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Kedves Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk őszi számával.

Örömmel emlékezünk a nyári mesteri táborra!

“Itt van az ősz, itt van újra...”
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Nagysimonyi község Önkormányzata csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2020. évi fordulójához. 

NagysimonyiKözség Önkormányzata kiírja az „A” és „B” tí-
pusú pályázatot. 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, végle-
gesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a szükséges mellékletek-

kel együtt (egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló iratok, 
hallgatói jogviszony-igazolás, testvér részéről iskolalátogatási 
igazolás), kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkor-
mányzati hivatalnál lehet benyújtani: 9561. Nagysimonyi, Kos-
suth L. u. 12. A pályázatok rögzítésének és benyújtásának ha-
tárideje: 2019. november 5.

Önkormányzati hírek
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Móra Ferenc: Kertem alján

Kertem alján lombot ontva 
vén akácfa vetkezik, 

ablakomba búcsút mondva 
nyújtogatja ágkezit.

Ha szökellő őszi szellő 
simogatja sudarát, 

gallya rebben, halk zörejben 
sírja vissza szép nyarát.

Puszta ágad, bármi bágyadt, 
bármi búsan bólogat: 

vén akácom, e világon, 
nincsen nálad boldogabb!

Viharával, nyomorával, 
átaluszod a telet -  

új virággal, lombos ággal 
kelteget a kikelet!

Móra Ferenc őszi versével in-
dítunk. Ő az, akit ifjúsági regé-
nyek szerzőjeként ismertünk meg,  
pedig szívesen írt verseket, novel-
lákat, újságcikkeket is.

140 évvel ezelőtt, 1879-ben szü-
letett Kiskunfélegyházán. 

Földrajz – természetrajz szakos 
tanárnak tanult, később a Szegedi 
Múzeum Igazgatója lett.

Igazi álma és vágya a betűk vi-
lága, az írás volt. 54 éves korában 
betegségben halt meg. Szülővá-
rosában temették el.

Kötelező olvasmányunk volt a 
Kincskereső kisködmön, melynek 

mondanivalójára minden korban 
jó visszaemlékezni és betartani: 
„Szeretet az élet.”

Egy másik írásában ezt üzeni 
nekünk: Szabad megtenni min-
dent, ami nem keveseknek jó, ha-
nem sokaknak. 

Szabad megtenni mindent, 
ami eltörli a boldogtalanságot és  
növeli a hitet, a reményt és a sze-
retetet.

Szabó Szilvia 
tanító

A képviselőtestület ülésén történt

Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 
nyár folyamán 2 alkalommal  ülésezett, 2019. július 9-én vala-
mint 2019. augusztus 27-én.  

A 2019. július 27-i ülésen döntött az önkormányzat a Tündér-
kert Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról. A pályázati 
kiírásra – ami Szép Tiborné óvodavezető nyugdíjba vonulása mi-
att vált szükségessé – egy pályázat érkezett, mely minden szem-
pontból megfelelt a vonatkozó jogszabályi feltételeknek. A pályá-
zó Gulyás Mária óvodapedagógus személyes meghallgatását kö-
vetően a képviselők egyhangúlag a kinevezése mellett döntöttek. 

További napirendi pont volt a község településképi rendeleté-
nek megalkotása, mely az Állami Főépítészi véleményezési sza-
kasz lezárultával, az abban foglalt észrevételek rendelet-tervezet-
be történő beépítésével a képviselőtestület által elfogadásra ke-
rült. 

A 2019. augusztus 27-i ülésen a Nagysimonyi ivóvízellátási 
rendszer vonatkozásában az üzemeltető VASIVÍZ Zrt. által ja-
vasolt 2020-2034. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejleszté-
si terv elfogadására került sor, melyet évente kell a fenntartó ön-

kormányzatoknak a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási 
Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani. 

A Köztársasági Elnök által 2019. október 13-i időpontra ki-
írt helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választása valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők ál-
talános választása kapcsán a helyi választási bizottság tagjainak 
megválasztása is napirendre került. A Helyi Választási Iroda Ve-
zetője (jegyző) javaslatára a képviselőtestület Szabó Szilvia Má-
ria, Vizkeleti Andrásné, Németh Gyöngyi, Molnár Miklósné és 
Molnárné Szalai Brigitta tagok megválasztásáról döntött, póttag-
oknak pedig Lábos Évát és Lukátsi Laura Juditot választotta. 

