
 
I. évfolyam 1. szám 2012. március 15. 

 
1 Kedves Olvasó! 

 
Tisztelettel és örömmel köszöntöm a Nagysimonyi Hírmondó Olvasóit! 

Az újság megjelentetésével egy régóta fennálló hiányosságot szeretnénk pótolni, hisz 
mindannyian éreztük, hogy ez idáig nem volt kellő kommunikációs paletta községünk 
önkormányzata és a lakosság között. Ezen a problémán kívántunk segíteni a tavaly felállított 
hirdetőtáblákkal, valamint következő lépésként a Nagysimonyi Hírmondó megjelentetésével. 
Tudjuk, hogy ez sem lehet egy végső megoldás, de ugyanakkor szem előtt tartjuk egy, a 
későbbiekben kialakítandó kábeltévé – hálózat pályázási lehetőségét.  
Szándékaink szerint az újság negyedévente kerül kiadásra, amelyben beszámolunk az 
önkormányzati munkánkról, fejlesztési lehetőségeinkről, helyi rendeleteinkről. Továbbá 
lehetőséget biztosítunk intézményeinknek, egészségügyi – és szociális ellátórendszerünknek, 
a helyben működő egyesületeknek, civil szervezeteknek, egyházaknak, vállalkozásoknak a 
bemutatkozására, programjaik ismertetésére. Ezen kívül anyakönyvi részt, ismeretterjesztő 
írásokat, aktuális információkat, közérdekű elérhetőségeket kívánunk megjeleníteni, valamint 
hirdetési lehetőséget is biztosítunk.  
Ennyi sokrétű és színes tartalom mellett, reméljük, hogy az újság kielégíti mindazon 
igényeket, amelyeket a létrehozásakor megfogalmaztunk, és így a Kedves Olvasó minden 
alkalommal egy nívós kiadványhoz juthat, melynek szerkesztésében Ön is részt vehet, hisz 
szívesen megjelentetjük az olyan jellegű írásokat is, amelyek a köz érdeklődésére számot 
tartanak.  
Bízom benne, hogy a lap hasábjain megjelenő cikkek, információcserék erősítik a 
faluközösségünk összetartozását. Tervezhetőbbé és kiszámíthatóbbá teszik a körülöttünk zajló 
világot, hisz érezzük, hogy egyre nagyobb szükség van az együtt gondolkodásra és az együtt 
cselekvésre! 
Ezen gondolatok jegyében kérem fogadják szívesen és örömmel ezt a kiadványt, hisz Önökről 
szól, Önöknek! 

        Lábos András polgármester 
 

2 Emlékezzünk meg nemzeti ünnepünkről: március 15-éről! 
 

Nemzeti történelmünk fejezeteiben sok olyan esemény van, amelyre 
büszkén emlékezünk, de talán egynek sincs olyan ereje, messzire sugárzó 
üzenete, mint 1848. március idusának. 
 „Vannak napok melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak, 
mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő 
tavasznak.”        / Juhász Gyula / 
A múlt erős, gazdag gyökér. Jelen s a jövő a múltból él. 
A mai nap legyen a szabadság, az egyenlőség és a testvériség napja! 
De legyen az összefogás és az összetartozás napja is! 
Emlékezzünk hőseinkre!   

2/kokárda  



 
3 Hol tartunk és merre megyünk? 

 
A következőkben községünk gazdasági helyzetéről és fejlesztési pályázási elképzeléseinkről 
szólnék.  
Tisztelt Olvasó, a kívülálló számára lehetséges hogy az elmúlt időszak egy kicsit 
passzívabbnak esetleg eredménytelenebbnek tűnik hisz nem történt semmilyen komolyabb 
beruházás vagy fejlesztés holott az előkészítések kapcsán ennek az időnek is meg van a 
munka és feladat tartalma. Ami jelenleg is visszafog bennünket az a 24 millió forintot 
meghaladó hitelállomány, amely túlnyomórészt a Szent István utcai új telkek kialakítására lett 
fordítva. Tehát nem egy felelőtlenül felvett hitelről van szó – hisz nem feléltük - hanem az 
értékesítendő telkekben ennek meg van a fedezete, és nagyságrendje sem akkora, hogy ne 
lehessen kigazdálkodni. Sajnos utána egy olyan válságos időszak következett, amelyben nem 
lehetett kellő ütemben értékesíteni a telkeket. Ennek ellenére a takarékos gazdálkodásnak 
köszönhetően a hitel törlesztését folyamatosan tudjuk biztosítani, kifizetetlen számlánk nincs. 
Ez az adósság 2015-ig terhel bennünket, akkor fog lejárni. Ebben a helyzetben a bankok a 
további beruházások finanszírozásában sajnos nem szívesen vesznek részt, pedig némelyik 
esetben csak egy néhány hónapos átmeneti hitelről lenne szó, ugyanis az Uniós pályázatok 
utófinanszírozottak. (Előbb elő kell teremteni a beruházási összeget, megtörténik a kivitelezés 
és utána következik a pénzügyi elszámolás majd a jóváírás.) Tehát, nem kis feladatot jelent 
számunkra egy- egy pályázathoz kapcsolódó pénzügyi háttér előteremtése. 
Jelenleg két elnyert pályázatunk van: egyik az ún. IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató 
Terek), valójában a kultúrházunk bővítéséről, a tetőtér beépítéséről és az alsószint felújításáról 
van szó. A 26 éve épült intézmény mára technikailag és funkcionálisan is teljesen elavult. Az 
iskolánk megszűnése után úgy gondoltuk, hogy az oktatás és a kultúra kerüljön egy fedél alá, 
és minden, a községünkben működő szervezetnek, egyesületnek, baráti társaságnak lehessen 
benne egy kis sarka, egy kis szekrénye, amelyet magukénak érezhetnek. Ugyanakkor elvárás, 
hogy párhuzamos programok lebonyolítására vagy egyidejű, többes igénybevételre is 
alkalmas legyen. Ehhez nyertünk 42 millió forintot, amely összeg, részben működtetést is 
takar. 
A másik elnyert pályázatunk egy közterületi játszótér építéséről szól, amelynek helye a 
kultúrház udvarának a füves része lesz és remélhetőleg a tavasz folyamán kivitelezésre kerül.   
Ezzel a beruházással egy régóta meglévő jogos lakossági igényt kívánunk kielégíteni, a 
helyszín kiválasztásánál figyelembe vettük a terület nagyságát, védettségét, a kultúrház és 
vizesblokk közelségét. Ehhez nyertünk 11 millió forintot.  
Jelen pillanatban a két elnyert pályázaton kívül van még egy beadott pályázatunk, amely a 
kultúrház tetőjére építendő napkollektorról szól, amivel az épület bővítése után esetlegesen 
felmerülő többlet energiafelhasználást tudnánk kompenzálni. 
Továbbá teljesen előkészített tervezési és pályázási anyaggal rendelkezünk a Zöldkereszt 
épületrészének felújításához, akadálymentesítéséhez, babakocsi tároló kialakításához.  
Ugyancsak kész, engedélyes kivitelezési terveink vannak a ravatalozó átépítéséhez és 
környéke rendbetételéhez. Tehát mint láthatják, nagyon sok mindennel startra készen 
vagyunk, csak várjuk hozzá a kedvező lehetőséget. A kisebb volumenű pályázatokat eddigi 
gyakorlat szerint a hivatal dolgozói szokták előkészíteni és megírni, viszont a nagyobb 
elképzelések pályázatírásához muszáj pályázatírót bevonni, mivel annyira sokirányú és 
speciális szakmai rálátást igényelnek. De az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatás és 
koordináció szintén a mi feladatunk, amely nem kevés energiát kíván.  
A következőkben rátérnék a mindenkit legjobban érdeklő csatorna beruházásunk jelenlegi 
stádiumára, helyzetére. Egy kis visszatekintéssel kezdeném:  
Községünkben először 1999-ben történtek tervezett előkészületek a szennyvíz-csatorna 
hálózat kiépítésére. Ennek megvalósítása érdekében Nagysimonyi, Sitke, Vásárosmiske, 
Mesteri és Kemeneskápolna községek mikro térségi társulást hoztak létre, akikkel együtt 
később egy agglomerációt alkottunk. Erre azért volt szükség, hogy a lakosság lélekszáma 



