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Kedves olvasó!

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lapunk 
őszi számával.

Jó visszagondolni a szép nyárra, 
a kikapcsolódásra és feltöltődésre!

A sok vidám, mosolygó gyermekarccal 
köszöntjük Olvasóinkat!

Gyülekező a Kultúrház előtt, majd indulás Mesteribe, 
a fürdőbe

Az ősz sok ember kedvenc évszaka. Szeretjük, amikor a levelek 
sárgába, narancsba, barnába és vörösbe fordulnak. Gyönyörű 
látványt nyújtanak! Nappal is és holdfényben is, elképesztő vál-
tozáson esnek át. Folyamatosan hullanak.

Arany János így írja:

„Őszbe csavarodott a természet feje, 
dérré vált a harmat,
hull a fák levele…”

A tavaszi és a nyári zöldellés csak árnyéka a fák igazi valójának, 
ez a gazdag színvilág igazi csoda, amit meg kell látnunk és át 
kell éreznünk. Ez a csoda minden áldott évben bekövetkezik, 
amikor az éjszakák egyre hidegebbek lesznek,mintha ezekkel a 
tüzes színekkel kárpótolná az ősz, hogy eltűnik a nyári meleg.

Mentovics Éva: Bohókás október

Reggelre már hideg van, kabátot veszek.
Délelőtti napfényben ingre vetkezek.

Olyan ez az október, mint az április -
cipelteti velem még az esernyőt is.

Az ősz a betakarítások évszaka is. Egyre több a munka, szürete-
lés, gyümölcsszedések, őszi szántások, vetések. A tanulóknak is 
„beindul a munkája”, megkezdődik az új tanév.
Kívánok minden tanulónak eredményes, sikeres tanévet, ami-
hez kellő szorgalom, sok tanulás, gyakorlás szükséges. 

Szép őszi napokat kívánok minden Olvasónak!

Szabó Szilvia tanító
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Aktuális

Téli rezsicsökkentés
Önkormányzatunknál október 15-ig lehet  bejelenteni tüze-

lőanyag igényüket azoknak a háztartásoknak, akik korábban a 
téli rezsicsökkentésben nem részesültek. Az ehhez szükséges 
nyomtatvány hivatalunkban átvehető, vagy letölthető a www.
nagysimonyi.hu honlapról. A 12 000 forint értékű támogatás 
kizárólag természetbeni juttatásként jár, melynek keretében 
PB gázpalack, tűzifa, fabrikett, szén, vagy fűtőolaj igényelhető. 
Időben éljen a lehetőséggel!

-  Idősek napja az idén is!
Szeretettel várunk minden 65 év feletti nyugdíjast az idő-

sek napjára október 20.- án délben 12,30 órára a kultúrházba 
ebédre, kulturális műsorra és kötetlen beszélgetésre, nótázásra. 
Minden érintettnek meghívót fogunk küldeni, és kérjük, hogy 
az esetleges, oda-és hazaszállítási igényüket jelezzék! Minden-
kinek jó szórakozást!

Lábos András polgármester

Tisztelt Olvasó!

Néhány aktuális témát szeretnék megosztani Önökkel, ame-
lyekkel az elmúlt hónapokban foglalkoztunk, illetve új infor-
mációkkal is tudok szolgálni. 

      A tavaszi számunkban említett zártkerti hegyvillamosítás, 
a tervezési és kitűzési fázisban van és amihez azóta egyéb ada-
tot nem kértek. Tekintettel arra, hogy egy ekkora volumenű be-
ruházás az EON számára sem „kicsi falat”, ezért hosszabb elő-
készületi és tervezési idő szükséges. Összesen 64 helyrajzi szám 
viszonylatában lett beadva az igénylés, amely átöleli a tokorcsi 
határtól a Szőlő- tóig lévő, valamint a vasúttól a Balikó Tamás 
pincéjéig lévő területet, és közel négy kilométernyi gerincháló-
zat kerül kiépítésre. A megvalósulás várható reális ideje 2019. 
tavasza, de addig még lesz együttes tájékoztatás, végleges igény-
bejelentés, és  kérjük, hogy segítsék a megvalósítást további 
csatlakozók felkutatásával, elérhetőségük továbbadásával.

Megkezdődött az iskola és egy rövid idejű utazói diáklét-
szám felmérése után a nagy busz mellett egy kisebb busz is 
rendszerbe lett állítva, amellyel remélhetőleg hosszabb tá-
von megoldásra kerülnek az utaztatás körüli problémák. Tá-
jékoztatásul szeretném elmondani, hogy sem a gyermekek is-
kolába vitele, sem a gyermek kíséret nem az önkormányzat 
feladata, viszont ez utóbbit, a legkisebb tanulók biztonságos 
közlekedése végett továbbra is felvállalja önkormányzatunk.                                                                                                                                 
   A szolgáltatóval történt hosszú idejű huzavona után a nyár fo-
lyamán végre sikerült le egyeztetni a lomtalanítást. A felaján-
lott két lehetőség szerint, amennyiben házhoz menő szolgálta-
tást kérünk, úgy maximum 10kg / fő mennyiséget visznek in-
gyenesen, a többit üzleti alapon, 160 000 � / autó áron szállítot-
ták volna. Ezért választottuk a másik lehetőséget azt, hogy egy 
helyre begyűjtjük a lomot az egész faluból, és így az egész meny-
nyiséget ingyenesen elszállították.

A nyár folyamán hívták fel �gyelmünket egy pályázatra, 
amelyben községünk, több Vas megyei településsel együtt ki-
emeltként szerepelt. A zsidó temető kerítésének a felújításáról 
szól, -amihez 9 millió Ft- ot biztosítottak- és a zsidó hitközség-
gel egyeztetett módon ők el is fognak végezni.

