalkották. A herendi 
porcelán készítése művészet. Remekmű minden alkotás.  

Aki teheti, látogassa meg e gyönyörű kiállítást! 

A Színek világa herendi kiállítás 2019. szeptember 29-ig 
tekinthető meg Sárváron a Várban.

Szeretettel:      
Szabó Szilvia 

tanító

Kulturális ajánlás

Farkas Imre fafaragásai
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Eötvös Lóránd emlékév
Tudós, egyetemvezető, hegymászó

Eötvös Lóránd halálának 100. évfordulójára emlékezik 
idén a tudományos világ. 

A sokoldalú tudós 16 éven keresztül vezette a Magyar Tudo-
mányos Akadémiát, egyetemi rektor volt, Magyarország kul-
tuszminisztere, kiváló sportoló és tehetséges hegymászó is. 

Világra szóló hírnevét találmányainak köszönheti. Az Eöt-
vös – fél torziós inga, az Eötvös – módszerek (felületi feszült-
ség mérése, molekula súlymérése, gravitációs erő…).

Az Eötvös – inga nyersanyagkutató, ásványkutató és a geofi-
zika alapműszere lett, amit a Sághegyen próbált ki. 

A Sághegyi Múzeum őrzi emlékét. Mi megnéztük, gazdag, 
szép kiállítás, érdemes megtekinteni!

Képek a Sághegyi Múzeumból: 
Eötvös Lóránd a forradalom és a szabadságharc évében 1848. 

július 27-én született főnemesi családban. A bárói rangot dédapja, 
Eötvös Miklós tábornok szerezte. Édesapja Eötvös József a Monar-
chia Vallási – és Közoktatási Minisztere volt és író is egyben. 

Eötvös Lóránd a Piaristák pesti gimnáziumában találkozott 
először a fizikával, ott is érettségizett. A szülei a jogi pálya felé 
irányították, így elvégezte a jogi egyetemet. Életét azonban nem 
ezen a pályán képzelte el, mert a természettudományi tanulmányok 
érdekelték, ezért Németországban a heidelbergi egyetemen tanult 
tovább, ahol summa cum laude minősítést kapott a doktori címéhez.  
Hazatérése után a pesti egyetemen tanársegédként, majd a fizikai 
tanszék tanára, később az igazgatója lett. Már ekkor a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja, majd az elnöke lett. 

Kevésbé ismert, hogy egy évig apja nyomdokaiba lépve 
betöltötte a vallás – és közoktatásügyi miniszter bársonyszékét 
is. Megalapította a Báró Eötvös József Kollégiumot, amely a 
szegény, de tehetséges tanulók támogatását tűzte ki célul. Itt 
kapott támogatást Kodály Zoltán és Szegfű Gyula is. 

A kiváló fizikus közéleti és tudományos munkássága mellett 
szívesen sportolt. Élete során 500 magashegyi túrán volt, 110 
hegycsúcsot meghódított. 25 – 30 hegycsúcsot és hágót ő járta 
meg elsőként. Az Alpok egyik hegycsoportjában a Cima di 
Eötvös a mai napig őrzi a nevét. 

Az egészségére is nagy gondot fordított, ezért lóháton 
járt be az egyetemre oktatni, nyáron pedig kerékpározott. 
Szenvedélye volt a természetjárás. Hegyek között túrázva sem 
feledkezett meg tudományos munkájáról, aktívan levelezett 
munkatársaival.  

100 éve, 1919-ben halt meg. Sírja Budapesten, a Kerepesi 
temetőben van. Síremlékét Stróbl Alajos alkotta.    

Legyen példakép előttünk! 
Lábos Mária nyugdíjas tanár
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Evangélikus hírek
Ahol a harangok nyugszanak

Bizonyára keveseknek van a házában 
olyan szék, amely garantáltan akár 700 
kg-ot is megbír. Isten házában azonban 
jóformán mindenütt, így a nagysimonyi 
evangélikus templomban is van egy ilyen 
szék: ez az úgynevezett „harangszék”.