meghaladja a 2000 főtés a pályázási feltételeknek megfeleljünk. Sajnos 8 éven keresztül nem 
történt pályázati kiírás.  
2007 ősze és 2009 között három alkalommal adtuk be igényünket, amelyeket különböző 
okokra hivatkozva elutasítottak és a kormányrendelet módosítása után az agglomerációnkat is 
törölték. Ettől kezdve mindegyik település maga szerint próbálja megoldani ezt a problémáját. 
Új terveket kellett készíttetnünk és most, január eleje óta májusig van lehetőség az új pályázat 
beadására. Vas megyére vonatkoztatva ehhez egy milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből 
várhatóan 3 pályázót fognak támogatni – kíváncsian várjuk az eredményt. A közmű 
megvalósítására nagy lakossági igényt tapasztalunk, annál is inkább, mert a sitkei 
szennyvízlerakó telepet várhatóan a nyár folyamán véglegesen bezárják és onnéttól fogva 
csak jelentősen magasabb összegért tudjuk a szennyvíz-szippantási szolgáltatást igénybe 
venni. (Legközelebbi ürítő hely Pápa vagy Szombathely.) 
A lakosság részéről a támogatottság abban is megnyilvánult, hogy már 1999-től harmadik 
alkalommal történt részükről lakás-elő takarékosság megkötése, melyek le is jártak. A 2004-
2005. évben lejárt szerződések közül többen úgy döntöttek, hogy azt befizetik az 
Önkormányzat elkülönített számlájára, közműfejlesztés címén. Ezt az összeget (35 fő-
5.429.344 Ft) – a beruházás elhúzódása miatt – lekötöttük és jelentős összegű hozamot értünk 
el. Az újonnan megrendelt terveket és a velejáró kiadásokat ebből a pénzből tudtuk fedezni. 
Ismételt együttes elő takarékossági szerződés kötésekre csak akkor kerül sor, ha már ismert 
lesz a közműfejlesztés összege és biztos lesz a projekt kivitelezése. 
Természetesen azon személyek számára, akik akkoriban vállalták pénzük lekötését, az 
Önkormányzat a közműre való rácsatlakozásakor kellő engedményt fog biztosítani. 
Egyébként a jelenlegi pályázati kiírás maximális támogatástartalma 90%, amely az utóbbi 
években a legmagasabb. Szem előtt tartva az Önkormányzat anyagi helyzetét és a lakosság 
terhelhetőségét nagyon oda kell figyelnünk a jó minőségű pályázat beadására, hisz egy-egy 
százaléknyi támogatás elvonás a mi esetünkben hozzávetőleg 5 millió forintot jelent.  
Tisztelt Olvasó! 
Tudjuk, hogy a fent írtakon kívül is még nagyon sok megoldandó feladatunk van, hisz nem 
beszéltem a járdák, utak állapotáról, árkok, hídbejárók rendbetételéről, buszforduló 
átalakításáról és több olyan dologról, amivel esetleg naponta szembesülünk. Ezek 
megoldásához mindig pályázási lehetőség és pénz szükséges, amelyet most szűken mérnek.  
Viszont vannak olyan tartalékaink, amelyeket ilyenkor tudunk jobban felszínre hozni. Ezért 
szeretnénk az élő munka, köztük a társadalmi, közösségi munka rangján is emelni, így az év 
folyamán néhány akciót szervezünk, amelyekben szívesen látunk mindenkit. Már az is 
eredmény, ha a portánkat, annak közterületi részét is rendben tartjuk. Jó lenne, ha az együtt 
gondolkodás és az együtt cselekvés kapcsán községünk tisztább, jobb, élhetőbb jövőt tudjon 
biztosítani az itt élők számára.  
Kedves Nagysimonyiak! Remélem, hogy ezzel a kis cikkel megfelelően objektív betekintést 
tudtam biztosítani Önöknek önkormányzati munkánkról, annak irányairól és sokrétűségéről.  
 

Lábos András polgármester 
 

4 Beszélgetés falunk nyugdíjba vonult Jegyzőnőjével: 
Major Tiborné Margit nénivel 

 
- Sok szeretettel köszöntöm otthonában Margit nénit, aki 40 évi munka után  nyugdíjasként éli 
napjait! 40 év a közigazgatásban! Végig egy helyen! Manapság szinte hihetetlen ez!  Van mire 
visszatekinteni! Beszélgessünk a kezdetekről, a kihívásokról, változásokról, dióhéjban a 40 
évről! 
- Nagysimonyiban születtem,  az általános iskolába is ide jártam, majd középiskolai 
tanulmányaimat a szombathelyi Berzsenyi Dániel Kereskedelmi Szakközépiskolába 
folytattam. 1971. július 5-étől az akkor Községi Közös Tanács VB. Szakigazgatási Szervénél 
helyezkedtem el dolgozni, mint adóügyi előadó. Mély vízbe dobtak, hisz abban az évben 
történt az adóztatási szabályok gyökeres módosítása, mely sok problémával járt. Az akkori 



munkatársam később vallotta be, hogy amikor meglátott, azt gondolta, hogy „ez sem eszik 
meg itt sok sót”. A munka mellett folyamatosan képeztem magam, 1973. évben anyakönyvi 
szakvizsgát tettem, 1978. évben fejeztem be a három és féléves tanácsakadémiát 
Szombathelyen. 1983. évben a budapesti Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői 
diplomát szereztem. 1994. évben közigazgatási szakvizsgát tettem. A naprakész jogi ismeret 
érdekében folyamatosan továbbképzéseken vettem részt. 
 
- Miért ezt a pályát választotta? 
- Szüleim szerették volna, ha pedagógus pályára megyek, de az érettségi után nem volt 
kedvem tanulni és a napi 80 km-es utazgatást is meguntam, ezért döntöttem úgy, hogy 
helyben próbálok elhelyezkedni. Szeretett szüleim és családom támogatásával tudtam 
továbbtanulni, a munkámat a  GYES miatt sem kellett megszakítani, mert segítettek 
gyermekeim nevelésében. 1980. évben beköltöztünk családi házunkba, így végleg itt 
telepedtünk le. 
 
- Mi volt az első beosztása? 
- 1971 – 79. adóügyi előadó, 1980-1990. november 30-ig igazgatási főelőadó, szakigazgatási 
szervvezető helyettes, 1990. december 1-től 2011. augusztus 31-ig körjegyző. 
 
- Kezdőként milyen feladatokkal bízták meg? 
- Akkor több féle adót kellett fizetni, így földadót, boradót, házadó,ebadót, községfejlesztési 
hozzájárulást. Lakcím és marhalevél nyilvántartást, a lakosság tájékoztatását az akkori 
hangosbemondó útján. 
 
- Mik voltak a főbb munkaterületei? 
- Az évek során szinte nem volt a községi közigazgatásnak olyan része, melyben nem 
dolgoztam volna. A már említett adóügyi munkán kívül a gazdálkodás, igazgatás, gyámügy, 
szociális területen is dolgoztam. 1973. évtől kezdődően pedig az anyakönyvvezető feladatokat 
is elláttam. Három cikluson át tanácstagként is tettem községünkért. 
 
- Milyen nagy változásokat hozott ez a 40 év? 
- A 40 év során nagyon sok változást értem meg. Az élet fintora, hogy a járási hivatalok 1972. 
évben megszűntek, most pedig ismét felállításra kerülnek. A feladatok folyamatosan nőttek, 
több kihívásnak kellett megfelelni. Az önkormányzatiság újra írta a községek működését, 
önállóságot adott a településeknek, de több munkát és nagyobb felelősséget is. 
Érdekességként megemlítem, hogy 1971. évben 500 ezer forint volt a költségvetésünk, 
jelenleg közel 130 millió forint. 
Több vezetővel dolgoztam együtt, így Somogyi Dezső tanácselnökkel, Molnár Miklós 
tanácselnökkel, polgármesterrel, Szlama József és Lábos András polgármesterekkel. Mindig 
igyekeztem jó munkakapcsolatot kialakítani feletteseimmel és beosztottaimmal, mert csak így 
lehetett eredményes munkát végezni. Az intézmények működését folyamatosan figyelemmel 
kísértem és segítettem, ezért napi kapcsolatot tartottam az intézmények vezetőivel.  
 
- Milyen nagy feladatok vártak Margit nénire és a munkatársaira a rendszerváltás után? 
- A rendszerváltás után - 1990. október 11-i választást követően – a közigazgatás feltételei, 
követelményei újraíródtak. Új hivatalt kellett felállítani, a közös tanács vagyonát meg kellett 
osztani a két község között. Az önkormányzat működéséhez szükséges szabályzatokat el 
kellett készíteni, rendeleteket kellett alkotni. A termelőszövetkezet megszűnését követően a 
földtulajdon privatizációját ( kárpótlást, részarány kiadást ) bonyolítottuk le. El kellett 
sajátítani és alkalmazni kellett az informatikát. 
 
- Mire emlékezik vissza szívesen?  
- Az elmúlt 40 év során községünk szinte minden lakosával valamilyen kapcsolatba kerültem. 
Megismertem a családi, rokoni kapcsolatokat, ingatlan tulajdonosokat. Érdekességnek 
megemlítem, hogy a boradó kivetésének ellenőrzéséhez a „boros gazdáknál” helyszínen 



kellett a bevallott bor mennyiségét ellenőrizni, ennek köszönhetően megismertem a 
szőlőhelyet, pincéket is. Munkám egyik legszebb része a házasságkötések voltak, részese 
lehettem a fiatalok boldogsásának. Munkám során mindig a precízségre, pontosságra és a 
határidők betartására törekedtem. 
 
- Pályája során mi nyújtott emberileg legtöbbet Margit néni számára? 
- Hálát adok a sorsnak, hogy 40 évig azt végezhettem, amit szeretek, és hogy erőt és 
egészséget kaptam mindehhez. Mindkét település a 40 év alatt nagyon sokat fejlődött, a 
lakosság pedig gazdagodott. Az infrastruktúra Tokorcson teljesen kiépült, Nagysimonyiban a 
szennyvíz beruházás maradt el, pedig három alkalommal is pályáztunk a kivitelezésére. A 
beruházások nagy részét az általam írt eredményes pályázatok segítségével valósítottuk meg. 
 
- Úgy tudom szép kitüntetéseket kapott munkája elismeréseképpen! Pontosan melyek is ezek? 
- 1983-ban Kiváló Munkáért kitüntetésben részesültem, 1984-ben községi tanácsosi címet 
kaptam elsők között a megyében, 1997-ben munkám elismerésére Budapesten vehettem át a 
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. 2011. március 15-én a Vas Megyei 
Önkormányzatok Szolgálatáért Közigazgatási Tagozat kitüntetésben részesültem. 
 
- Gratulálok Margit néni az elért szép eredményekért és a megérdemelt kitüntetésekért! 
Beszéljünk a magánéletéről is, a családjáról, Tibi bácsiról, aki mindig mindenben mellette 
állt! 
- 1973. évben kötöttünk házasságot, két gyermekünk született, Tibor és Balázs. Két unokánk 
bearanyozza életünket. Sajnos a sors próbára tett bennünket, férjem két súlyos baleset érte, de 
erőt kaptunk ezek elviselésére. Férjem és gyermekeim megértése nélkül nem tudtam volna 
munkámat feletteseim és a lakosság elvárásának megfelelően teljesíteni. 
 