Örömmel tudatom a Tisztelt  Nagysimonyiakkal, hogy a szál-
láshely használatba vétele a nyár folyamán megtörtént, ahol 
Ukrajnából érkezett vendégmunkások laknak, mintegy 14- 16 

fő, akik túlnyomó részt hölgyek.  A létszám azért változó, mert 
vannak, akik kényelmi szempontból inkább a városi szállásle-
hetőséget keresik, (ami egyébként nem különb) és a megüre-
sedett helyükre csak a következő turnusból érkezők kerülnek. 
Viszont, van egy mag, akik elejétől fogva itt laknak és jól érzik 
magukat. Szerencsére jó összetételű a társaság, kijönnek a ren-
dezvényeinkre és az eltelt, közel három hónapban semmilyen 
negatív esemény nem történt. Mindössze egy fő tud közülük 
magyarul, de ha Ő nem elérhető, akkor is megértjük egymást. 
Az épületben jelen pillanatban öt szoba van kialakítva, de a kö-
vetkező négy helyiség is annyira elő van készítve, hogy mind-
egyikben megvan a hideg- meleg víz felállás és a szennyvíz be-
kötés. Sok nem kellene hozzá, hogy rövid időn belül akár meg 
tudjuk duplázni a fogadható létszámot, de most az az első, hogy 
a befektetett összeget visszatermelje, mert eddig ért a takaró. 
Ehhez tartozik még, hogy a szálláshely üzemeltetésére létreho-
zott Falugazda KFT- nk kifogástalanul ellátja a feladatát, és már 
most is jó segítséget jelent községünk gazdálkodásában.

A védőnői szolgálat felújítása jelenleg nyugvó állapotban van, 
hiszen az első költségvetés készítése óta eltelt idő, az építőipari 
anyag és munkadíj áremelkedés, valamint a megnövelt műsza-
ki tartalom (megújuló energia, hőszigetelés) akkora költségnö-
vekedést eredményeztek a beruházáson, hogy pótlólagos támo-
gatási igényt jelentettünk be sok, hasonló cipőben járó telepü-
léssel együtt. Jelenleg ennek az elbírálása van folyamatban, ami 
párhuzamosan tolja magával a kivitelezési határidőt is.

 A másik, folyamatban lévő pályázatunkkal kapcsolatban,- 
ami a Kossuth és Rákóczi utcai járdaépítés – tavaszi lapszá-
munkban helytelenül írtam a kezdés idejét, ami kivitelezői ka-
pacitáshiány végett áttevődött őszre. Így búcsú után kerül kivi-
telezésre, és remélhetőleg két- három hét alatt el is készül.

      A postánkkal kapcsolatban tudom azt a tájékoztatást adni, 
hogy miután október 31.- i dátummal a jelenlegi üzemeltető, 
Pados Zoltán szerződése lejár, onnantól a Posta visszaveszi sa-
ját üzemeltetésre és napi 4 órás nyitva tartásban fogják működ-
tetni.

Tisztelettel: 
Lábos András
polgármester

Apró, de fontos!
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Önkormányzati hírek
A képviselőtestület ülésén történt

Falunap 2018.
Immár hagyomány, hogy a falunapot minden évben a Nán-

dorfehérvári diadal évfordulójához legközelebbi szombaton 
rendezzük. Ebben az évben július 21-e volt ez a szombati nap. 
Bíztunk a jó időben, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy 
ne a Kultúrházban - mert meleg van - hanem a sportpálya le-
gyen a rendezvény színhelye.

Reggel 9.30-kor a Dugovics emlékhelyek koszorúzásával kez-
dődött a program.

 A futballpályán kispályás futballmérkőzéseket játszottak a �-
atalok.

 A délutáni kultúrműsort az Ördögdöngölő c. vásári komédi-
ával nyitotta a Soltis Színház gárdája. Rocky-Dilly akrobatikus 
rock and rollt mutattak be a “Rosszcsontok’’.

Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestülete az 
utolsó lapszám kiadása óta eltelt időszakban két alkalommal 
ülésezett. 

Elbírálta a védőnői szolgálat kivitelezésére kiírt pályázat-
ra beérkezett ajánlatokat, melyre nyertesként a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Loki-Bau K�-t hirdette ki. 

A Szent István utcai önkormányzati telkek közül 3 db telekre 
jelentkeztek vevők, így döntés született a kijelölésükről. 

A Települési Arculati Kézikönyv elfogadására is sorkerült, 
melyhez a település képi rendelet megalkotása és kihirdetése is 
megtörténik majd az őszfolyamán. Ezt követően a településen 
tervezett építkezéseknél, felújításoknál átalakításoknál e szabá-
lyozás szerint kell eljárni. 

A Tündérkert Óvodában a közeljövőben várható nyugdíjazá-
sok kapcsán a képviselőtestület úgy döntött, hogy a jövőben 2 
fő 8 órás óvodapedagógusi létszámmal biztosítja az egy óvodás-
csoport működését. 

Elfogadta a Nagysimonyi ivóvízellátási rendszer vonatko-
zásában az üzemeltető VASIVÍZ Zrt. által javasolt 2019-2033. 
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, melyet évente 
kell a fenntartó önkormányzatoknak a Magyar Energetikai és 
Közmű Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani. 

A települési postahivatalt üzemeltető vállalkozó általi szerző-
dés felmondását követően a Magyar Posta Zrt. felajánlotta az 
önkormányzatnak a postai felvételi tevékenység önkormány-
zati ellátásban való működtetését, melyhez havi 15.000,-Ft-os 
támogatást biztosított volna. A további költségek (dolgozóibér, 
helyiségbiztosítása, rezsistb.) teljes mértékben az önkormány-
zatot, így a település költségvetését terhelték volna. A másik-
lehetőség a postai felvételi tevékenység postai ellátásba törté-
nő visszavétele, melyet gazdasági szempontok �gyelembevéte-
le mellett heti 20 órában, napi 4 órás nyitva tartásban biztosít 
a Magyar Posta Zrt. A képviselőtestület ez utóbbi üzemeltetési 
forma elfogadása mellett döntött, ennek nyomán ez év novem-
ber 1-jétől várható a változás. 