Többet is kellene bírnia, mint 700 
kg, hiszen a krónikák tanúsága szerint 
az 1924-es esztendőben az evangélikus 
templom tornyában immáron három ha-
rang lakott, a középsőt azonban a II. vi-
lágháború során hadi célokra beolvasztot-
ták, így maradt a 120 kg-os „kicsi”, me-
lyet Fekete Lajos földbirtokos adomá-
nyozott, továbbá az 565 kg-os „nagy” ha-
rang, melyet az egyházközség öntetett, 
hogy aztán mindkettő átvegye a korábban 
(1916) szintén hadi célra rekvirált két ha-
rang helyét.

Ez a szék azonban hiába bírt el ekkora 
súlyt, idővel „megrogyott”, és mára szá-
mos tartógerendán jelentős korhadás lát-
ható, valamint a toronyba vezető fa lép-
csők felett is igencsak eljárt az idő.

Így számos együttgondolkodást köve-
tően, több, a torony rendbetételét is cél-
zó sikertelen pályázat után az evangélikus 
egyházközség presbitériuma úgy döntött, 
megpróbálja az idei esztendőben önerő-
ből rendbe tenni a harangszéket.

A hivatalos statikai szakvélemény 
mellett egy tapasztalt őrségi ácsmester, 
Czendrei Imre is felmérte a torony belső 

állapotát, és sajnálatos módon csak meg-
erősíteni tudták a gyülekezet szándékát, 
miszerint cselekedni kell a további álla-
potromlás megelőzésének érdekében.

A munka előkészítése megkezdődött, 
és szeretnénk, ha ősszel már az új geren-

dák tartanák sokmázsás terhüket.
Épp ezért ezúton szeretnénk felhívást 

intézni a falu, valamint a környék lakó-
ihoz, Simonyiból elszármazottakhoz, 
hogy gondoljanak az itteni evangélikus 
gyülekezetre, továbbá annak templomá-
ra, és céladományaikkal támogassák eme 
nemes vállalást.

Így, ha tehetik, elsősorban banki utalás 
formájában juttassák el felajánlásainkat 
a következő számlaszámra: 72600287-
10011977, feltüntetve a közleményben: 
„A nagysimonyi evangélikus templom 
harangszékének felújítására”, kedvezmé-
nyezettnek pedig a Nagysimonyi Evangé-
likus Egyházközséget jelöljék meg.

Amennyiben mégis személyesen sze-
retnének céladományt adni, akkor erre a 
8.15-kor kezdődő vasárnapi istentisztele-
tek előtt és után is lehetőség van, hét köz-
ben pedig a helyettes lelkészi szolgálat 
rendjéből adódóan a sárvári evangélikus 
lelkészi hivatalban várjuk felajánlásaikat.

Örülnénk, ha jó példával elől járva az 
utókor számára, sokan kimutatnák azt, 
hogy fontos számukra a helyi keresztény 
közösség léte, és a Krisztusban kapott 
testvériség.

Isten gazdag áldása legyen ezeken a 
majdani áldozatkész felajánlásokon, és 
azok helyes és jó felhasználásán!

Erős vár a mi Istenünk!

Pethő-Udvardi Andrea és Pethő Attila
helyettes lelkészek

Katolikus hírek
2019. június 15-én a Szombathelyi Székesegyházban Bóka 

Balázst diakónussá szentelték.

Örülök, hogy Édesanyámmal részt vehettem ezen a szép 
ünnepen.

Bóka Balázs egy évig gyakorlati időt töltött a celldömölki 
plébánián, hittant tanított a Szent Benedek Katolikus Általános 
Iskolában, közös zarándoklaton vettünk részt Tiszaalpáron, 
Göttweigben, így volt időm kicsit megismerni a személyét.