- Mivel tölti a nyugdíjas napjait? 
- A 40 év során sok olyan tevékenység volt, amit mellőznöm kellett, most próbálom 
bepótolni. Sokat olvasok, rejtvényt fejtek, horgolok, hímezek, kertészkedek és segítek a   
háziállatok nevelésében. Persze finomakat főzök és sütök a családom tagjai megelégedésére. 
Természetesen időt szánok a pihenésre, fürödni is elmegyünk, színház bérletünk van, és 
szívesen veszünk részt a közös kirándulásokon.  
 
- Milyen tervei vannak a jövőre vonatkozólag? 
- A családomról való gondoskodás, segítségadás. Ha az egészségem engedi, akkor a közélettől 
sem szeretnék elszakadni.  
 
- Kedves Margit néni! Hálásan megköszönöm ezt a jó hangulatú, kedves, őszinte szavakat, a 
szíves vendéglátást! Kívánom, hogy adjon Isten Margit néninek is és a Családja minden 
tagjának hitet, reményt, szeretet! 

       Szabó Szilvia tanító – kultúrszervező 
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5 Beszélgetés falunk új Jegyzőnőjével: Fehér Viktóriával 
 

- Sok szeretettel köszöntelek új munkahelyeden a Nagysimonyi Önkormányzat jegyzői 
irodájában! Fél éve váltottad Major Tiborné jegyzőnőnket ebben a tisztségben! 
Beszélgessünk eddigi életutadról! 
 
- Sárváron születtem, Szüleim Répcelakon élnek, egy Nővérem van, ő szintén a városban él. 
Az általános iskolát Répcelakon végeztem, majd a sárvári Tinódi Gimnáziumban 
érettségiztem. Diplomámat a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karán szereztem 
2005 júniusában.  Főiskolai tanulmányaim mellett szakmai gyakorlat keretében közel két 
hónapot töltöttem a Répcelaki Polgármesteri Hivatalban, ahol megismerhettem a helyi 
közigazgatás sajátosságait. Elsősorban az aljegyző munkáját segítettem, de lehetőségem volt 
betekinteni a Hivatalban működő csoportok feladataiba is. 
  
- A főiskola befejezése után hol sikerült elhelyezkedned? 
- A diploma megszerzése után a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 
ösztöndíjas foglalkoztatási pályázatnak köszönhetően 2005. szeptemberétől az Ifjúsági, 
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Parlamenti Titkárságának 
munkatársa voltam.  
 
- Milyen feladatokkal bíztak meg, mint fiatal pályakezdőt? 
- Az Országgyűlés tevékenységéhez kapcsolódó minisztériumi feladatok koordinálásában 
vettem részt. Elsősorban a Minisztériumhoz tartozó törvényjavaslatok, határozati javaslatok, 
valamint jelentések benyújtásával, tárgyalásával kapcsolatos feladatok ellátásáért feleltem, 
aminek köszönhetően a jogalkotás területén kellő tapasztalatra tettem szert. A 
Minisztériumban részt vehettem a Nemzeti Civil Alapprogram lebonyolításában is. Ezzel 
kapcsolatosan elsődleges feladatom a beérkezett pályázatok bírálata, valamint a civil 
jelöltállítási rendszerrel összefüggésben a bejelentkezésekkel kapcsolatos eljárás lebonyolítása 
volt, ennek eredményeként a pályáztatás sem idegen terület számomra. 
 
- Mi volt a következő munkahelyed? 



- 2007. decemberétől két évig a Pénzügyminisztérium Adóigazgatási és Szakképzési főosztály 
Szakképzési és nyilvántartási osztályán tevékenykedtem. Nyilvántartási referensként fő 
feladatom az adótanácsadók, az adószakértők, az okleveles adószakértők, illetve a könyvviteli 
szolgáltatást végzők jogszabályban előírt nyilvántartásának vezetése, a nyilvántartások 
kiállítása volt. A nyilvántartásba vételi kérelmek feldolgozásán és bírálatán túl az ügyfelekkel 
történő kapcsolattartás, telefonon történő segítségnyújtás is meghatározó részét képezte 
munkámnak. Nagyfokú teherbírásomra tekintettel egyéb, a nyilvántartások vezetésével 
közvetlenül össze nem függő feladatok ellátásáért is feleltem. 
A Szakképzési és nyilvántartási osztályon kötelező szakmai gyakorlatukat teljesítő végzős 
főiskolai és egyetemi hallgatók irányításom és felügyeletem alatt látták el a rájuk bízott 
feladatokat, ami felelősségteljes, de egyben nagyon izgalmas feladat volt. Ezen túl a 
nyilvántartások vezetésére szolgáló számítógépes szoftverek jogszabályi változásokat követő 
fejlesztésével összefüggésben a szakmai anyagok előkészítése és a fejlesztőkkel való 
kapcsolattartás is munkaköröm részét képezte ugyanúgy, mint a hatósági igazolványok 
gyártásáért felelős Pénzjegynyomda Zrt. felé a szükséges adatok továbbítása, az esetlegesen 
felmerülő problémák kezelése. 
 
- Beszélgetéseink során megtudtam, hogy hazakerültél lakóhelyedre, Répcelakra, ahol a 
Polgármesteri Hivatalban dolgoztál. Miért döntöttél így, miért hagytad ott a fővárost? 
- Közel 20 évig Répcelakon éltem, a Budapesten töltött évek alatt mindig is hiányzott a vidéki 
élet. 2009-ben felfigyeltem egy álláshirdetésre, melyben a Répcelaki Polgármesteri 
Hivatalban általános igazgatási ügyintézőt kerestek. Ekkor úgy éreztem, hogy sikerülhet 
szülővárosom közelében olyan számomra érdekes és kihívást jelentő munkalehetőséget 
találnom, ami lehetővé teszi, hogy véglegesen hazatérjek és részt vállaljak egy kis közösség 
életében. A pályázatot sikeresen elnyertem, melynek köszönhetően a helyi igazgatási 
feladatok széles körét megismertem és megfelelő rutint szereztem ezek intézésében. Kiemelt 
feladatom volt az anyakönyvvezetői feladatok ellátása, Gyámhivatali ügyek, hagyatéki 
ügyintézés, szabálysértési ügyek intézése.  
 
- 2011. nyarán nyújtottad be pályázatodat körjegyzői munkakör betöltésére a Nagysimonyi 
Önkormányzathoz. A pályázatod sikeres volt, és így szeptember 1-jétől elfoglaltad új 
munkahelyedet. Milyen nagy változásokat hozott az új munkahely? 
- Répcelakról Sárvárra költöztem, ahol együtt élek a vőlegényemmel. Ez a munkahely 
nagyobb kihívás, felelősségteljesebb munka, mint beosztottként az eddigi munkáim során. 
Kinevezésem előtt 1 hónapig kijártam Nagysimonyiba, hogy megismerjem az új feladatokat.  
 
- Milyen nagy feladatok várnak most Rád? 
- 1. A játszótér beruházás. A forrás előteremtése nagy feladat, de van remény rá! 2. A 
szennyvíz pályázat előkészítése, ami folyamatban van, mindennapos közreműködést igényel. 
3. Az IKSZT pályázat kivitelezése, vagyis a Kultúrház felújítására az anyagi forrás 
megteremtése.  
 
- Milyen terveid vannak a jövőre vonatkozólag? 
- Szeretnék a munkámban egy stabil gyakorlatot szerezni, úgy gondolom, hogy  minimum 2 – 
3 évet eltölteni itt Nagysimonyiban. Életkoromból adódóan, és mivel nagyon családcentrikus 
vagyok, az 5 éves tervemben benne van, hogy családot szeretnék alapítani. Célom, hogy 
biztosítsam a munkahelyemet, elégedettek legyenek velem, és Gyes után szeretettel várjanak 
vissza.  
 
- Viki, a munkádról már sokat beszéltünk, kíváncsi lennék, hogy mivel töltöd a szabadidődet, 
mi a hobbid? 
- Az állatokat nagyon szeretem. Ha nyernék a lottón, biztos, hogy állatmenhelyet nyitnék! Az 
aerobic is fontos az életemben. Aerobic oktató tanfolyamot végeztem, hobbi szinten űzöm. 
Szeretek színházban járni. Szeretek elvonulni, a természet nyugalmát, csendjét élvezni, ez 
lelki békét ad nekem. 



 
- Viki megköszönöm az interjút! Kívánom Neked az új munkahely örömét, hogy a tervek és a 
feladatok megvalósításra váljanak. További életutadhoz csendet, békét, sok boldogságot és 
sikereket kívánok! 
        Szabó Szilvia tanító-kultúrszervező 
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6 Kultúrházi események 

Kultúrházunk 1984-ben került felavatásra sok-sok előkészítő munka és várakozás után.  
1. Általános feladatai: nagyobb rendezvényeknek, ünnepélyeknek ad helyet, nemzeti 
ünnepek méltó megtartása ( márc. 15., okt. 23. ), alkalmi ünnepek ( Anyák napja, Iskolai 
Jubileumi Osztálytalálkozók ), óvodai rendezvények, Karácsonyi műsorok, helyi Lándzsarázó 
Vili baráti Társaság színi előadásai, Soltis Színház alkalmi műsorai, színházi látogatások 
Celldömölkre bérlettel és „Színházvonattal” Budapestre. Nagy kirándulások vonattal, 
autóbusszal és gyalogos – és kerékpáros túrák. Önkormányzati és a helyi Civil Szervezetek ( 
Civil Egyesület Nagysimonyiért, Magyar Örökségi Kör, Szív Klub, Torna Club, Polgárőrség 
)gyűlései, színes programjai. Kézimunka szakkör, zenés, táncos, szórakoztató programok, 
bálok, gyerekdisco, zongora órák, KRESZ tanfolyam, Fakitermelő tanfolyam.  Játszóházi 
programok, „mozizás”, kiállítások, egészségügyi előadások, véradások, szűrések. Sportolási 
lehetőségek / asztalitenisz,  teremfoci, női torna / , árusítások, termékbemutatók. 
 