Döntést hozott a képviselőtestület a Magyar Falu Program ke-
retében meghirdetett „Temető fejlesztése“ című pályázati kiírásra 
pályázat benyújtásáról, melynek keretében a nagysimonyi közte-
metőben új ravatalozó építésére 30 millió forint összegű támoga-
tás adható. A pályázat beadása megtörtént, az eredmény még ez 
évben kihirdetésre kerül. 

Hérincsné Szenteleki Csilla 
jegyző
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Községünk újabb szépkorú lakóját köszöntöttük: Varga 
Józsefné, Klári nénit.

A kis ünnepségen köszöntötte két lánya, vője, és az Önkor-

mányzat részéről Lábos András polgármester és HÉrincsné 
Szenteleki Csilla jegyzőnő, akik a Kormány köszöntő okleve-
lét adták át. 

Varga Józsefné 90 éves

Békés, szép napsütötte reggelre ébredt a falu népe. Ez a falunap 
több volt, mint a korábbiak. 

Új létesítményeket avattak. Elkészült az orvosi rendelő és a vé-
dőnői szolgálat korszerűsítésé, átalakítása. Nyílászárókat cseréltek, 
megújítottak a tetőt, napelem rendszert szereltek fel, mely az épü-
let áramellátását segíti. A külső átalakítás mellett a védőnői szolgá-
lat belső átalakítása is megtörtént, igy hamarosan visszaköltözhet 
ideiglenes helyéről a Kultúrházból.

A létesítmény átadásán jelen volt ÁGH PÉTER országgyűlési 
képviselőnk is  aki méltatta  a létesítmény fontosságát. 

Itt még nem ért véget   az új létesítmények avatása. A Kos-
suth utcának egy részén, illetve a Rákóczi utcában   új térkö-
ves járda létesült. A járda Kossuth utcai része a Kultúrház és a  

II. világháborús  emlékmű között szélesített. Erre azért volt szük-
ség, mert a 834 sz. főúton, mely községünket átszeli rendkívül 
nagy a forgalom, és ott kerékpárral közlekedni nem is veszélytelen. 
Így ezt a szakaszt kerékpárosok is használhatják.  Az avatáskor sö-
röshordó is gurult a járdán, s tartalmával az avatás résztvevői hű-
síthették a torkukat.

A nap programja a sportpályán folytatódott. 10 00 órától  a Nyu-
gat Offroad Sportegyesület terepjáró autóival tartott bemutatót és 
autóztatta meg a gyerekeket.

14 órától a Sárvári Hivatásos tűzoltók  “vonultak” ki. Bemutat-
ták eszközeiket, felszereléseiket.

15.00 órától a Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület tartott 
látványos  - és tegyük hozzá tanulságos - bemutatót a gyerekek, -de 
tegyük hozzá  -a felnőttek örömére is.

A továbbiakban a CelldömölkiRocky -Dilly Akrobatikus  rock 
and  roll Club  fergeteges műsorában gyönyörködhetett a közön-
ség. (Ezek a fiatalok!!!) Ezt követően a Kanona Band fúvószene-
kar szórakoztatta a közönséget.                   (Folytatás a 4. oldalon)

Falunap 2019.
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A kulturális műsor folyamot megszakítva került sor  Hege-
dűs István fafaragó alkotásának átadására, akinek már   több 
alkotásában gyönyörködhetünk a Kultúrházban. Az avató be-
szédet és az alkotó méltatását Lábos Mária nyugdíjas igazga-
tó tanár mondta el. Kiemelte Hegedűs István szülőföldjéhez és 
a történelemhez való ragaszkodását, szeretetét.  

  A csöngei fiatalok és kevésbé fiatalok fellépésével folyta-
tódott a program.  A Reménység Nyugdíjas Klub és a Vadró-
zsák  személyében

Bőséges és gazdag babgulyás volt a résztvevők vacsorája amit 
Mc Tomek zenéjével egy nagyon jó hangulatú bál zárt.

Rudanovicz László 
képviselő

                Koszorúzás                 Orsós Réka szavalata
  

Falunap 2019.