Bóka Balázs Jánosházáról származik, szülei most is ott 
élnek. Tanulmányait Jánosházán a Szent Imre Katolikus 
Iskolában kezdte, majd a celldömölki Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumban érettségizett. Majd Szombathelyen tanult 
orosz szakon a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria 
Egyetemi Központban. A három éves alapképzés után 
jelentkezett a Szemináriumba. Két évig Győrben tanult, majd 
három évig a római  Collegium Germanicum-ban. Itt elvégezte 

az alapképzést. Egy évet gyakorlati képzésben kellett töltenie 
az egyházmegyében. Így került Celldömölkre, Németh Zoltán 
atya mellé.       (Folytatás a 13. oldalon)



Szentmiséken való szolgálattal, tanúságtétellel, a Szent 
Benedek Katolikus Általános Iskolában hitoktatásban vett 
részt. Járt a Kórházban, Idősek otthonában, a Karitásznak 
és a plébánia különböző csoportjainak programjában 
segített. Balázs szeret olvasni, a természetben járni, túrázni.   
Szeptemberben folytatja tanulmányait Rómában, a Pápai 
Gergely Egyetem hallgatójaként.           Szabó Szilvia tanító

A fenti képeket a Szombathelyi Sarlós Boldogasszony 
Székesegyházban a püspöki misén készítettem. 

„Isten tegye teljessé benne a jót, amit megkezdett!”
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Katolikus hírek

Versajánlás
Orsós Réka:   
Nyári csodák

Nyári csodák, érzések, szívedig érő ölelések.
Életet adó új remények, nyári csodák, élmények.
Simogatja a napsugár az arcom, simogatja minden napom. 
Velem van amikor kérem, nyári csodák, szívemből érzem.
Mindenkinek hangja száll, gondolatom meg – megáll. 
Körülnézek, s látom, nyári csodákat várok.
Élünk, míg teljesen élünk. Szívedig szívből azon keresztül érzünk. 
Nyári pillanat, egy nyári érzés, felcsendül egy nyári emlék.
Szívemen áthajol egy kérés, köszönöm a csodát, köszönöm a nyarat, 
köszönöm ezeket a szép pillanatokat.
Körülöttem gyerekzsivaj, hallgatom, boldogság járja át a lelkem. 
A mesteri emlékeket szívemben hazaviszem.

Mesteri, 2019. június 28. 
Ez az 50. versem, amit a Nyári tábor-
ban, Mesteriben írtam.

Szeretettel mindenkinek.
Orsós Réka



Amikor a Nagy Hegyek Országában éltem, sokat 
időztem a legzöldebb Tengerszem partján. A három 
Napsugár kisasszonyt is ott pillantottam meg. Éppen 
fésülködtek. A Tengerszem volt a tükrük, fésűjük 
színarany. Ó, be szépek voltak mind a hárman!

Az egyik csupa csillogás, a másik csupa ragyogás, 
a harmadik csupa fény! Ha még sokáig néztem volna 
őket, megvakultam volna a nagy fényességtől. Ezért 
inkább behunytam a szememet. De még így, behunyt 
szemmel is láttam őket, sőt, csak most vettem észre 
igazán káprázatos szépségüket és – varázslatos dolog! – 
a beszédüket is hallottam. Muzsikált a szavuk, halkan, 
akár a legfinomabb méhzümmögés.

 – Én bejárom a világot, és 
megénekelem a világ szépségeit 
– mondta Csillogáska, a 
legidősebb Napsugár kisasszony.

 – Én is bejárom a világot, 
és megkeresem a Szerencsét – 
mondta Ragyogáska, a középső 
Napsugár kisasszony.

 – Én itt maradok, és megvárlak 
benneteket – mondta Fényeske, 
a legkisebbik napsugár 
kisasszonyka, és lerúgta lábáról 
arany cipellőjét.

 – Jó – szólt a másik kettő-, 
alkonyattal itt találkozunk!

Azzal az egyik ment erre, a másik 
arra. Fényeske leheveredett a zöld 
fűre. Föléje hajoltak a vadvirágok, 
köréje szálltak a pillangók, hozzá 
röppentek a madárkák. Icipici bogárkák dünnyögtek a fülébe, 
az erdőből ellátogattak hozzá a vadak, s a fürge gyíkok, míg 
sütkérezni a napra feküdtek, elmondták neki életük történetét. 
Fiatal lány ült a  Tengerszem mellett merengő sziklára, és a 
boldogságról énekelt. Fiatal favágók pihentek meg a réten, és 
a boldogságról álmodtak. Öreg anyóka üldögélt a farönkön, 
kendője alatt bóbiskolt az alkony.