2011-es év programjai „dióhéjban”: Pannonhalmára kirándulás, Balatoni kirándulás, 
tavasszal Ciprusról vetített képes előadás, ősszel meg Kínáról. Dunántúli túraközpont 
színhelye volt a Kultúrházunk. Az év első felében az evangélikus hittan óráknak is helyet 
adtunk. Gyalogtúrával mentünk fel a Ság hegyre, Mesteribe kerékpártúrával mentünk fürödni. 
Színházi előadások megtekintése helyben a Lándzsarázó Vili Baráti Társaságnak 
köszönhetően, celldömölki KMKK-ban színházbérlettel, autókkal utaztunk Szombathelyre a 
Weöres Sándor Színházba: Az ember tragédiáját néztük meg közösen. Színházvonattal 
Budapesten voltunk. Zongora hangversenyek voltak. Több alkalommal ping-pong versenyek, 



LAN-parti, számítógépes hálózatépítés fiataloknak. Gyerekdisco, havonta Játszóház. 
Kiállítások a helyi ügyes kezű kézimunka szakköri tagok munkáiból. Több ízben fafaragó 
kiállítások voltak: Farkas Imre, Hegedűs Imre, Barti Krisztián alkotásaiból. Benkő Sándor 
fotóiból kiállítás. 
A 2011-es évben összesen: 1.102 alkalommal volt program a Kultúrházban, 274 napon.  
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2012-es év programjai: heti program az ajtón kifüggesztve olvasható.  
Hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton van nyitva tartás a Kultúrházban: 16 – 19 óra között. 
Ekkor van lehetőség sportolni: ping-pongozni, teremfocizni, valamint használható az e-
Magyarország pont, az internetszoba. Szerdán zongora órák vannak és 17-19 óra között 
kézimunka szakkör. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Anyák Napjára szeretnénk kiállítást 
szervezni a szép munkákból! Pénteken este 18 órakor kezdődik a női torna. Erre is várjuk a 
sportot kedvelőket! Kedden és csütörtökön fakitermelői tanfolyam van. Vasárnap van 
szünnap. Minden hónapban egy szombat délután a gyerekeké, ilyenkor Játszóházat 
szervezünk nekik. Havonta van ping-pong verseny, LAN-parti a fiataloknak. Új program a „ 
mozizás”.  
Szervezés alatt áll 2 nagy kirándulás: 2012. ápr. 28-án Hollókőre és Gödöllőre utazunk 
vonattal. Érdeklődni és jelentkezni: márc. 22-éig lehet. Június 30-án budapesti kirándulás lesz, 
ahol az Országházat, az Operaházat és a Szent István Bazilikát tekintjük meg, valamint 2 órás 
városnéző buszozás lesz.  
A március 15-i ünnepségen a falu iskolás gyermekei szerepelnek március 14-én ( szerdán ) 
17.30 órakor a Kultúrházban 

                                            
2. Internet szolgáltatás  

2004. május 17-én a Kultúrház fennállásának 20. évfordulójára szervezett ünnepségen 
adtuk át az Internetes szobát, az IHM e-Magyarország pályázatán nyert 2 számítógéppel és 
fénymásolóval, nyomtatóval.  E szolgáltatásról szabályzat is készült, ami mind a mai napig 
érvényben van. 

Nagy volt a falu lakosságának minden korosztálya részéről az érdeklődés az internetezés 
iránt, ami a használók számára ingyenes hozzáférést jelent. 2006. decemberében Farkas Imre 
és Farkas Imréné budapesti lakosok nemes adományából vettünk egy új számítógépes 
konfigurációt. 100.000,-Ft-ot adott a Család, ezt az összeget Lábos Mária nyugdíjas 



pedagógus 20.000,-Ft-tal egészítette ki, és így tudtuk megvásárolni a 3. teljes számítógépes 
konfigurációt. Palkovits László képviselőúr elkészítette a számítógépasztalokat.  Az iskolából 
áthoztunk egy számítógépet, így már 4 gép szolgálja ki az érdeklődőket. E szolgáltatás a nyári 
szabadságolás ideje alatt is működik.  Az internetes nyitva tartási rend kifüggesztve a heti 
programmal együtt olvasható. 

Rövid kimutatás az éves felhasználókról: 
 2005-ben 1.852 fő, 2010-ben 2.155 fő, 2011-ben 3.287 fő vette igénybe a szolgáltatást. 
A falu minden lakosát szeretettel hívom és várom a nyitva tartás idejében! 

 
                  Szabó Szilvia tanító-kultúrszervező 

 

7 Farsang az Óvodában 

Kezdetektől fogva hagyomány Óvodánkban a farsanghoz, téltemetéshez kapcsolódó 
népszokások ápolása, megtartása a gyerekek bevonásával. Mindig nagyon várják 
Óvodásaink ezeket a tréfás, játékos, vidám napokat, tevékenységeket. Természetesen 
legjobban a jelmezes felvonulásnak, beöltözésnek örülnek. Ebben az évben is megtartottuk 
farsangi műsorunkat a Kultúrházban. Mindkét csoport kedves, színvonalas, vidám műsorral 
készült. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, remélem  sikerült jó kedvet varázsolni 
vendégeinknek! A szülők sok süteménnyel, tombolatárggyal járultak hozzá a gyerekek 
farsangjához. Köszönjük a támogatást, felajánlásokat mindenkinek! 

Felhívom a Kedves Szülők figyelmét, hogy az óvodai beiratkozás időpontja: 2012. 03. 26. – 
03. 30-ig lesz reggel 8 órától – 16 óráig. 

         Szép Tiborné vezető óvónő 

A 2012-es évből  hátra levő hónapokhoz a következő receptet ajánlom: 

Új évi recept 

Végy 12 hónapot, gondosan tisztítsd meg a keserűségtől, a kicsinyességtől, a félelemtől, 
haragtól. Azután oszd fel a hónapokat 30 vagy 31 napra. Minden napot készíts el: egy rész 
munkából, 3 rész jóakaratból és gyűszűnyi derűből. Mindehhez adj 3 kanál optimizmust, 
egy csipetnyi iróniát, egy késhegynyi tapintatosságot. A kapott masszát bőven öntsd le 
szeretettel. A kész ételt mindig díszítsétek apró figyelmességgel, és tálald fel mosolygós 
arccal. 

8 Nagysimonyiban élni jó! 

Hogyan is alakíthatnánk élhetőbbé a közösségünket, mivel tehetnénk szebbé a 
környezetünket, hogy tarthatnánk meg lakosainkat, és hogy tudnánk a szülőhelyet vonzóvá 
tenni a gyermekeink, a fiataljainknak, hogy a tanulás befejeztével, családalapítás folyamán 
örömmel maradjanak közöttünk?   

Rajtunk, itt élőkön múlik, milyen a falunk összképe, milyen is lesz néhány év múlva, és 
bizony szembe kell néznünk az egyre szűkülő társadalmi támogatással. Más lehetőségeket, 
más forrásokat keresve kell közös utat találnunk.  

Településünk önkormányzatával együttműködve, a képviselő testület tevékenységét 
kiegészítve indult útjára egy kezdeményezés, Nagysimonyiért.  



Civil Egyesület Nagysimonyiért 2006. november 19-én alakult, immár hatodik éve aktív 
részese a falu életének. Tagjai főállásban különböző területeken dolgozó szakemberek, 
vállalkozók, vagy szellemi munkát végzők, többen közülük pedagógiai és szociális területen 
munkálkodnak. Mindannyian hozzák a saját egyéniségüket, az ötleteiket, a tapasztalataikat. 
Programjaikat fizikailag, szellemileg egyaránt pártolóik segítségével bonyolítják, a 
finanszírozhatóságát önerőből jelentősen támogatják. Bevételforrásul ezen felül hulladék 
vasat gyűjtenek, jótékonysági bálokat szerveznek, adó 1%-ot gyűjtenek, szponzorokat 
kutatnak fel, és folyamatosan pályáznak. Nem furfang, más települések is próbálkoznak. 
Azok a települések sikeresebbek, ahol civil szervezet létezik, esetleg több civil szervezet is 
tevékenykedik. Több szem többet lát, több dolgos kéz nagyobb eredményt tud elérni. 
Közösen több célt, vagy nagyobb célokat lehet kitűzni.  

Az egyesület helyi programokkal színesíti a nagysimonyiak életét, szerveztek nyári tábort, 
rajzversenyt, biciklitúrát, télapóvárót, családi szilvesztert, majálist, bábelőadást, de kivették 
a részüket parlagfű mentesítésből, készítettek falu beköszönő táblákat. Büszkék az elmúlt 
esztendők hagyományőrző programjaira (falusi disznótoros, pünkösd, szüret). Sok közös 
élmény, rengeteg fotó, és a kellemes emlékek őrzik valamennyi ünnep teljességét. 
Karácsonyvárás örömteli napjaiban, decemberben, vasárnap délutánonként ökomenikus 
elmélkedéssel, és rövid szabadtéri ünnepi programmal készültek, melyet sötétben felgyúló 
gyertyafénynél falunkban egy igazi, szeretetteljes közönség fogadott. 