Hérincsné Szenteleki Csilla 
jegyző
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Falunap 2018.

Ezután a Nicki Fergeteg Néptánc együttes valóban fer-
geteges műsorának tapsolhatott a nagyszámú nagyérdemű.

E mozgalmas műsor után jó lazítás volt a Septeam együttes 
műsora, kik népszerű slágereket adtak elő. Nem csak a gyer-
ekeket, de a közönséget is elbűvölte mutat ványaival Nagy 
Jonathánbűvész. Sokat tapsolt a közönség  a Big Mouse együt-
tes jó egyórás koncertjén.



Egy alig 7 esztendős kislány sétált az utcán. Megállt egy ékszerüzlet előtt, amelynek kirakatában egy gyönyörű kék színű gyöngy-gy alig 7 esztendős kislány sétált az utcán. Megállt egy ékszerüzlet előtt, amelynek kirakatában egy gyönyörű kék színű gyöngy-
sort látott. Bement a boltba és nagy barna szemei megteltek könnyel miközben azt mondta az eladónak:

– Meg szeretném venni ezt a gyöngysort a nővéremnek! Kérem, csomagolja be és a dobozra tegyen egy szép nagy masnit. 
– Ez egy nagyon drága gyöngysor. Mennyi pénzed van? – kérdezte a boltvezető.
A kislány gondolkodás nélkül a zsebébe nyúlt és elővett pár darab aprópénzt, két kis kagylót és egy díszes hajgumit. 
– Ez az összes vagyonom. Elég lesz? – kérdezte a kislány, majd hozzátette:
– Szeretném meglepni a nővéremet. Ezek a gyöngyök pont olyan színűek, mint a szeme. Édesanyánk fél évvel ezelőtt meghalt, 

azóta ő gondoskodik rólam, és emiatt alig van ideje tanulni és magával foglalkozni. Ma van a születésnapja! Szeretném meglepni 
valamivel! – mondta a kicsi lány.

A boltvezető hátrament, elővett egy fehér dobozt, beletette a gyöngysort, majd átkötötte egy szép nagy kék masnival.
– Ez a te ajándékod! – mondta és odaadta a kislánynak.

– Köszönöm! Köszönöm!
Két óra múlva egy 18 évesnek kinéző �atal lány nyitott be a boltba, kezében 

egy fehér doboz, kék masnival átkötve. Sietve kérdezte:
– Ebben az üzletben vásárolták ezt a gyöngysort?
A boltvezető igennel válaszolt.
– És mennyibe került? – kérdezte aggódva a kék szemű lány.
– Az ár bizalmas. Sajnálom, de nem mondhatom meg. 
– A kislánynak volt annyi pénze, hogy meg tudta venni ezt a gyöngysort?
– A kishúga ki�zetett mindent. A legnagyobb árat �zette a gyöngysorért, 

mert mindenét odaadta – felelte a boltvezető.
Tanulsága: A szeretet mindent legyőz. A legnagyobb szegénység nem az 

anyagi javak teljes hiánya, hanem az, ha már nem vagyunk képesek sem adni, 
sem befogadni a szeretetet.

Tegyünk jót, mert jót tenni, jó dolog!      Lábos Mária nyugd. tanár
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Ingyenes programok várták a gyerekeket: volt csúszda, lég-
vár, lu�bohóc (ki lu�t hajtogatott), volt arcfestés, íjászat, és két 
gombóc fagyi is.

Jó ízű vacsorával, majd bállal ért véget – másnap hajnalban – ez 
a kellemes nap.

RudanoviczLászló 
képviselő

Falunap 2018.

KÖSZÖNET
A Magyar Vöröskereszt Sárvár – Celldömölk Járási Vezetésének területi vezetője Kutasiné Bognár Júlia egy raklap Wewalka 

leveles tésztát szerzett a rászorulók részére Nagysimonyiba. Ezeket Lábos András polgármester úr szállította a faluba 
és az Önkormányzat dolgozói osztották ki.

Köszönet a Wewalka üzemnek, akik adományozták a leveles tésztát. Köszönet Julikának a közbenjárásért, 
valamint köszönet az Önkormányzat dolgozóinak, akik segítettek a kiosztásban.

Szeptemberben volt Véradás a falunkban, szép számmal adtak vért az önkéntesek. Fontosnak tartják a véradást, 
hiszen tudják: A vér életet ment!

Szabó Szilvia tanító

Lélekemelő gondolatok
A legnagyobb ár
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Kultúrházi események
A Kultúrház a falu minden korosztálya számára nyitva áll. 
Szinte minden héten van árusítás, amire nagy igény van, so-

kan jönnek ilyenkor a Kultúrházba vásárolni, beszélgetni.
Szerdánként a Kézimunka szakkör tagjai találkoztak, és készí-

tettek szép ajándékokat.
Simonné Horváth Andrea és Ködös Lászlóné Éva néni szorgal-

masan jártak évek óta a foglalkozásokra, sokakat tanítottak az 
új technikákra. A felkészültségük, tudásuk, ügyességük dicsére-
tes. Sajnos egyre kevesebben követték példájukat.

2018. nyarán is megszerveztük Lábos Mária nyugdíjas tanár-
ral a gyerekek, �atalok részére a Nyári tábort. Már hagyomá-
nya van, hogy júliusban és augusztusban Mesteribe látogatunk 
a gyerekek kedvelt fürdőhelyére.

2018. július 4-én 42 fővel táboroztunk a fürdőben. Az elmúlt 8 
évben ez volt a rekord!