A Tengerszem tükre feketedett, a halak  s a szabad 
szemmel láthatatlan parányi élőlények nyüzsgése 
megszűnt, Fényeske megborzongott, haragos pillantást 
vetett az égen kódorgó felhőbáránykára, s elhajított 
aranycipellőjének keresésére indult. Szerencséjére jött a 
Szerencse, tenyerében hozta neki. Fényeske megköszönte 
és táncra perdült benne.

Az öreg anyóka kendője alatt felébredt az alkony. 
Fényeske aggódva pillogott az égre: fogyott ott a fény, 
hanyatlott a nap. Végre, pihegve, megérkezett Csillogáska, 
utána nemsokára Ragyogáska is aláereszkedett fáradtan a 
halványuló égből.

 -Nos-kérdezte Fényeske-, megénekelted-e a világ 
szépségeit, Csillogáska?

 – Hová gondolsz, Fényeske húgom! – felelte 
Csillogáska, és elpirult az alkonypírban.

 – Belátom, tévedtem, amikor azt gondoltam, 
egyetlenegy nap elegendő ahhoz, hogy meglássam és 
megénekelhessem a világ szépségeit.

Fényecske nem szólt erre semmit, de dalolni 
kezdett. Csillogáska felkapta a fejét, mert húga a világ 
szépségeiről dalolt: a fű s a vadvirág illatáról, a kecses 
pillangókról, a madárkák daláról, az icipici bogárkákról, 
a szorgalmas hangyákról, egy lebegő virágsziromról, az 
erdei vadakról, a szikla fenséges nyugalmáról, az égbolt 
derűjéről, a vidám favágókról, az öreg anyóka békéjéről, 
a Tengerszem szépségéről, a halak ezüst villódzásáról…

  – Ó, mondd, húgom, hogyan lehetséges, hogy ennyi 
mindent láttál meg a világ szépségeiből, holott nem 
mozdultál el erről a helyről? – kérdezte csodálkozással 
Csillogáska.

 – Ó, nővérem, – felelete Fényeske –  én nyitott 
szemmel hevertem itt a fűben, míg te bekötött szemmel 
jártad a világot! – s azzal a másik nővéréhez fordult:

 – Találkoztál-e a Szerencsével?
 – Ó – biggyesztette a száját Ragyogáska –, balga 

voltam, amikor azt hittem, egyetlen nap elegendő ahhoz, 
hogy megtaláljam a Szerencsét, hiszen az emberek nagy 
része egy életen át hajszolja hiába!

Ekkor felemelkedett a farönkről az öreg anyóka és haza 
hessentette a három Napsugár kisasszonyt. Szerencsére 
még naplemente előtt hazaértek. Én még ott maradtam a 
Tengerszem partján, s hallottam, amint az öreg anyóka, 
mintegy magának, ezt felelte Ragyogáska szavaira:

 – …mert az emberek még nem tanulták meg, vagy már 
elfelejtették, hogy a Szerencse ott kopogtat, ahol nem 
keresik, nem hívják, és nem is lesik.

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

Napsugaras, vidám, szép nyarat kívánok nektek! 
  

Szilvi tanító néni
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Nyári mese
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Nyári színező gyerekeknek

Kedves gyerekek! Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!    Szilvi tanító néni
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Sportkör – N. T. C.
III. Pótgyermeknap
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Anyakönyvi hírek
Születés: György-Mózes Áron és Csillag Virág leánya: Júlia

Gratulálunk! Isten áldja a Családot!

Házasság: Gál Benjámin és Máté Imola, Tóth Richárd Lajos 
és Horváth Veronika

Gratulálunk! Sok boldogságot!

Halálozás: Farkas Jenőné, Szabó Istvánné sz. Gál Andrea, 
Varga István, id. Bruckner Imréné, MusaBilal, Tóth Erzsébet 
(volt nagysimonyi lakos)

Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!   
„Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen.”