Képek a Falunapról
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Képek a Falunapról

            Az ostffyasszonyfai ev. lelkésznő megáldja az épületet                  Szalag átvágása  



Járom az őszi erdőt. Félelem a fákon. A legkisebb légmoz-
gástól megrettent levelek. Tépdesi őket a hűvös őszi szél. A 
nap kisebb fényfoltokat ejt az avarra. Az élet zöld színei fakul-
nak. Lelkembe lopja zenéjét a patak. Szinte búcsúztatót, sírdo-
gál. Itt – ott szürke madárhang hallatszik. Búcsúznak. Sétálok. 
Átitatnak az ősz színei. Az őszben szépek a színes levelek. De 
lehullanak…

Eszembe jutnak Mária Sándor sorai arról, hogy minden nap 
tovább kell menned!

„S mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned az 
úton életed célja felé!

Nem könnyű ez… S milyen sokfajta csábítás hívogat útköz-
ben, hogy megpihenj, hogy félbeszakítsad utadat, mással tö-
rődj! Pénz, érdemrendek, címek, rangok… akadnak utadba, de 
mit kezdesz ezekkel, ha a figyelem, a fáradtság, az idő, elvon-
ja lelkedet! 

Az élet így szól hozzád: Vándor vagy! És minden nap tovább 
kell menned! Nem tudhatod, meddig élsz, és lesz –e egyáltalán 
időd eljutni utad végcéljához. 

Ezért menj minden nap tovább, mert vándor vagy!”
Üzenete: 
A boldogságra nem várni kell, hogy majd egyszer… Nincsen 

majd! Most van! A boldogságot megteremtve megélni kell és ez 
kizárólag belőlünk fakad!

Wass Albert gyönyörűen fogalmazza meg egy versében:
„Én Istenem, az idő hogy szalad!
Ma még vagyunk, holnap már nem leszünk.
Múlt és emlék: minden elmarad.
Nyomunkat rendre belepi rőt lombjával az őszi szél..
S hogy kik voltunk? Maholnap az sem tudja, aki rólunk beszél.”

Lábos Mária nyugdíjas tanár
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Képek a Falunapról

Őszi lélekemelő gondolatok
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Tündérkert óvoda

Szüreti vigalom
2019. szeptember 7-én szombaton tartotta a  Civil Egyesület Nagysimonyiért a Szüreti mulatságot a Sportpályán.

A fotókat Rudanovicz László képviselő készítette.

Kedves Nagysimonyi lakosok!
2019. 09. 01 napjától sikeres pályázatom eredményeként fel-

vételt nyertem a Tündérkert óvodába, mint óvodavezető. 
Mivel a mindennapokban többször fogunk találkozni, ezért 

szeretnék a teljesség igénye nélkül bemutatkozni Önöknek.
Gulyás Mária vagyok.  Jánosházán, két gyermek büszke édes-

anyjaként élek, akik 10 illetve 18 évesek. 
Óvodapedagógusi végzettségemet a soproni Nyugat-Ma-

gyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai karán szerez-
tem 2002-ben. Ettől az időtől kezdve óvónőként dolgoztam.  
Ezután, folyamatosan továbbképzéseken vettem részt, majd 
2015-ben szintén a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai 
Csere János kar, fejlesztő, differenciáló pedagógia területén pe-
dagógus szakvizsgát tettem. Ugyan ebben az évben megszerez-
tem a Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási vezető szakvizs-
gáját is. 2012 óta dolgozom vezető óvónőként. 

Természetesen csak úgy lehet igazán jól dolgozni egy gyer-
mek csoportban, ha a felnőttekkel, kollegákkal megtaláljuk a 
közös hangot. Úgy érzem ezt itt megvalósult. Tapasztaltabb 

kolléganőmmel összhangban tudunk együtt dolgozni, amit 
nagyban segít a dajka közreműködése is. 

Úgy gondolom, hogy ez a közösség büszke lehet rá, hogy 
szakmailag jól képzett, felszereltség tekintetében jól ellátott in-
tézményük van, ahol szép környezetben van lehetőségük a gye-
rekeknek az első közösségi élményük megtapasztalására. A 
fenntartó lehetőségeihez mérten minden támogatást megad, az 
intézmény megfelelő, törvényes működéséhez. 

A Katica csoportba jelenleg 23 gyermek tölti a mindennapja-
it, s van még 3 előjegyzésben lévő kispajtás. 