Másnap, július 5-én 40 fővel vettünk részt a táborban. A 
fényképek tanúskodnak a jó hangulatról, volt sok nevetés, lab-
dázás, vízi játékok, „vízi kakaskodás”, versenyúszás a kicsik-
nek… Persze a büféket is szorgalmasan látogatták a gyerekek.

A legkisebbek 6 évesek voltak, a legidősebb 19 éves. Dicséret 
a gyerekek többségének, mert fegyelmezettek, szófogadók vol-
tak a vízben is és a parton is. Tiszteletben tartották az idősebb 
fürdőzőket. Ismerkedtek, beszélgettek az idegenekkel is. Jó kö-
zösségformáló ez a tábor!

Köszönet a Nagysimonyi Önkormányzatnak, akik a belépője-
gyet biztosították a gyerekeknek. 

Köszönet az oda - visszaszállításért az alábbiaknak: Smidéliusz 
Fanni, Smidéliusz Tiborné Fazekas Georgina és Édesanyja 
Gércéről, Homlok József, Schneider Vivien, Kiss Csaba, Orsós 
Attila, Szabó Szilvia. 

A kisbuszok is rendelkezésünkre álltak, köszönet a Civil 
Szervezeteknek, hogy kölcsönadták a táborozó gyerekeknek. 
Köszönet Lábos András polgármester úrnak, Molnár Imrének 
és Molnár Péternek a gyerekek utaztatásáért.

A jó hangulatról, a tábori életről tanúskodnak az alábbi fény-
képek. Szinte „megtöltöttük” az egyik medencét!



Nagysimonyi Hírmondó 7

Kultúrházi események
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Kultúrházi események
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Kultúrházi események
2018. augusztus 17-én 25 fővel voltunk a Mesteri fürdőben.
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Őszre hangolva
Aranyosi Ervin: Szúrós hangulatban

Szúrós hangulatban ébredtem ma reggel.
Körül vagyok véve egy süni sereggel!
Mindenhonnan szúrnak, mikor hozzám érnek,
de látod, családot azért sem cserélek.
Mert igaz, hogy szúrnak, a lelkembe böknek,
de tiszta a szíve – lásd – mindegyiküknek,
s ahol a szeretet szívekben feltámad,
neked is elnézik pár apró hibádat.
Talán te is szurkálsz, néha, fájó szóval,
s nem törődsz koldussal, vagy rászorulóval.
Nem zavar ha bántasz, ha szúrnak tüskéid,
azt hiszed más szívét vaspáncélok védik?
Ha a te szívedből hiányzik az érzés,
akkor nem is zavar más szívén a vérzés.
Nem tudsz hangolódni mások fájdalmára,
az együttérzésed kifogyhatott mára.
Szúrós hangulatban ébredtem ma reggel,
s körülvettem magam sok kis süngyerekkel.
Szúrós tüskéiket néha-néha érzem,
s vele szeretetük újra felidézem.
Mert fájhat a tüske, ha szívünket szúrja,
de a szeretettől peng a szívünk húrja,
s minden pendülését viszonozni édes,
s mikor legjobban fáj, akkor esedékes!

Az életnek addig van értelme, amíg az ember szeretetet tud 
adni, s ami annál sokszor nehezebb: képes a szeretetet elfogad-
ni.
Minél jobban szeretsz valakit, annál több lemondásra vagy ké-
pes érte. 
Minél több áldozatot hozol önként valakiért, annál értékeseb-
bé válik számodra. 
Ne tegyél magadnak hiúsági kérdést abból, hogy vajon hányan 
hoznának érted komoly áldozatot a baráti körödből. Inkább 
magadat készítsd fel gondolatban arra, hogy mindig képes légy 
áldozatot hozni azokért, akiket szeretsz, és azokért is, akiket ke-
vésbé vagy egyáltalán nem szeretsz. 
A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad. Csak a jóság, a 
szeretet maradandó. Olyan, mint a forrás. Szükség van rá!

Lábos Mária nyugd. tanár

Kultúrházi események

A Kultúrház nyitva tartási rendjében Mindenkit szeretettel 
várunk, ami a bejárati ajtóra kirakott lapról olvasható.

Élményekben gazdag őszi napokat kívánok Mindenkinek!

Tisztelettel:      
                         Szabó Szilvia tanító
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 Őszi versajánlás Szilvi nénitől 

Aranyosi Ervin: Sünike

Ruhájára nagyon büszke,
mert kívülről csupa tüske.
Ez védi meg az irháját,
s ez adja a süni báját.
Hozzányúlni nagyon nehéz,
ezer tüskét érez a kéz.
Nem kellemes simogatni,
békében kell inkább hagyni.
Sose szúr meg csak magától,
azt üzeni: – Maradj távol!

Aranyosi Ervin: Őszi süni

Őszi süni vagyok, az avarban járok.
Élelmet keresek, – mikor, mit találok.
Apró gyümölcsöket, néha egy-egy almát.
Ezzel építem fel raktáram tartalmát.
Készülök a télre, mikor nem lesz semmi,
akkor is legyen majd a süninek enni.
Visszavonulok majd, nagyon sokat alszom.
a lélegzetemtől mozog csak a bajszom.
Mikor felébredek pici pocim éhes,
gyümölccsel megtömni, akkor esedékes…

 Őszi színező gyerekeknek
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Kedves gyerekek!  Jó munkát és 
kedvet kívánok a színezéshez!

Szilvi tanító néni

 Őszi színező gyerekeknek
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 Jubileumi osztálytalálkozók emlékére
2018.

Találkoztunk régen, ó, de jó volt, s lettünk újra gyer-
ekek!

Isten adja, hogy találkozzunk sokszor még,
Őrizzük meg szeretettel iskolás - és gyermekkorunk 

emlékét!
A falunak 20 éven át egy szép hagyománya volt, a 

Dugovics Titusz Általános Iskolában végzett tanulók 
közös találkozója.