Idén már harmadik alkalommal sikerült megrendeznünk a 
Nagysimonyi Torna Club gyermeknapját. Az időjárás nagyon 
kegyes volt hozzánk idén is, hiszen az előző hetek viszontagságai 
után nagyon szép időben tölthettük el a szünidő első napját. Az 
előző évekhez hasonlóan, most is összemérhették „erejüket” a 
vállalkozó szellemű gyerekek, összesen 10 féle játékban. Volt 
kesztyűfejés, alma evés vízből, pohár kilövés, csavar-varázs, 
lufi darts, lyukra dobás, Angry Birds röptetés, kapura lövés 
és talán a legkreatívabb feladat,  Peti hajának „megalkotása”.  
Nagyon szoros eredmények születtek, hiszen mindenki nagyon 
ügyes volt.  Megemlíteném a három legügyesebb versenyzőt, 
Palkovits Botit, Árvai Dávidot és Szalai Csabát, ők nagyon 
ügyesen teljesítettek minden állomásnál, természetesen a 
többiek is nagyon ügyesek voltak, hiszen többen nyújtottak 
kiemelkedő teljesítményt egy-egy játéknál. Ekkor került sor 
a rajzverseny eredményhirdetésére is, gratulálunk az készült 

alkotásokhoz, látszik rajtuk, hogy már nagyon vártátok a 
nyarat és a vízpartot.  A délután során a gyerekeket légvárak 
és buborékfoci várta, ami azt hiszem sokaknak elnyerte a 
tetszését, még a felnőttek is élvezték, a hőség ellenére is. Az 
éhes hasakat hamburgerrel csillapíthatták a vendégek, illetve 
estére a gulyás is elkészült.  A gyerekeknek jégkrémmel és 
limonádéval kedveskedtünk. Erre a délutánra terveztük az 
idei futball szezon lezárását is, megköszönve a játékosok, a 
szurkolók és a támogatók egész éves támogatását, munkáját és 
hozzáállását. Köszönjük! Reméljük a kilátogatók jól érezték 
magukat és jövőre ugyanilyen szép számban találkozunk majd. 
Had köszönjem meg itt is a gyereknapon résztvevő segítők 
munkáját, nélkülük nem valósult volna meg a rendezvény. 
Köszönjük!

Szabó Réka

III. Pótgyermeknap

Sportkör – N. T. C.
Tisztelt Nagysimonyi Sportbarátok!
Az előző cikket a Jákfa elleni mérkőzésnél fejeztem be 

tehát ez az összecsapás ez egy kis különbségű 1-0-ás sikert 
hozott számunkra. A 22. fordulóban Nemeskocs csapata ellen 
azonban fordult a kocka és sajnos 2–1-es vereséget szenvedtünk 
idegenben. Otthoni összecsapás következett ezután Bő  ellen 
és sajnos itt is vereséget szenvedtünk annak ellenére,hogy nem 
mutattunk rossz játékot a összképet tekintve.

Hegyhát SE Sótony csapatához látogattunk ahol a hazaik két 
gyors góllal magabiztosnak tűnő előnyt szereztek ám a második 
félidő pozitív fordulatot hozott és előbb egyenlítettünk majd 
a hajrában két góllal sikerült lezárnunk a meccset és ezzel 
megszereztük a 3 pontot.

A 25. fordulóban Csénye nem jött el a mérkőzésre így játék 
nélkül megkaptuk a szövetségtől a 3 pontot.

Ezután Kemenesmagasi elleni mérkőzés következett ahol 
sajnos egy nagyon egyértelmű vereséggel zártunk, amihez az 
is hozzájárulhatott, hogy nem állt mindenki rendelkezésünkre 
az alapcsapatból és sérülés is hátráltatott minket.

Alsóújlak ellen sajnos ugyanez a helyzet állt fen és sajnos itt 
sem sikerült elérnünk a 3 pont megszerzését.

A 28. fordulóban nálunk történt meg sajnos, hogy nem tudtunk 
megfelelő számban részt venni a Boba elleni mérkőzésen és 
így azt vissza kellett mondanunk sajnálatos módon.

Rábasömjén ellen is sajnálatos módon egy 
szoros vereség következett.

A 30. fordulóban Keléd következett ahol sajnos ismét egy 
vereséget kellett megélnünk a jó játék ellenére.