Az egyesület tagsága az elmúlt esztendők alatt olyan mértékű támogatást kapott, amely 
minden vágyakozást felülmúlt. Névsort a teljesség biztosítása mellet nehezen lehetne adni, 
hiszen majdnem minden család érintett településünkön valamilyen módon. Van, aki 
vendéglátással, szerepléssel, vagy a szereplésre felkészítéssel, kétkezű munkával, 
adománnyal, bíztatással, és akad, aki anyagi támogatással segítet. Nagyon hosszú a sor. 
Sokszor magát a tagságot is meglepi, hányan, és milyen mértékben csatlakoznak egy-egy jó 
cél megvalósításhoz. Önzetlenül állnak melléjük a falu határain túlról is cégek, szervezetek 
sikeres vállalkozók. Rendezvényeik támogatottságát minden alkalommal a helyszíneken 
kifüggesztett szponzorlistával mutatják be.  Az egyesület elnöke, Csillagné Jánosa Éva 
örömmel üdvözli a helyi újság létrejöttét, és ezúttal köszöni meg a helyi lakosok bizalmát, 
támogatását. Továbbra is várja a visszajelzéseiket, ötleteiket, melyből az egyesület a jövőt 
tekintve sokat meríthet. 
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9 Nagysimonyi Torna Club 

Üdvözlök Mindenkit! Mondókámat egy rövid bemutatással kezdem. Mint sokan tudjátok, a 
Nagysimonyi Torna Club jó ideje kilépett a MLSZ bajnokságából. Az indok, az egyre 
megfizethetetlenebb járulékos költségek voltak. Ez mellé jött még az is, hogy 2007-ben az 
állam elvette a tömegsportra biztosított pénzt az önkormányzatoktól. Ezután egy ideig a 
tömegsport felé orientálódott az egyesület, de hosszú távon ez nem vált be, az emberek 
érdeklődése, hiánya miatt. Egyedül az U14-es bajnokságban szerepeltünk kiemelkedően a 
fiúkkal. Kétszer megnyertük a bajnokságot, egy ízben 2. helyezést értünk el. Az 
asztalitenisszel Nagy Sándor foglalkozik. Az első pár évben elég nagy létszámmal voltak 
helyiek a versenyeken, de idővel változott ez a tendencia is. Elfogyott a lendület, sajnos a 
fiatalok többsége egy idő után nem igazán motiválható.  Így az asztalitenisz versenyeken 
mindig ugyanazok jelentek meg. Működik a faluban női torna, melyet Geiger Csilla vezet 
péntekenként váltakozó létszámban. Felvetődött bennünk, hogy újra indulhatnánk a felnőtt 
bajnokságban. Ha lesz elég támogató, akkor talán sikerülhet. Nagyon hiányzik a fiatalokat 
összekovácsoló sportszerető közösség, ami a futball csapatban annak idején megvolt. Az 
emberek észreveszik, hogy a fiatalok egyre kevesebbet járnak a pályára együtt sportolni, 
kivétel néhány gyerek, akik rendszeresen asztaliteniszeznek vagy valamelyik pályán 
fociznak. Tudom, közrejátszik ebben a rohanó világ, a szombatonkénti kötelező munka, 
megélhetési gondok. De higgyék el, néha jó futni, mozogni, vagy csak egy torna után 
levezetésképpen elbeszélgetni egymással. Sajnos élünk egymás mellett, és nem figyelünk a 
másikra, sőt még saját magunkra sem. Az egészség a legfontosabb és ebben közrejátszik a 
mozgás és a sport. 

        Kovács Csaba N.T.C. elnöke  

10 Gondok az egészségügyben 
 

Napi híradások nem hangzanak el úgy, hogy az egészségügy szóba ne kerülne. Dr.Mesterházy 
Zsuzsanna háziorvosunkat – aki 1975. óta látja el a feladatát községünkben – kérdezem, mi a 
véleménye az országos helyzetről és milyen gondokat lát itt Nagysimonyiban. 
  -  A nagysimonyi és körzete jelenlegi egészségügyi helyzetének bemutatása előtt 
elengedhetetlen, hogy néhány szót ejtsünk hazánk helyzetéről is az egészségügy tükrében. 

Mint ismeretes, Magyarországon az elmúlt években egyre inkább nőtt az országból távozó 
orvosok száma, mivel külföldön fejlettebb körülmények között, magasabb színvonalú és 
komolyabb felszereltséggel rendelkező egészségügyi intézményekben és nem utolsósorban az 
itthoni bérek akár tízszereséért kínálnak számukra elhelyezkedési lehetőséget. Mára ez a 
probléma sajnos már akkora méreteket öltött, hogy kijelenthetjük, nagy veszélyben van 
hazánk egészségügyi rendszere. 

A legfrissebb statisztikai adatok azt mutatják, hogy amíg havonta átlagosan 100 orvos hagyja 
el országunkat, addig az egy év alatt honosításra jelentkezők száma alig éri el ugyanezt. A 
helyzetet ugyanakkor sajnos súlyosbítja az is, hogy pillanatnyilag nincs a rendszernek olyan 
eleme, amelynek hatására az elkövetkező években az orvoshiány számottevő csökkenésére 
lehetne számítani. Bár az orvosok érdekvédői és a kormány folyamatosan tárgyal nem csak a 
bérek emeléséről, hanem a helyzet bárminemű javíthatóságáról, eredmény egyelőre nemigen 
látszik. 
Az orvoshiány éppúgy érinti a háziorvosi praxisokat is, mint a szakorvosokat vagy a kórházi 
állományt. Vas megyében az elmúlt év végén 7 betöltetlen háziorvosi praxis volt, melyek 
közül 3 már hosszabb ideje üresen áll, 4 pedig a tavalyi év során üresedett meg. A 
háziorvosok átlagéletkora 55-60 év, fiatal orvost találni egy vidéki falvakat felölelő praxis 
megvásárlására pedig szinte lehetetlen, mivel még a praxiskezelő által kínált kamatmentes 
kölcsön törlesztése is gondot jelenthet a praxis alacsony jövedelmezősége miatt. Ezt a terhet 



pedig egy friss diplomás, vagy akár még egy több éves tapasztalattal rendelkező háziorvos 
sem meri felvállalni. 

Országos jelenség, hogy az alapellátásban dolgozó háziorvosok jelentős hányada nyugdíjas 
korú. Ha ők ténylegesen nyugdíjba vonulnának, az alapellátás összeomlana. 

37. éve dolgozom a nagysimonyi körzetben, 8. éve már nyugdíjasként. Közel 2 éve egyik 
állandó helyettese vagyok jelenleg is a megüresedett egyházashetyei körzetnek. Saját 
rendelési idők megtartása mellett rendelek még 5 faluban, így nem ritka, hogy naponta 100 - 
120 beteget kell ellátni, ami 10-11 munkaórát jelent. A fiatalok számára nemcsak a 
finanszírozási gondok miatt, hanem a nagyfokú leterheltség miatt sem vonzó ez a pálya. 

A jövőt illetően aggodalom tölt el. Jön e valaki utánam? Ha jön, hol fog lakni? Ha nem, hová 
kell járni a betegeknek? 

Orvosnak lenni nemcsak hivatás, hanem egyfajta szolgálat is. Minden nehézség ellenére úgy 
érzem, hogy amíg az egészségem és a lehetőségek engedik, továbbra is felelősséggel tartozom 
a betegeim felé és elkötelezettnek kell maradnom. 
Tehát ma még az alapellátás szintjén rendben vannak a dolgok. Mondanivalója végén feltett 
kérdések viszont nyugtalanítóak. Olyan ez, mint egy időzített bomba. Csak bízni tudunk 
benne, hogy az országos gondok megoldása az ittenieket megoldását is segíti. 

                     Rudanovicz László 

11 Védőnői szolgálat 

A Nagysimonyi Védőnői Szolgálata Nagysimonyi – Tokorcs – Kemenesmihályfa 
lakosaira terjed ki. A védőnői szolgálatot Szabó Edina védőnő látja el, 2008. márciusától, 
Vikmon Lászlóné nyugdíjba vonulásától.  A gondozott családok száma 95 körül van, ami az 
el – és beköltözések függvényében folyamatosan változik. Az elmúlt évben 15 csecsemő 
született a körzetben, közülük 10-en Nagysimonyiban.  

Védőnői tanácsadás szerdán délelőttönként van, mind a kismamák, mind a gyermekek 
részére. három havonta gyermekorvos rendel a Védőnői tanácsadóban, akihez panaszaikkal, 
észrevételeikkel fordulhatnak a kisgyermekes családok. Minden év augusztusában 
megemlékezünk az Anyatejes Világnapról, melynek keretén belül megvendégeljük és 
köszöntjük a sokáig szoptató édesanyákat.  

         Szabó Edina védőnő 

12 Szív – Klub 
 

A Nagysimonyi Szív- Klub vezetője a tagsággal együtt őszinte tisztelettel és örömmel 
fogadjuk a Nagysimonyi Hírmondó megjelenését, amit már nagyon régóta vártunk. 
Köszönettel tartozunk a szerkesztőknek, akik nekünk is helyet adnak, hogy a nyilvánosság elé 
tárjuk eddigi programjainkat. 
A Nagysimonyi  Szív – Klub a Vas Megyei Szív – Egyesület Közhasznú Szervezetének 
patronáló csoportja. 
Előzmény – megalakulás: 
1999. november: a Vas Megyei SZÍV- Egyesület orvos elnöke és titkára meghívott előadóként 
részt vett a falunkban az egészségnevelési  rendezvényen.  
2000. februárjában megalakult a nagysimonyi SZÍV – KLUB. 
Azóta a taglétszám évenként folyamatosan nő. Kezdetben 28 fő, majd 36, 41, 52, majd 60, 63 
fő.  A jelentkezés önkéntes. Az éves tagdíj: 500,-Ft/év, amit teljes egészében,  névsorral a Vas 
Megyei Szív- Egyesület címére postázunk. 4 fő küldöttel veszünk részt a Megyei Egyesület 
ülésein félévente.  