Kezdetben nyáron, aug. 20-a környékén tartottuk. 
Később kérésre, őszre, szeptemberben vagy októberben 
szerveztük. Nagyon sikeres volt, az ország egész részéről 
érkeztek volt diákok. 5 évvel ezelőtt még Svédországból 
is „hazajött” Laky Marietta volt diák, később tanítónő. 

Szép irodalmi műsorokkal, ünnepi beszéddel, zenés 
koreográ�ákkal, táncokkal, kivetítésekkel és  Emléklap-
pal tettük színesebbé ezeket a szép találkozásokat. 

A volt iskolában Iskolatörténeti múzeumot állítottam 
össze Takács Jánosné nyugdíjas tanárral. 

Arany – gyémánt – és vas diplomások köszöntése és 
ünneplése is megtörtént. 

Aranydiplomát kapott: Takács Jánosné tanárnő, 
Gyémánt diplomát: Bene Viktorné tanárnő, Vas 
diplomát: Ködös Endre nyugdíjas igazgató és Ködös 
Endréné nyugdíjas pedagógus. 

Volt diákok bemutatkoztak énekkel, citeraszámok-
kal, szavalatokkal, fafaragásokkal, kézimunkákkal, fest-
ményekkel… Jó visszaemlékezni ezekre a szép pillana-
tokra!

2017-ben tartottuk a 20. Jubileumi közös ta-
lálkozót. 

Az idei évben néhány osztály szó nélkül szervezett, 
így úgy gondoltam, hogy továbbra nincs igény a falu-
ban a közös találkozókra! Sajnálom, sajnáljuk…!!!

Az alábbi osztályoknak volt 5 évvel ezelőtt közös 
találkozója:
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 Jubileumi osztálytalálkozók emlékére

Az 5 évvel ezelőtti találkozót a Kultúrház felújítása miatt a 
Római katolikus templomban szerveztük meg.  Emlékül az 
alábbi képek:
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„Én iskolám, köszönöm…”
Megköszönöm Mindenkinek: a szervezőknek, a 

szereplőknek a segítséget és a találkozó diákoknak, 
tanároknak a megjelenést és az együtt ünneplést.
Tisztelettel és szeretettel emlékezem minden Diákomra 
és Kollégámra:     Lábos Mária nyugd. igazgató-tanár

 Jubileumi osztálytalálkozók emlékére
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Evangélikus hírek
Szeretettel köszöntjük a település lakosait!
2018. szeptember 1-től a Sárvári Evangélikus Egyházköz-

ség lelkészeinek választott minket. Ezzel egy időben Püspök úr 
megbízott bennünket a Nagysimonyi Evangélikus Egyházköz-
ség helyettes lelkészi szolgálatával is, amit Rác Dénes celldö-
mölki lelkész hét éves, lelkiismeretes munkája után vettünk át. 
A továbbiakban a mi feladatunk lesz a nagysimonyi és sitkei is-
tentiszteleti és egyéb egyházi szolgálatok ellátása, az evangéli-
kus hívek pásztorolása. 

Bízunk abban, hogy az evangélikus hívek mellett a település 
vezetőségével és lakosaival is jó kapcsolatot tudunk kialakítani. 
Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatkozni. 

Pethő Attila vagyok, 1980-ban születtem Szombathelyen. 
Gyermekkoromat javarészt Bükön töltöttem, majd a Pápai Re-
formátus Kollégium Gimnáziumában érettségiztem 1998-ban. 
Ezt követően felvételt nyertem az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemre. A 2002/2003-as tanévben ösztöndíjasként Bécs-
ben tanultam az Universität Wien protestáns teológiai fakul-
tásán. A Balassagyarmaton töltött hatodéves gyakorlatot kö-
vetően 2005-ben szereztem teológus-lelkész diplomát, majd 
az ordinációt követően egy évig Győrben, a nádorvárosi gyü-

lekezetben végeztem segédlelkészi szolgálatot.2006-ban kezd-
tem meg PhD-tanulmányaimat az EHE Ószövetségi Tanszé-
kén, amely képzési időszak 2010-ben zárult le. Ez idő alatt a 
2007/2008-as tanévben a Lutheránus Világszövetség jóvoltából 
az Universität Göttingen ösztöndíjas hallgatója voltam. 2011-
ben OKJ-s Webmester tanfolyamot végeztem. 2011-től hét évig 
az Őrimagyarósdi Evangélikus Egyházközség megválasztott 
lelkésze voltam. 

Pethő-Udvardi Andreának hívnak, 1983-ban születtem Cell-
dömölkön. 2001 szeptemberében kezdtem meg egyetemi ta-
nulmányaimat az Evangélikus Hittudományi Egyetem teo-
lógus-lelkész szakán. A 2004/05-ös tanévben A Gustav Adolf 
Werk ösztöndíjasaként tanulmányokat folytattam Németor-
szágban a Lipcsei Egyetem teológiai fakultásán. Egyetemi éve-
im elején, egy nyári tábor révén kerültem kapcsolatba a Ma-
gyarországi Evangélikus I�úsági Szövetséggel (MEVISZ, Bár-
ka-szakcsoport), amely szervezet fogyatékkal élők életét, nya-
ralását segíti, szervezi. Eleinte segítőként, majd az elnökség tag-
jaként vettem részt az ott folyó szolgálatban, valamint 10 évig 
vezettem a szervezet egyik nyári táborát. Hatodéves gyakor-
latomat a Sárvári Evangélikus Gyülekezetben végeztem, majd 
2008. július 5-én lelkésszé avattak. 2008 szeptemberében fel-
vételt nyertem az Evangélikus Hittudományi Egyetem Dokto-
ri Iskolájának három éves képzésére. Az Ószövetség területét 
érintő kutatási munkám mellett ez idő során folytattam önkén-
tes lelkészi munkámat a MEVISZ közösségében. 2010-ben sze-
reztem diplomát a SOTE mentálhigiénés és szervezetfejlesztő 
munkatárs szakán. Az itt szerzett tudás meghatározó alapja lett 
a gyülekezeti lelkészként végzett lelkigondozói szolgálatomnak. 
2011-től az Őrimagyarósdi Evangélikus Egyházközségben vé-
geztem szolgálatot először segédlelkészként, majd másodlel-
készként.