Ezután a középmezőny elején álló Szergény csapata 
következett ahol egy sok gólt és izgalmas mérkőzést hozó 
összecsapást láthatott a közönség és 3-5-ös végeredménnyel 
elhoztuk a 3 pontot.

A 32. forduló sajnos ismét egy nagyobb arányú vereséget 
hozott számunkra Kenyeri csapata ellen.

Az utolsó előtti fordulóban Simaság csapata ellen javíthattuk 
és ezt meg is tettük és jó játéknak köszönhetően 4-2-es 
győzelemmel zártuk az összecsapást.

Az utolsó fordulóban következett a rangadó Mesteri ellen 
ami egy hajtós mérkőzésen szintén 4-2-es győzelemmel zártuk 
a szezont.

Bízom benne néhány nyári igazolással a következő 
szezonban még jobb helyen végezhetünk majd a tabellán a 
végső összesítést tekintve.

A következő cikkemben már a kupamérkőzéssel és az 
azt megelőző nyári felkészüléssel foglalkozom. Addig is 
mindenkinek jó nyári szünetet kívánok!

Kutasi Balázs
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2019. július 20. szombat
Idén is lelkesen készül az önkormányzat a nyár derekán 

tartandó falunapra. Összeállt már a fellépők listája, a 
vacsorához is gyűlnek a hozzávalók. A rendezvény helyszíne 
a tavalyihoz hasonlóan ismét a sportpálya lesz. Ám a műsor 
még véletlenül sem fog hasonlítani az előző évire. A július 20-
án (szombaton), 14.00 órakor kezdődő falunapon a sárvári 
tűzoltók mutatkoznak be elsőként, ezt egy kutyás bemutató 
követi, majd a celldömölki rockisok avatják fel a színpadot. A 
látványos előadás után a fülünket kényezteti a Kanona Band 

Fúvós Zenekar, majd a csöngei lányok, asszonyok vidám 
műsorát élvezhetjük. A délután vacsorával zárul, majd az estét 
a hagyományos falunapi bál nyitja, amihez HajasTamás 
„húzza” a talpalávalót (remélhetőleg hajnalig).

A jól bevált kísérő programokhoz viszont ragaszkodunk, 
ezért lesz, lufibohóc, ugrálóvár, csúszda, arcfestés a 
kicsiknek, csillámtetkó a nagyobbaknak, és természetesen az 
ajándékfagyi sem maradhat el.

Mindenkit szeretettel vár:
Nagysimonyi Község Önkormányzata

Falunapi előzetes

A nyár a régen várt szabadság, pihenés, par-
tizás ideje. Éppen ezért szeretnék egy gyorsan 
elkészíthető, ám annál ízletesebb házi hambur-
gert ajánlani összejövetelekre vagy akár csak 
otthonra is. Nem kerül sokba, nincs benne ada-
lékanyag, legalábbis kevesebb, mint a gyorsét-
termi verziókban, és nem utolsó sorban büsz-
kén kínálhatjuk, kézműves hamburgerünket.

Sajtburger karamellizált lila hagymával
Hozzávalók 4 személyre:
karamellizált hagyma:
3 nagy db lila hagyma
3 ek balzsamecet
1 ek barna cukor (lehet fehér is, ill. elhagy-

ható)
só ízlés szerint, 1ek napraforgó olaj
húspogácsa:
60 dkg darált marhahús
20 dkg cheddar sajt, só ízlés szerint
1 ek napraforgó olaj
hamburgerszósz:
80 ml ketchup
160 ml majonéz
1teáskanál mustár
1 teáskanál chilipehely
2 ekworcestershire-szósz
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
összeállítás: 5 dkg vaj
2 közepes db paradicsom
4 db hamburger zsemle
ELKÉSZÍTÉS:
karamellizált hagyma:
A hagymákat felszeletelés után olajon és kis 

lángon 20-30 perc alatt, hogy a hagyma ne ég-
jen meg, karamellizáljuk. Félidőnél ráönthetjük 
a balzsamecetet is, és ha még édesebbre akarjuk, 
egy kanál barna cukor is mehet bele. A cukor 
elhagyható, ahhoz, hogy karamellizálódjon, a 
hagyma természetes cukortartalma is elegendő.