Az intézmény dolgozói nevében mondhatom, hogy a leg-
jobb tudásunk szerint szerető, boldog, családias és természe-
tesen, következetes légkört biztosítva  várjuk a gyerekeket nap 
mint nap.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket: Gulyás Mária
 Kelt: Nagysimonyi, 2019. 09. 30.

 
Gulyás Mária 
Óvodavezető
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Evangélikus hírek
„De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget” – Beszámoló a vasi zenei táborról

A Vasi Evangélikus Egyházmegye zenei táborai sokak számá-
ra jelentenek feledhetetlen, meghatározó élményt. Akik az in-
dulás óta, az elmúlt 26 évben részt vettek a táborban, azok ta-
lán kivétel nélkül boldogan emlékeznek vissza a zenéhez, Isten-
hez közelebb vezető őrimagyarósdi hetekre. Az idei évben is 
megerősödtünk abban, hogy a közös zenélés, az elfogadó kö-
zösség, az őszinte beszélgetések, az énekkari összhang, az áhí-
tatok csendje olyan élményeket jelentenek, amelyből egész év-
ben tudunk táplálkozni. 

Zenei táborunkat az idei évben augusztus 4 és 11 között szer-
veztük. A Vasi Evangélikus Egyházmegye 8 gyülekezetéből 
(Sárvár, Nagysimonyi, Őrimagyarósd, Uraiújfalu, Szombat-
hely, Bük, Celldömölk, Alsóság) érkeztek résztvevők. Az idei 
tábor összlétszáma 51 fő volt: 39 résztvevő és 12 tanár, szervező. 
Idén 7 tanszakon tanulhattak a gyermekek, fiatalok: furulya, gi-
tár, magánének, zongora/harmónium/orgona, cselló, dob, illet-
ve hegedű tanszakon. A nagysimonyi gyülekezetet idei évben 
Pup Sára képviselte, aki gitár tanszakon kezdőként tanult a tá-
borban, emellett kamaracsoportba is bekapcsolódott fuvolával.

A tábor lelki alkalmainak témájául bibliai álmokat választot-
tak a vezető lelkészek Pethő-Udvardi Andrea és Pethő Attila. 
Az idén rekordlétszámú, lelkes csapatot hozzáértő zenészek ta-
nították: Hegedűs Erzsébet (magánének, énekkar), Király Dóra 
(furulya), Miklós Gabriella (furulya), Lócsi Levente (gitár), Rá-
bai Benedek (hegedű, cajon), Lázárné Tóth Szilvia (kamaraze-
ne), Szabady Ildikó (zongora, fuvola).

A tábor napirendje idén sem tért el a megszokottól: áhítat 
és énekkar keretezte reggel és este a napot, délelőtt és délután 
is 2 órás blokkokban hangszeres órák folytak, jellemzően ma-
gántanítás formájában. Délután párhuzamosan szerveződtek 
a kamaraének és kamarazene foglalkozások. Délelőttönként 
kézműveskedhettek az érdeklődők, a délutáni szabadidőben 
pedig csapatépítő játékokat és sorversenyeket is szerveztünk, il-
letve egy alkalommal fürödtünk a Vadása-tóban. Szombat dél-
után egy hosszabb koncerten mutathatták meg a gyermekek, fi-
atalok szüleiknek a tábor hetében tanultakat, a vasárnapi isten-
tiszteleten pedig az énekkar szolgált és röviden bemutatkozhat-
tak a tanszakok is. Az idei táborban különösen népszerűek vol-
tak az esti fakultatív programok, mint a táncház, csoportos be-
szélgetés, csendséta, meseolvasás, társasjátékozás.

Külön örömünk, hogy idén az évek óta velünk táborozó, las-
san nagykorúvá váló fiatalok közül többeket segítőként tudtuk 
bevonni a tábor szervezésébe. Jó látni, hogy egyre többeknek 
szívügye a vasi zenei tábor, a folytonosság nem szakad meg! 

Kamaracsoport előadása

Csoportkép az őrimagyarósdi templomból

Fotó: Magyar László

Pethő-Udvardi Andrea
evangélikus lelkész

Őszi vers

Orgoványi Anikó: Szüret

Körte pottyan, dió koppan, 
alma mosolyog a fáról, 

mogyoró roppan, szőlő csusszan, 
csurran a must a pohárból.