Férjemmel 2009-ben kötöttünk házasságot. Két gyermeket 
nevelünk: Klára 2011-ben, Boróka 2013-ban született.

evangélikus lelkészek

Katolikus hírek
Erdélyi –magyar találkozó búcsúi hangulatban

2018. 09. 15-én, szombaton került első ízben megrendezés-
re a PatronaRegni-Hungariae Alapítvány szervezésében az ún. 
Erdélyi-magyar találkozó. Határon túli kapcsolat után kutat-
va találtak rá a szervezet vezetői arra a pályázatra, amely le-
hetőséget ad külhoni civilszervezettel való együttműködésre. 
Így jött létre a szombati rendezvény is, mely érseki szentmi-
sével vette kezdetét. Dr. Már� Gyula volt az ünnepi szentmise 
főcelebránsa, aki több mint 20 éve már, egy bérmálás alkalmá-
val meglátogatta településünket, egyházközségünket. A szent-
misén Balasi István plébános, Varju Gábor plébánoshelyettes, 
Kaszás Csaba jánosházai káplán úr is koncelebrált. Érsek urat 
Lábas Sándorné és Bődi Gábor köszöntötte az alapítvány és az 
egyházközség nevében. A liturgiát követően az alsósófalvi Fú-
vószenekar műsorát élvezhették a résztvevők, majd a Pápai Mu-
sical Stúdió szórakoztatta a közönséget. Őket ismét a fúvósok 
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Katolikus hírek
Erdélyi –magyar találkozó búcsúi hangulatban

követték, s voltak, akik táncra is perdültek előadásuk alatt. Az 
este folyamán a �nom vacsora sem maradhatott el. Köszönjük 
minden jó szándékú segítőnek, akik bármilyen formában hoz-
zájárultak az esemény sikeres lebonyolításához.

Bődi Gábor
szervező-kuratóriumi tag

A fotókat Rudanovicz László képviselő készítette.

Kedves mindannyian!
Hamarosan itt az Október, mely a Szűzanya, és egyben a Ró-

zsafüzér hónapja. 
Itt szeretném megemlíteni, hogy kicsi falunkban Fájdalmas 

Szűzanya ünnepén egy különleges Ajándékot kaptunk a Szűz 
Anyától: Dr. Már� Gyula érsek atya, a Veszprémi Egyházme-
gye püspöke celebrálta ünnepi szentmisénket, a Szent András 
Római katolikus templomban.

Ez a nap egyben egy szép Találkozót is hozott Hargita megyé-
ből, Alsósófalváról érkeztek hozzánk, a 60 tagú fúvósegyüttes, 
akik a szentmise befejezésekor a Magyar Himnuszt és a Szé-
kely Himnuszt is előadták. Több emberi hangot szerettem vol-
na hallani.  A szentmise kezdete előtt a Fájdalmas Szűz kertjé-
ben és e nap délutánján, a Sportpályán is muzsikáltak kedvünk-

re. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk felvidítani a szíveket.
A Szűzanya ünnepe kapcsán eszembe jutott egy érdekesség, 

melyet szeretnék minden olvasóval most itt megosztani:

A FerreroRocher titka:
 Szűz Mária

MicheleFerreroarról a kőszikláról /Rocher deMassabielle / 
nevezte el, 1982-ben piacra dobott csokoládéját, amelynek bar-
langjában SoubirousSzent Bernadettnek megjelent Szűz Mária.

A FerreroRocher aranyszínű csomagolása mögött olyan, 
többrétegű praliné bújik meg, amely mintha Willy Wonka va-
rázslatos csokigyárában készült volna. A desszertet egy Szűz 
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Receptajánlat

Mária-jelenés ihlette. A csoki aranyszínű csomagolása is a 
lourdes-i barlang formáját idézi. Ez a hely különleges jelentő-
séggel bírt a 2015-ben 89 éves korában elhunyt Ferrero életé-
ben, aki Szűz Mária életének nagy tisztelője volt. Amikor a cég 
ötvenedik évfordulóját ünnepelték, ezt mondta: „a Ferrero si-
kerét a Lourdes-i Miasszonyunknak köszönhetjük,nélküle  
szinte  semmit sem tehettünk  volna.”

Ferreronak , a világ harmadik  legnagyobb  csokoládégyártó 
cége tulajdonosának  volt miért hálásnak lennie.

Ferrero  vezető  menedzsere  társaságában minden évben el-
zarándokolt Lourdes-ba, és alkalmazottai  számára is szerve-
zett zarándokutakat. Szűz Mária szobrát a társaság mind a ti-
zennégy telephelyén felállíttatta szerte a világon.

A mi „gyöngyszem „templomunknak is van egy Kegyszob-
ra, 1237-ből. PatronaRegni  Hungariae-------Magyarok Nagy-
asszonya szobor. Október 08 Magyarok Nagyasszonya ünne-

pe. Becsüljük meg e csodás kincsünket és Szilárd atyához ha-
sonlóan köszöntsük Nagyasszonyunkat a templomba betér-
tünkkor és távozáskor is. Nekünk nem kell Lourdesba sem el-
zarándokolnunk, hogy könyörögjünk Hozzá. Itt van tőlünk egy 
karnyújtásnyira. Alig 7 km.  Másik Kegyszobrot is üdvözölhe-
tünk, Celldömölk Nagyboldogasszony Kegytemplomában, im-
már 270 éve. Szeptemberben Jubileumi Nagybúcsú volt itt. Ke-
reszt aljákkal, biciklivel is érkeztek  zarándokok, erre  a gyönyö-
rű Búcsúra, melyen a

Szűzanya Arany ruhában tündökölt. 
       Bárcsak az emberek szíve is így tündökölne az iránta ér-

zett szeretettől.
Régi Celldömölki búcsús köszöntés: 
ÁLDJA MÁRIA!!!