A három nagy hagyma soknak tűnhet 
az elején 4 hamburgerhez, de fél óra alatt 
úgy összeesik, hogy nagyjából négy evő-

kanál karamellizált hagyma lesz belőle.
húspogácsa:
A darált húsból anélkül, hogy előtte bármit 

belekevertünk volna, négy egyenlő
pogácsát formázunk. Hogyha megfele-

lő, azaz legalább 20-30 % zsírtartalmú hússal 
dolgozunk, akkor a pogácsák sütés közben ve-
szíteni fognak a méretükből, és az átmérőjük 
akár 1-2 cm-rel is kisebb lehet a sütés végé-
re. Ezt a csökkenést érdemes belekalkulálni, 
mikor a pogácsát formázzuk, hogy ne legyen 
majd kisebb, mire megsül, mint a zsemle, ami-
be tennénk. A megformázott pogácsák köze-
pébe a hüvelykujjunkkal kis mélyedést nyo-
munk, így a pogácsa közepe sülés közben nem 

fog felpúposodni. A pogácsákat, akárcsak egy 
steaket, kizárólag sóval és frissen őrölt borssal 
és csak közvetlenül a sütés előtt fűszerezzük. 
A pogácsákat a formázás után, ha nem azonnal 
sütjük meg (itt a steakkel ellentétben), a süté-
sig tartsuk a hűtőben.

A húspogácsákat a legvastagabb aljú tapa-
dásmentes edényünkben, közepes-nagy lán-
gon és kevés napraforgó olajon süssük meg. 
A receptben szereplő 150 g-os pogácsa a két 
oldalán 3-3 perc sütéssel nagyjából médiumra 
fog készülni, 4-4,5 perc sütéssel oldalanként 
pedig szinte biztosan teljesen át fog sülni. Ha 
a pogácsának megsült az egyik oldala, meg-
fordítjuk, és ekkor a sajtszeletekkel a pogácsát 
beborítjuk, ami így a következő pár percben, 

amíg a másik oldala sül, szépen rá fog olvadni.
hamburgerszósz:
Az összes hozzávalót összekeverjük, és egy 

picit állni hagyjuk. Esetleg lehet beletenni még 
nagyon apróra vágott fél lila hagymát és egy 
szintén nagyon apró kockákra vágott ecetes 
uborkát is. Ha hagyma és uborka is kerül bele, 
akkor érdemes tovább állni hagyni.

összeállítás:
A hamburger zsemléket vágjuk félbe, a vá-

gott felüket vajazzuk meg, és egy zsiradék-
mentes serpenyőben a vágott felüket süssük 
aranybarnára.

Alulra jöhet a szószból egy evőkanálnyi, arra 
egy-két szelet vékonyra vágott paradicsom, rá a 
hús, utána egy nagy kanál a hagymából, és vé-
gül a buci teteje.

Ha valaki szárnyassal szeretné elkészíteni a 
fenti ételt, íme egy pulykaburger receptje:

hozzávalók (4 adaghoz):
40 dkg darált pulykahús
fél közepes fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
3 db újhagyma 
2 ek mustár
1tk só, 1 kávéskanál fekete bors
1 db tojás, 1 ek zsemlemorzsa
2 dl napraforgó olaj
ELKÉSZÍTÉS:
A háromféle hagymát finomra vágjuk.
A darált húst sóval, borssal fűszerezzük, hoz-

záadjuk a hagymákat, és a mustárt.
Az enyhén felvert tojást is beledolgozzuk, a 

végén a zsemlemorzsát hozzákeverjük.
Lefedve hűtőbe tesszük néhány órára.
Sütés előtt egy-két órával kivesszük a hűtő-

ből, hogy kisütéskor szobahőmérsékletű legyen 
a massza.

4 pogácsát formázunk, majd serpenyőben, 
felhevített olajban kisütjük azokat.

A fenti ételekhez szükséges chilipehely, és a 
worcestershire-szósz is kapható a nagyobb üz-
letekben (Tesco, Lidl).

   Jó étvágyat kíván:   Bóniczné Márti
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