Szusszan a szilva, 
rottyan a nedve, 
megfőtt a lekvár, 
kend a kenyérre! 

Hamm!

- Kedves Gyerekek! 
Ha van hozzá kedvetek, 

készítsetek a vershez 
illusztrációt!  
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Őszi színező gyerekeknek
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Őszi színező gyerekeknek

Kedves gyerekek! Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!    Szilvi tanító néni



Eljött ismét az ősz. A reggeli köd, a hűvösödő esték ide-
je. Az éjszakák hosszabbodnak, a szél is csípősebben fúj, de 
napközben még érezteti erejét a nap, nehezen adja át he-
lyét a hidegnek. Élvezzük hát, ameddig lehet a napfényt, a 
simogató langyos szelet. Az őszi gyümölcsök már begyűj-
töttek minden jót, dúskálnak a vitaminokban, ásványi anya-
gokban. Most igazán nagy a választék a piacon, vagy akár 
a kertben is a hozzávalókból. Ezúttal a sokféleképpen fel-
használható szelídgesztenyét ajánlom figyelmükbe. Ez a téli 
gyümölcs hazánkban őshonos, állaga hasonlít a burgonyáé-
hoz, magas a keményítőtartalma.  Ellenben más magvakkal, 
a gesztenye több vizet, mint olajat tartalmaz (ez magyaráz-
za krémes, puha állagát). A főtt és sült gesztenyéből készít-
hetünk köreteket, töltelékeket és desszerteket, nyersen fo-
gyasztva pedig hasmenés ellen hat. Rendkívül sokoldalúan 
felhasználható, még a természetgyógyászatban is. A vitami-
nok és ásványi anyagok közül kiemelkedő a B1, B2, B6, C- és 
E-vitamin, valamint a kálium, magnézium, vas-, réz és fosz-
fortartalma. A gesztenye összetétele miatt előnyösen beépít-
hető a szív és érrendszer egészségét védő étrendbe.

Gesztenyével és aszalt szilvával 
töltött pulykamell

HOZZÁVALÓK (4 személy-
re):

A krumplipüréhez
35 dkg burgonya, 25 dkg fe-

hérrépa, só, ízlés szerint, 30 g 
vaj, 1 dl tej, bors ízlés szerint, 

szerecsendió ízlés szerint
A pulykához
10 dkg héj nélküli gesztenye, 2 dl pezsgő, 50 dkg pulyka-

mell, só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 10 dkg aszalt szilva
A szilvás krémhez
10 dkg vaj, 10 dkg aszalt szilva, 1 ek. cukor, 1 dl pezsgő

ELKÉSZÍTÉS:
A krumplipüréhez
A megtisztított és felkockázott burgonyát és fehérrépát 

puhára főzzük a sós vízben. Közben elkészítjük a pulyka töl-
telékét.

A megfőtt zöldségeket összetörjük, hozzáadjuk a vajat és a 
tejet, és jól elkeverjük. Sózzuk, borsozzuk, és egy kevés fris-
sen reszelt szerecsendióval fűszerezzük.

A pulykához
Egy edénybe szórjuk a héj nélküli gesztenyét, és 1 dl pezs-

gővel 10 percig pároljuk fedő alatt, majd egy villa segítségé-
vel szétnyomkodjuk.

A megtisztított pulykamelleket sózzuk, borsozzuk, majd 
kiklopfoljuk. A hússzeleteken elrendezgetjük a gesztenyés 
pépet és az apró darabra vágott aszalt szilvákat, majd szoro-
san feltekerjük, és fogpiszkálókkal összefogjuk.

Egy tepsibe helyezzük a töltött pulykamelleket, lelocsol-
juk egy kevés pezsgővel, és letakarva 180 fokon 60 percig, 
majd fedő nélkül még 10-15 percig sütjük.Közben elkészít-
jük a szilvás krémet, és befejezzük a krumplipürét.

A szilvás krémhez
Egy edényben vajat hevítünk, majd hozzáadjuk a feldara-

bolt aszalt szilvát, a cukrot és 1 dl pezsgőt. 10-15 percig főz-
zük, majd botmixerrel leturmixoljuk.

Egy szűrőn átpasszírozzuk, majd félretesszük a tálalásig.
Ha mindennel elkészültünk, karikára vágjuk a pulykát (ne 

felejtsük el kiszedni a fogpiszkálókat), és a krumplipürével 
valamint a szilvás szósszal tálaljuk.