 Szeretettel: Papp Anna

Kedves mindannyian!

Ovádi Károlyné 90 éves
A 90. életkor megérése ünnep a családban, de a tágabb lakó-

közösségben  a faluban, vagy lakótelepen is. Így volt ez közsé-
günkben, Nagysimonyiban is. Egyszerre nem is fért el a nagy 
család a családi házban,  de az ünneplés a napokban majd foly-
tatódik.

A 90 éve szülketett Ovádi  Károlyné 1946-ban  kötött házas-
ságot. Házasságukból öt gyemek született. (Három �ú, kettő 
lány) Az idő múlásával  két  gyermeküket sajnos elvesztették.

A család úgy növekedett, hogy most  tíz unokája és 16 déd-
unokája van Ovádi Károlynénak. 

A jó hangulatú családi ünnepségen Lábos András polgár-
mester és Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző köszöntötte az ün-
nepeltet.               Rudanovicz László képviselő

Legnagyobb lánya a leszármazottak nevében az alábbi verssel 
köszöntötte:

Ahogy szépen lassan peregnek az évek,
megőszült a hajad, megfáradt a lépted.
Eljött a nagy nap, 90 éves lettél, 
köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Körülvesznek mindazok, akik szivből szeretnek
és lélekben azok is akik már nem lehetnek Veled.
Kérjük a Jóistent tekintsen le reád, 
adjon erőt, egészséget, hogy még nagyon sokáig
köszönthessünk Téged!!!

Szerető gyermekeid, vőid, menyeid, unokáid és dédunokáid

Az idei hosszú forró nyár igazán megfelelt mind a strandolni 
vágyók, mind a boros gazdák, gyümölcsös tulajdonosok elvá-
rásainak.  Bő és magas cukor tartalmú lett mind a szőlő, mind 
a gyümölcs termése. Azonban az erdő még tartogat számunkra 
�nomságokat.  Akik már járták a tisztásokat, beszámoltak a bő-
séges vargányatermésről, ami elég ritkán adódik és érdemes ki-
használni a lehetőséget, egy jó kirándulással egybekötött gom-
bázáshoz.

A friss borhoz egy könnyű túrós pogácsát ajánlok, a vargá-
nyából, ha módjukban áll beszerezni, két �nom étel elkészíté-
sét javaslom.

Túrós mini pogácsák
 Hozzávalók (10 adag):
Tésztához: 60 dkg �nomliszt,   2,5 dkg élesztő, 1 teáskanál cu-

kor, 3 dl tej, 3 teáskanál só, 
1 db tojássárgája,  1 púpos evőkanál tejföl, 10 dkg margarin
A túrós réteghez:10 dkg margarin, 25 dkg tehéntúró, 1 teás-

kanál só
A tetejére:2 db tojássárgája (nagyobb), 4 evőkanál szezámmag
ELKÉSZÍTÉS:
A langyos tejben a cukorral felfuttatjuk az élesztőt, majd a 

liszthez adjuk.
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Receptajánlat
Beletesszük még a 3 teáskanál sót, a tejfölt, a szobahőmérsék-

letű margarint, a tojássárgáját.
Alaposan kidagasztjuk, meleg helyen kb. 1 óra alatt a duplá-

jára kelesztjük.

A túrót alaposan áttörjük, és a margarinnal habosra kavarjuk.
Lisztezett felületen kb. 1 cm vastagra, téglalap alakúra el-

nyújtjuk a megkelt tésztát.
Egy kanál domború oldalával szépen elsimítjuk rajta a túró-

krémet. Megszórjuk a sóval.
A tésztát képzeletben 3 vízszintes sávra osztjuk. A felső sá-

vot a közepére, lefele hajtjuk, az alsó sávot alulról felfelé halad-
va ráhajtjuk. Az így kapott sáv mindkét végét, balról és jobbról 
is középre hajtjuk.

Konyharuhával letakarva 20 percet pihentetjük, elnyújtjuk, 
majd megint hajtogatjuk. Megint 20 perc pihentetés, nyújtás, 
hajtogatás.

Elnyújtjuk kb. kétujjnyi vastagra, egy lisztbe mártott, kismé-
rető pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk.

Sütőpapírral bélelt tepsibe pakoljuk, egymástól kicsit távo-
labb, lekenjük a tojások sárgájával, megszórjuk szezámmaggal. 
Kb. 20 percet még kelesztjük. Előmelegített sütőben, 15 perc 
alatt 180 fokon megsütjük.

Vargányás-tejszínes csirke
Hozzávalók (3 adag): 60 dkg csirkemell �lé, 1 nagy db vö-

röshagyma, 2 evőkanál olaj, 
25 dkg vargánya gomba, 3 szál sáfrány (v. 1 teáskanál szárí-

tott. morzsolt), 5 db csipkebogyó (szárított, őrölt), 7 db boró-
kabogyó (szárított, őrölt), só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 2 dl 
fehérbor, 2 dl főzőtejszín

ELKÉSZÍTÉS:
A hagymát felkockázzuk, kevés olajon megpirítjuk.
A csirkét és a gombát hasonló méretűre vágjuk, ahogy ízlé-

sünk kívánja.
A csirkekockákat a megpirított hagymára dobjuk, sózzuk, 

borsozzuk, megszórjuk a fűszerekkel és tovább pirítjuk néhány 
percig, majd a gombát hozzáadva tovább pirítjuk újabb 2-3 per-
cig, és csak ekkor engedjük fel a borral. Fedő nélkül forraljuk, 
közepes lángon kb. 10 percig, hogy elszálljon a bor alkoholtar-
talma.