Az alapszervezet célja: az  egészségmegőrzés, a szív – és érrendszeri betegség megelőzése,  
kirándulás, mozgás. 
Feladatok a cél megvalósítása érdekében: rizikófaktorok  megismertetése a lakossággal, 
orvos – beteg találkozók szervezése, kapcsolatteremtés más Szív – Klub tagokkal, 
gyógyászati termékbemutatók, szűrési vizsgálatok, mozgással az egészségért, túrák, 
kirándulások, egészséges ételbemutató - és kóstoló.  
A kapcsolatot  prof. Dr. Nagy Lajos belgyógyász–kardiológus vezérigazgató, dr. Tarján Jenő 
nyugd. kardiológus főorvos úrral, a Magyar Szív - Egyesület országos elnökével és Horváth 
Ferenc Vas Megyei Szív  - Egyesület titkárával tartottuk és tartjuk.   A szűréseket Horváth 
Ferenc és neje, valamint baráti köre segítségével tudtuk ellátni a nyári Falunapokon.  
 
Az elmúlt év értékelés: 
A Szív- Klubnak a Kultúrház ad helyet, így a Kultúrház programjához igazítottuk a 
mindenkori éves munkatervünket.  
A munkaterv szerint negyedévenként vagy aktuális esemény kapcsán mindig összejöttünk. 
Megbeszéléseket, előadásokat szerveztünk, részt vettünk nemzeti ünnepeken és 
hagyományőrző programokon. Az elmúlt években honismereti nagy kirándulásokat 
szerveztünk. / Pl: Ópusztaszer, Aggtelek, Budapest, Esztergom – Visegrád, Mohács, Pécs, 
Pannonhalma, Zalaegerszeg, Kőszeg, Sopron, Kemenesalja, Őrség, Szeged /. A helyi 
egészségügyi szolgálat segítségével részt vettünk szűrővizsgálatokon, a Vöröskeresztes 
munkában, segítettünk a Véradás megszervezését. 
  
2011-ben az alábbi programokon vettünk részt: 
Cukorbetegségről – diétáról előadáson, egészségügyi termékbemutatóval egybekötött 
előadáson, Ciprusról vetített élménybeszámolón, Szombathelyen Szív Alapítványi ülésen, 
Szív Egyesület értekezletén.  
Pannonhalmára vonatos kirándulást szerveztünk, zongora hangverseny – majd Szív Klubos 
beszélgetésen vettünk részt. 
Badacsonyi kiránduláson voltunk a nyáron. A szombathelyi Weöres Színházban: Az ember 
tragédiája színművet néztük meg. Kínáról vetített előadást és élménybeszámolót hallgattuk.  
Karácsonyi zongorahangverseny – és műsoron vettünk részt.  
 
A 2012-es évben a Kultúrházi programok szervezésével együtt alakítjuk saját programunkat, 
amelyről munkaterv is készült, amit a Megyei Szív Egyesülethez megküldtünk. 
Mindannyian vigyázzunk a legfőbb kincsünkre: az egészségünkre! Az egészség érték, a 
felelősség közös! 
 
Mint Klubvezető a tevékenységem során az emberek őszinte szolgálatát kívántam teljesíteni. 
Üzenem, minden kedves Olvasónak Sík Sándor versrészletét: 
„ Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik-e vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy látják-e 
vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere vagy nem: tedd a jót! Tégy minden jót, amit 
megtehetsz, ott ahol vagy, úgy ahogy teheted, de mindig szüntelenül ez legyen a programod!” 
Tisztelettel:                   Lábos Mária nyugd. tanárnő 

 

13 Gondolatok a böjtről 
 

Nem a kereszténység „találta fel” a böjtöt. Böjtöltek az Ószövetségben is, sőt a 
farizeusok egy héten kétszer is. Hétfőn és csütörtökön semmit nem ettek, még a nyálukat sem 
nyelték le… 

Azt is tévedés lenne hinnünk, hogy Jézus eltörölte a böjtöt. Gondoljuk meg, azzal 
kezdi szolgálatát, hogy negyven napig böjtöl a pusztában. A Hegyi Beszédben egyértelműen 
tanítást ad a böjtről: „Böjtöljetek, de ne úgy, mint sok farizeus, aki mutogatja böjtjét és keserű 



képet vág hozzá, hogy lássák, ő kínlódva böjtöl és keserűen viseli azt a napot, amikor nem 
ihat és nem ehet. Böjtöljetek ám titkon a ti belső szobátokban, ahol Isten lát benneteket és 
megfizet nyilván. Böjtöljetek, de ne úgy, mint a képmutatók.” 

Egy biztos: a böjt nem étlap kérdése. Nem arról van szó, hogy ha húst nem eszem, de 
dugig lakom hallal és tésztával, akkor én böjtöltem. Nem erről van szó. A test 
„megsanyargatása”, a lemondás gyakorlása ezerféleképpen történhet. Mi itt a lényeg? Hogy 
abban utánozzuk Jézust, amit Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt levelében olvashatunk 
róla: „kiüresítette önmagát...” (Fil 2,7).  

A böjt által próbáljuk „üressé tenni” bensőnket, hogy befogadhassuk az igazán 

lényegest: Isten Igéjét, Jézust magát. 
Beszélhetünk a szóböjtről is. Tudunk-e szóböjtöt tartani? Tessék elhinni, könnyebb 

nem enni egy napig, mint szóböjtöt tartani! Lehet, hogy azért romlik meg egy házasság, mert 
valaki túlbeszéli a másikat. A másik fél nem jut szóhoz, és akkor még az egyik panaszolja, 
hogy a párja nem beszél. És ezt sokszor észre sem vesszük.  

Mai világunkban az a legnagyobb baj, hogy az embernek nincs embere. Nincs embere, 
aki meghallgassa. Ha valaki mondani kezdi a kis problémáját, mi mit mondunk? „Az semmi, 
ezt hallgasd meg!” – Úgy-e így van sokszor? Vagy: „Várjál, várj csak, hadd mondjam én” – 
és akkor átvesszük a szót. 

A hallgatás „nehézségét” egy érdekes pszichológiai mérés is alátámasztja. 
Laboratóriumi körülmények között pontosan kimutatták, hogy sokkal kevesebb pszichikus erő 
kell a beszédhez, mint a türelmes hallgatáshoz, mint az empatikus odafigyeléshez. Az 
odafigyelő hallgatás több energiát fogyaszt, mint a beszéd. Sokszor azért beszélünk, hogy 
megkönnyebbüljünk. A hallgatásnak gyógyító hatása van. A szóböjt tehát gyógyíthat.  

Beszélhetünk azonban a „beleszólási böjtről” is. Bizony, sok élet ment tönkre olyan 
családokban, ahol valaki mindig mindenbe beleszólt. Nem adhat a szülő nagyobb ajándékot a 
gyermekének, mint hogy serdülőkorban el tudja vágni a lelki köldökzsinórt. És tanácsot is 
csak akkor adhat, ha kérik azt a tanácsot. Azonban nekünk kell teremtenünk olyan családi 
légkört, ahol a kérdező biztonságban érezheti magát, és bizalommal fordulhat a szülőhöz. 

Jó dolog böjtölni. Kell böjtölni, ha úgy érezzük, hogy megszakadt a kapcsolatunk az 
Úr Jézussal. Barátkozzunk meg a böjttel! Merjünk egyszer-egyszer böjti napot tartani, 
kenyéren és vízen, és akkor megtapasztaljuk, milyen hasznos az, testünknek, lelkünknek. 
Nem véletlenül található a böjt a Bibliában.  

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott felkészülést a Húsvét ünnepére! 
Inzsöl Richárd plébános 

 

14 Nagysimonyi Evangélikus Egyházközség 

A Nagysimonyi Evangélikus Egyházközség életében nagy változás történt az elmúlt 
esztendőben. 1992 augusztus 15-től 19 éven át végzett hűséges szolgálat után Horváth Ferenc 
lelkész úr - elérve az egyházi törvényekben előírt korhatárt - nyugdíjba vonult és Budapestre 
költözött. A megüresedett lelkészi állás betöltésére Szemerei János püspök úr 2011 október 1-
jével Rác Dénes celldömölki lelkészt bízta meg a helyettes lelkészi szolgálattal a 
gyülekezetben, amíg nem tudják véglegesen rendezni a lelkészi szolgálat kérdését az 
egyházközségben. Ezzel együtt megváltozott a gyülekezeti élet is. A váltással együtt a 
hitoktatás a 2011-es tanévtől az iskolákban történik, és a vasárnapi istentisztelet időpontja is 
megváltozott délelőtt 10 órára abban a reményben, hogy megértéssel fogadja a gyülekezet a 
változásokat. Mindezeket figyelembe véve a helyettes lelkész feleségével, Rác Dénesné 
lelkésszel együtt igyekszik a gyülekezet életét a megszokott rend szerint vezetni. Mutatja ezt 
az is, hogy a karácsonyi ünnepkörben minden korábban tartott gyülekezeti alkalmat 
megtartottak, és erre törekednek ezután is.  
 Nagyböjt idején húsvét felé közeledve előre szeretnének mindenkit hívogatni az 
ünnepi alkalmakra, hogy együtt figyelhessen a gyülekezet Jézus Krisztus szenvedésére és 
együtt ünnepelhesse Jézus Krisztus halálát és feltámadását. A húsvéti ünnepkör istentiszteleti 
alkalmai a következő rendben lesznek az evangélikus egyházközségben: 



Április 5-én, nagycsütörtök napján délután 16 órakor úrvacsorás istentisztelet 
Nagysimonyiban. 
Április 6-án, nagypéntek napján délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentisztelet 
Nagysimonyiban; délelőtt 11 órakor úrvacsorás istentisztelet Sitkén; délután 16 órakor 
passió előadás Nagysimonyiban. 
Április 8-án, húsvét ünnepén délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentisztelet Nagysimonyiban; 
délelőtt 11 órakor úrvacsorás istentisztelet Sitkén. 
Április 9-én, húsvét hétfőn délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentisztelet Nagysimonyiban; 
délelőtt 11 órakor úrvacsorás istentisztelet Sitkén. 
 Szeretettel hívnak és várnak mindenkit az ünnepi alkalmakra is! 
          Rác Dénesné lelkész 