Gesztenyés álom

HOZZÁVALÓK (12 adag):
A vaníliás krémhez
3 csomag pudingpor (főzős), 

9 dl tej, 25 dkg margarin, 25 dkg 
porcukor

A gesztenyés alaphoz
50 dkg gesztenye (püré), 15 

dkg porcukor, 15 dkg margarin, 
20 ml rumaroma

A száraz alaphoz
25 dkg keksz (darált)
A babapiskóta előkészítéséhez
40 dkg babapiskóta, 2 dl tej, 1 teáskanál cukor, 1 dl feke-

tekávé
A díszítéshez
5 dl habtejszín (vagy Hulala)

ELKÉSZÍTÉS:
Elkészítjük a krémet: a vaníliás pudingot megfőzzük a tej-

ben.
A margarint habosra keverjük a porcukorral, majd hozzá-

keverjük a kihűlt pudinghoz.
A gesztenyés alaphoz összegyúrjuk a hozzávalókat, ízlés 

szerint teszünk bele rumaromát.
Egy tepsi alját megszórjuk a darált keksszel, majd kézzel 

alaposan belenyomkodjuk a gesztenyés alapot.
Erre ráterítjük a vaníliás krém felét.
A babapiskótákat egyesével beleforgatjuk kb. 2 dl cukro-

zott tej és kevés főzött kávé keverékébe, majd szorosan egy-
más mellé fektetjük őket a vaníliás krémre, majd erre kenjük 
a krém másik felét.

Felverjük a tejszínt, és rákenjük a krém tetejére.
Tejszínhab rózsákkal és kakaóporral díszítjük, majd pár 

órára hűvös helyre tesszük.

                                                             Jó sütés-főzést kíván: 
Bóniczné Márti
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Tisztelt Nagysimonyi Sportbarátok!

Eljött az új szezon és ezáltal a kupaso-
rozat küzdelmeivel megkezdődtek a foci-
val töltött hétvégék. A kupasorsolásnál egy 
nagyon nehéz ellenfelet kaptunk, mégpe-
dig a Király SE csapatát. A mérkőzés 4-0-
ás végeredménnyel a magasabban rangso-
rolt csapat javára végződött pozitív ered-
ménnyel, de véleményem szerint nincs 
okunk a szégyenkezésre mert tisztesen helyt álltunk.

A következő hétvégén rögtön a rangadóval kezdtük 
meg a bajnokságot Mesteri ellen amelyen egy gyors gól-
lal megszereztük a vezetést és ezt még három követte a 
második félidőben és így magabiztosan megszereztük a 
3 pontot.

A második fordulóban itthon játszottunk Rábasömjén 
ellen és sajnos nem sikerült megszerezni a győzelmet és 
2-0-ás vereséget szenvedtünk.

Következett a Keléd elleni mérkőzés, amelyen 2-0-ra 
vezettünk és ennek ellenére sem sikerült megfelelő ered-
ménnyel zárni emellett egy kiállítás is bekövetkezett, 

amely a következő 3 fordulóra is kihatással 
volt.

Izsákfa csapatával egy szoros mérkőzést 
játszottunk ám a győzelmet nem sikerült 
megszerezni így egy igazságos 1-1-es ered-
mény született.

Boba ellen szombaton kellett játszanunk 
és egy nagyon felforgatott és tartalékos csa-
pattal álltunk ki és egy nagyobb gólkülönb-
ségű vereséget szenvedtünk el.

A 6. fordulót Bő ellen játszottuk ahol sajnos szintén 
nem sikerült megszereznünk a győzelmet mivel sajnos a 
helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni.

Az utolsó forduló, amelyről be tudok számolni a 7. ame-
lyet Kenyeri ellen játszottunk le és itt is szintén a hely-
zet kihasználásunkkal akadtak problémák így a végered-
mény 0-0 lett és így csak 1 pontot tudtunk szerezni a le-
hetséges 3 pontból.

Remélem, a következő cikkemben arról tudok majd be-
számolni, hogy az eddiginél jobban használtuk ki az adó-
dó lehetőségeinket és győzelmekkel feljebb kerülhetünk a 
tabellán.       Kutasi Balázs
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