Felengedjük a tejszínnel, és tovább forraljuk vele 4-5 percig, 
míg jól besűrűsödik a mártás. Főtt tésztával, és rizzsel is kitűnő.

Hagymás tarja gombamártással
(Azoknak is, akik csak szárítva tudják beszerezni)

Hozzávalók (2 adag):
A hagymás tarjához:40 dkg sertés tarja, 2 dl tej, 2 közepes fej 

vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 4 kávéskanál mustár, só íz-

lés szerint, bors ízlés szerint, 1 evőkanál étolaj,
4 közepes db burgonya
A gombamártáshoz:20 dkg friss, v. 10 dkg szárított vargánya 

gomba, 1 kávéskanál �nomliszt, 2 dl tej, só ízlés szerint

ELKÉSZÍTÉS:
A tarjaszeleteket enyhén kiklopfoljuk, a széleit bevagdaljuk. 

A tejbe 2 gerezd fokhagymát beleaprítunk, a húst pár órára, 
vagy egy éjszakára ebbe beáztatjuk. Nem sózzuk!

Leitatjuk a hússzeletekről a tejet, mindkét oldalát enyhén 
megsózzuk, egy kiolajozott jénai tálba egymás mellé lerakjuk. 
Vékonyan megkenjük mustárral a felső oldalát, ráaprítjuk a 
másik 2 gerezd fokhagymát. A megtisztított hagymákból vas-
tag szeleteket vágunk és elosztjuk a hússzeletek tetején. A meg-
hámozott burgonyákat hasábokra vágjuk, és a hús köré elren-
dezzük. Kb. 1 dl vizet öntünk alá, enyhén megsózzuk a hagy-
mát, és a burgonyát, és kevés olajjal megspricceljük az egészet. 
Alufóliával letakarva 40-45 percig sütjük, majd levesszük a fóli-
át és szép pirosra sütjük, ez kb. még 15 perc.

Míg sül a hús, az előzőleg beáztatott gombát enyhén sós víz-
ben puhára főzzük (v. a friss gombát 1 fej kockázott, dinsztelt 
vöröshagymán puhára párolunk). Ezután egész apróra össze-
vagdaljuk (a pároltat is), liszttel elkevert tejjel felöntjük, és ki-
forraljuk. Nem kell bele semmilyen fűszer, mert a vargányának 
elég intenzív az íze, a fűszerek csak elnyomnák.

Mindenkinek jó főzést, jó étvágyat kívánok!

Bónicz Lászlóné Márti 
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SPORTKÖR – N. T. C.
Tisztelt Nagysimonyi Sporttársak!
Tisztelt Nagysimonyi Sportbarátok!

Az új szezon indulása előtt Sitke csapatával játszottunk egy 
felkészülési mérkőzést. Már itt elkezdődött az új csapattagok 
összeszokása a régiekkel. Ennek élesben való kipróbálására a 
Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa adott lehetőséget. Az I. for-
dulóban Vasasszony SE csapatát sorsolták mellénk és 5-0-ás 
végeredménnyel továbbjutottunk a második körbe. Itt a velünk 
azonos csoportban lévő Kemenesmagasi csapatát kaptuk,  de 
sajnos ezt a fordulót nem tudtuk sikerrel venni.
A két kupaforduló között elkezdődött számunkra a bajnokság 
Izsákfa ellen egy idegenbeli mérkőzéssel. A vezetést egyik új 
igazolásunk Kalmár Sándor szerezte meg ezután a hazai csapat 
erősödni látszott és két góllal átvette a vezetést és az összec-
sapás végén mi is tudtunk szerezni két találatot Orbán Martin 
és Guzmics Ádám jóvoltából és végül sikerült megszereznünk 
a három pontot. A második fordulóban is idegeben voltunk 
Ost�yasszonyfa csapatánál ahol sajnos 5-1-es vereséggel zárult 
a mérkőzés. A harmadik forduló pihenő nap volt nekünk, 

mert az új bajnokságban 
újra indult Boba csapata 
és hozzánk került Csénye 
együttese is és így 17 csapa-
tossá vált a bajnokság.
A negyedik fordulóban Ják-
fára mentünk ahol a sikeres 
három pont megszerzése 
mellett sajnos két kiállítás 
nehezítette a siker elérését, 
de ennek is elértük a célt és 
a végeredmény 2-4 lett.
Az ötödik fordulóban Nemeskocs jött hozzánk és sajnos egy 
1-3-as összesítéssel megszerezte a győzelmet.
A cikk megírásakor készülünk a Bő elleni idegenbeli mérkőzésre 
és remélem itt is sikerül megszerezni a három pontot és az új 
játékosok teljesen be tudnak illeszkedni a csapatba és segíteni 
tudnak egy megfelelő eredmény elérésében, amelyhez sok sik-
ert kívánok nekik az egész csapat nevében.

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

Kedves Olvasók, Szurkolók, Gyerekek!
Ahogy azt már az előző számban ígértük a sportkör ismét ké-

szül Nektek egy kis feladattal. Most azonban nem a szórakozta-
tó játéké lesz a főszerep, hanem a kreativitásé és a művészeteké. 

Rajzverseny ill. Vers-, és mesemondóverseny keretében mu-
tathatjátok meg tudásotokat. ( a részleteket a meghívón ol-
vashatjátok) 

Reméljük Nektek is tetszik az ötlet, sokan jelentkeztek majd 

és a gyereknaphoz hasonlóan ebből is hagyományt tudunk te-
remti. 

Jó készülődést kívánunk, találkozunk decemberben.

Szabó Réka