 

15 Húsvéti gondolatok 

 Szeretettel köszöntöm Nagysimonyi lakóit első saját újságjuk 
megjelenése alkalmából. A közelgő húsvét ünnepére készülve Isten igéjével 
kívánok mindannyiuknak áldott Feltámadás ünnepet: „Ne félj, én vagyok az 
első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme élek örökkön-örökké, és 
nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” - mondja Jézus a Jelenések könyve 
1. fejezetének 17-18. verseiben. 
 Azt gondolom, mindannyiunk számára az élet a legértékesebb. 
Minden lehetséges módon igyekszünk megtartani. Még a haldokló is 
ragaszkodik az élethez. Az élet egészen természetes mindaddig, amíg nem 
fenyegeti semmi. És olyan könnyen megrémülünk, egy ijesztő diagnózis 

hallatán, vagy ha haláleset történik a családban. Nagy úr a halál. Egyszer mindannyiunknak el 
kell mennünk ebből a világból.  
 A húsvéti üzenet azonban arról szól, hogy nem nyelhet el bennünket a halál, mert 
Krisztus legyőzte azt! Ha Jézushoz tartozunk, akkor a győztes oldalán állunk. Ha Jézushoz 
tartozunk, akkor az Élet oldalán állunk. Ezért Ő és a vele való közösség a legfőbb kincsünk, 
amiért akár áldozatot is készek vagyunk vállalni. Aki már Krisztusé, az az Övé marad halála 
óráján és azután is, az örökkévalóságban. Ha engedjük, hogy szent kezébe vegye az életünket, 
akkor ott maradunk kísértések és szenvedések között is. Ott leszünk a magányban, a 
gyászban, a félelmek között is. Mert aki Húsvétkor feltámadt, ma is kezében tartja a halálnak 
és a pokolnak kulcsait. Csak Krisztusnak adatott ekkora hatalom! 
 Kérjük hát, hogy a Feltámadott szabadítson meg hitetlenségünktől, 
bizonytalanságunktól, félelmünktől, és segítsen el erre a diadalmas húsvéti bizonyosságra: Ő 
az első, aki életre kelt a halálból, Ő nyitotta meg előttünk az Isten országának kapuját, ahol 
elkészített helyünk van az atyai házban. Ámen. 

          Rác Dénes lelkész 
 

16 „Szívmelengető gondolatok” 
2012. januárjában a 92.5 MHz –en itt Nagysimonyiban, az otthonainkban is megszólalt a 
Mária Rádió. Most már mi is odatartozunk a Mária Rádió világcsaládjához. Égi Édesanyánk 
számít ránk. Kéri, várja és örömmel hallgatja imáinkat, mert aki nyitott szemmel jár, látja, 
hogy világunk nagy bajban van. A világ lelkileg nagy beteg! Elfelejtette honnan is érkezett a 
földre, mi dolga van a földön és hova távozik, ha eljön az utolsó órára? Mert semmi sincs 
véletlenül! „Mindennek rendelt ideje van, a születésnek éppúgy, mint a halálunknak.” A 
legnagyobb veszedelmek, zsarnokságok, a pusztító háborúk-mindig szívtelen, kegyetlen 
emberek agyában születtek meg. Az irigység, a kapzsiság, a mohó pénzhajsza közben 
elfelejtik az emberek a szívük gondozását, ápolását. Ahogy testünknek napi élelemre van 
szüksége, úgy a szív és a lélek napi táplálása, hogy egészséges és tiszta maradjon 
elengedhetetlen. A szív és a lélek táplálásához hit, remény és szeretet szükséges!  



A mai világ embere elfelejtett imádkozni, kérni, könyörögni, megköszönni. Ebből ered 
minden agresszió és a világ eldurvulása. Hála az olaszországi hívek adakozásának, melyből a 
magyarországi Mária Rádió két frekvenciát meg tudott vásárolni és így megszólalhatott a 
Mária Rádió Celldömölkön és környékén, sőt a napokban Sárváron és környékén is. 
Köszönjük az égi Édesanyánknak és az adakozóknak hogy egyre több helyen is hallgathatják 
Mária üzenetét. Önkéntesek dolgoznak nap mint nap, csupán szívjóságból. Nagy szeretettel 
ajánlom mindenki figyelmébe a 92.5 MHz-es frekvenciát! Remélem egy kis idő után észre 
fogják venni, hogyan változik át a szívük egy szép vers, ima, hittanóra, zene dallamai után.  

Szeretettel:          Papp Anna 
 
 

17 Öregek Napja 
 

2011. december 10-én rendezte meg az Önkormányzat az Öregek Napját. A rendezvény 
helyszíne a Kultúrház volt. 65 év feletti lakosokat hívták meg, hogy köszönthessék őket és 
velük együtt ünnepeljenek. A zsúfolásig telt Kultúrházban Lábos András polgármesterúr, 
majd Szabó Szilvia kultúrszervező  köszöntötte az idősöket és méltatták azt a sok munkát, 
amit hosszú életük során végeztek. Felcsattant a taps, amikor a falu legidősebb férfi tagját a 
90 éves Nagy Imrét ( aki sajnos azóta már elhunyt ) és a legidősebb nő tagját: a 89 éves Szalai 
Sándornét köszöntötte. Ők nem tudtak eljönni, de otthonukban felkeresték és köszöntötték 
őket. Az ünnepség a legkisebbek az óvodások kedves műsorával folytatódott, majd az 
általános iskolások műsorán szórakoztak a nagymamák és nagypapák, akik verses – zenés, 
hangszeres műsort adtak elő. Többféle táncot is bemutattak a vendégeknek. Nagy meglepetés 
volt, amikor a három 65 éven felüli idős hölgy szavalt: Somlai Károlyné, Baranyai Józsefné 
és Lábos Mária. Őket a helyi színjátszó kör vidám előadása követett. A fimon estebéd után jó 
hangulatot teremtett a Kemenesmagasi citerazenekar. Az öregek jó hangulatban, régi 
történeteket elevenítettek fel és a jó bor még egy-egy nótát is kicsalt belőlük, sőt néhányan 
még táncra is perdültek. Az önkormányzat bízik benne, hogy sikerült a fájós derekat, 
végtagokat és a napi gondokat legalább erre a délutánra feledtetni a falu idős embereivel. Úgy 
köszönt el mindenki: Viszontlátásra két év múlva! 

         Rudanovicz László 
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18 Baráti Társaság 
 
Éppen márciusban 5 éve,hogy hét bohókás felnőtt ember létrehozta a Lándzsarázó Vili Baráti 
Társaságot. Valami olyant akartunk létrehozni, amivel szórakoztathatjuk a lakosságot kicsit 
pótolhatjuk  az iskolai előadásokat. Segítségünkre volt Ó. Kovács Tímea és férje Ódor József, 
mivel még nem nagyon csináltunk ilyent. Az első egynéhány előadásunkat velük együtt 
készítettük el, de ők külföldre távoztak, így egyedül maradtunk. Kicsit könnyedebb darabokat 
kerestünk, amivel mi is megbirkózunk. Nóti Károly darabjai erre éppen megfelelők voltak. 
Az elmúlt 5 évben előadtuk pl.:Süt a hold, A víkend, Az antenna betyár, A vonósnégyes. 
Kedvencünk A "vonósnégyes"lett, jó párszor előadtuk. 
Szerepeltünk többek között Sitkén, Merseváton,Tokorcson,.Meg kell hagyni ezek a vidéki 
szereplések nem olyanok, mint amikor az itthoni közönség előtt lépünk fel. Sokkal 
lelkesebben tapsolnak, még talán a poénokat is előbb megértik. 
Próbálkoztunk egy karácsonyi szerepléssel a templomban is,de ez egy kicsit idegen volt 
számunkra. Sok közös élményünk van a csapattagokkal. Megszerveztünk egy nagyon sikeres 
jótékonysági estet az iskola javára,öregek napján szerepeltünk, falunapon rendszeresen ott 
vagyunk, és megnevettetjük a közönséget. Bátran mondhatom, hogy egy csapat lettünk, 
összekovácsolódtunk, már mindenki tudja, hogy kinek, mikor van gondja. Ezért is a próbáink 
mindig úgy zajlanak, hogy először elmondjuk a problémáinkat,  jól kinevetjük egymás baját, 
aztán jókedvűen indulhat a próba. Sajnos már egyre nehezebben tudjuk egyeztetni 
szabadidőnket, 7 ember , hétféle munkabeosztással nem egyszerű eset. Évente egyszer azért el 
szoktunk menni "csapatépítő tréningre"a Balatonra, ilyenkor felidézzük az emlékezetes 
bakikat. Egyöntetűen a legemlékezetesebb az volt, amikor a 2011-es falunapon a 
"Nászutazók" előadásakor Hencz Laci úgy elfelejtette a szöveget, hogy egyszerűen fogta 
magát és kiment megnézni a szövegkönyvet. A közönség kicsit ledöbbent, de aztán kitörő 
tapssal fogadták a folytatást. Itt kell megemlíteni a hálás közönségünket, nem győzünk 
elégszer köszönetet mondani támogatásaikért! Az előadásokból befolyt összegből 
fejlesztettük a hangosítást, mikroportokat vásároltunk, erősítőt készített a Hencz Laci 
(csapatunk egyetlen férfitagja) tehát már élvezhetőbbek az előadásaink. Köszönetet kell még 
mondani a családtagjainknak, hogy nélkülöztek minket, és mindenkinek, aki csak segítette 
csapatunkat. 
Reményeink szerint legalább évente egyszer megnevettetjük kedves közönségünket, továbbra 
is szeretettel várjuk érdeklődéseiket. A Baráti Társaság tagjai: Bakos Lászlóné, Hencz László, 

Hencz Lászlóné, Horváthné Tóth Marcsi, Palkovits Lászlóné, Rádli Lászlóné, Somlai Bözse 
         Palkovits Lászlóné 
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19 Magyar örökség Déván 

 
A Magyar Örökség Kör (Nagysimonyi) tagjai elhatározták, hogy gyűjtést szerveznek a dévai 
árvák javára. Az emberekben mindig feléled ilyenkor a jótett vágya, itt is így történt. Bár 
szűkös körülmények vannak manapság, de azért néhányan hozzájárultak a gyűjtéshez. 
Több táska tisztítószer mellett 80000Ft.készpénzt sikerült összegyűjteni. Mindeközben a 
környékbeli barátaink is megmozdultak, ők is gyermekruhákkal, játékokkal, könyvekkel 
megrakodva érkeztek. A 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom is pénzadománnyal járult hozzá 
utunkhoz. Már induláskor látszott, hogy nehezen fogunk elférni a kisteherautóban, annyi 
adomány gyűlt össze. Kissé szűkös utazás után az esti órákban érkeztünk Dévára. Sajnos 
Böjte Csaba testvért elszólították kötelességei, de az egyik nevelőszülő nagyon kedvesen 
fogadott minket. Megmutatta , hogy hol és milyen körülmények között élnek , tanulnak a kis 
árvák. Elmondta, hogy egészen 18-20 éves korukig itt tudnak élni, később már ők is részt 
vesznek a nevelésben .Körbevezetett minket az egész intézményben, lakásokban,az iskolában 
.Egy-egy lakásban 10-15 gyerek lakik , 2 nevelőszülővel, a középiskolások pedig egy külön 
épületben. Mi is itt szálltunk meg .Meglehetősen szerény körülmények között élnek, de 
mindenképpen szeretetben nevelkednek, és nem az utcán kell csavarogniuk éhezve, fázva. 
Itt megtanulják szép magyar nyelvünket, ugyanis csak ezen a nyelven tanítják őket. 
Ők biztos nem lesznek önzők, hiszen mindenen osztozniuk kell. Az önzetlenség sajnos egyre 
inkább kiveszőben , tehát ez is nagy érték napjainkban. 
Szerény, de kedves vendéglátásban részesültünk, másnap reggel továbbindultunk Erdély 
szívébe. Útközben feltűnő csendben voltunk mindannyian. Valószínű, átértékelődtek a saját 
életkörülményeink. Ilyenkor jövünk rá, hogy semmi okunk panaszra, hiszen egészségesek 
vagyunk, és ez a legfontosabb .A pénz csak egy eszköz, de sajnos egyre nagyobb úr rohanó 
világunkban. 
 
Nagyon jó lenne, egyre több lenne az önzetlen adakozó ember, hiszen adni még mindig jobb, 
mint kapni!!!   

          Palkovits László 
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20 Nagysimonyi Polgárőrség 
 

Polgárőrségünk 2008. februárjában alakult hosszú előkészítés és megbeszélések után. 
Jelenlegi létszámunk 20 fő. Tagdíj: 6.000,-Ft évente. Támogatást a BM szervekből kapjuk. 
Gyűléseinket a Kultúrházban tartjuk. A celldömölki Polgárőrség vezetősége és tagjai 
segítenek a munkánkban. Kis helyiségünk a Kossuth Lajos utcában található, ahol szívesen 
összejövünk, beszélgetünk, ügyelünk és figyelünk a falunkra. Részt vettünk országos 
rendezvényeken, az Alföldön és a Balaton partján. Abból a célból alakultunk meg, hogy a 
lakosság biztonsági érzetét erősítsük. Elsődleges célunk a bűnmegelőzés, a közlekedés 
biztonság megteremtése. Láthatósági mellényeket osztottunk ki a kerékpárosok között. 
Lehetőségeink szerint felhívtuk a figyelmet a helyes KRESZ szerinti használatra. Feladatunk 
még a fiatalkorúak védelme, biztonsága, továbbá az idős korosztály segítése. Részt vettünk 
hulladékgyűjtési akciókon, az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködésével. A 
halottak napi temetőőrzés is kiemelt feladatunk volt. Egyéb rendezvények biztosításába is 
bekapcsolódtunk. Eddigi tevékenységünk,  úgy érezzük, hogy eredményes volt. 

Karácsony János a helyi Polgárőrség vezetője 
 

21 Hadisír-gondozó Egyesület 

Köszöntöm a Tisztelt Olvasót!  
Örömmel teszek eleget Polgármester úr felkérésének, hogy a hadifogoly táborról, a temetőről 
és a hadisír gondozó egyesület megalakulásáról tájékoztassam önöket. 
Egy kis történelem! 1914. jún.28. Szarajevó. Eldördül két pisztolylövés, kioltja Ferenc 
Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös és felesége életét. 1914.júl.28-án a Monarchia hadat 
üzen Szerbiának. Kitör a nagy háború, amit később I. világháborúnak neveznek. Nem a 
trónörökös meggyilkolása volt az igazi indok, ez csak szikra volt az európai nagyhatalmak 
közötti pattanásig feszült helyzetben. A háború Szerbia ellen irányul, de Szerbia mögött ott 
van a nagy orosz birodalom. A háború kitörését követő hetekben érkeznek a hadifoglyok 
például a (Kis-Sitke Kurconmajor ) határában létrehozott ideiglenes táborba is. A táborban 
1915 tavaszán kitört a kolera, amely sok áldozatot követelt, és csak nagy fertőtlenítési 
munkával tudták megfékezni. A Magyar Királyság hat katonai körzetbe volt felosztva. Mi az 
ötödik, pozsonyi parancsnokságba tartoztunk. A növekvő (szerb-orosz, majd olasz) 



hadifogoly létszámra tekintettel megkezdődött 1915 májusában Nagy Sitke és Nagysimonyi 
területén Földvár puszta közelségében (ostffyasszonyfai vasútállomás) a hadifogolytábor 
építése.  
A tábor fennállása alatt 1915-1918 között kb. 150 000 hadifoglyot fogadott. Befogadó 
képessége kb. 50 000 fő volt. A tábort a háborút követően felszámolták.  De itt maradt a 
temető, ahol mai ismereteink szerint 10.813 volt ellenséges katona talált örök nyugalomra a 
Simonyi temetőben. A két hektár területen kialakított temető vitéz Fekete Lajos 
nyugállományú százados tulajdona volt. Az 1924. augusztus 30.-i bérleti szerződés 30 évre 
szólt. A temető feldíszítése, nemzetközi szerződések alapján 1930-31-ben történt, Dr. Gerlitz 
Elek celldömölki főszolgabíró vezetésével. Gondozásáról a magyar állam gondoskodott.  
A megemlékezéseket Ostffyasszonyfa, Nagysimonyi, Tokorcs, Alsó- és Felsőmesteri 
szervezték. Húsz év után ismét beleszólt életünkbe a történelem, kitört a II. világháború mely 
még több áldozattal járt.  A háborút követően ránk telepedett egy tőlünk idegen kultúra, mely 
megváltoztatta népünk életét, hétköznapjait. (külön történet!) 
Megszűnt a hadifogoly temető gondozása.  A temetőt visszafoglalta a természet, ellepte a 
bozót, a por. A tolvajok is elvégezték „munkájukat”.  Elmúlt 40 esztendő, valami megmozdult 
a nyolcvanas évek végén.  A bolsevik-szovjet rendszer kimerülése, a peresztrojka 
következtében fellazult , felszabadultabb idők lehetővé  tették,  hogy a Vas Megyei Tanács, a 
Hazafias Népfront, a községi tanácsok termelőszövetkezetek összefogásával megkezdődhetett 
a temető felújítása, a megemlékezések szervezése. Két úr nevét mindenképpen meg kell 
említenem:  
Takács Ferenc és Dr. Andor Ferenc a Vas Megyei Temetkezési Vállalat volt vezetőinek 
személyes elkötelezettsége példamutató. Ez még akkor is igaz, hogy valami folytán- a 
dolgoknak legalább két oldala van- az összefogásból Simonyit kifelejtették. 
Polgármesteri működésem része volt, hogy Nagysimonyi közigazgatási területén, a község 
tulajdonát képező temetőben –még ha Ostffyasszonyfa nevét viseli is!- helyreállítsuk 
tulajdoni, képviseleti jogunkat! Kisebb vitákat követően a Honvédelmi Minisztérium, 
személyesen Dr. Holló József Ferenc altábornagy úr közreműködésével megszületett a béke, 
az együttműködés, de nyugodtan mondhatom, a baráti együttműködés.  
Ez volt a múlt, és mi a jelen? Közigazgatásunk folyamatos átszervezése, átalakítása 
rákényszerített bennünket, hogy a három önkormányzat és kilenc magánszemély, a temető 
gondozása érdekében társulást hozzon létre. 2011. április 13-án megalakítottuk az 
Ostffyasszonyfai Hadifogoly temető és Hadisír gondozó Kiemelkedően Közhasznú 
Egyesületet. Egyesületünk célja nevében van! Gondozzuk, ápoljuk 11.000 hőskatona sírjait, 
temetőjét. Bízva abban, hogy a kölcsönösség jegyében a két világháborúban elesett magyar 
katonák sírjait is ápolják. (Doberdó, Isonzó, Don kanyar…) Befejezésképpen engedjenek meg 
nekem egy kis személyes vallomást . Családi elkötelezettségem révén is, járom a katonai 
temetőket, egészen a távoli Voronyezsig! Idén tizedik alkalommal megyek Doberdóra! 
Önkormányzatainkkal közösen fogadjuk a nagykövetségi látogatásokat. Kérem falunk 
lakosságát, segítse munkánkat akár kétkezi munkával, vagy adója 1%-ának felajánlásával. Én 
kérem a nálamnál fiatalabbakat, akik az általunk ellátott feladattal szimpatizálnak, 
csatlakozzanak hozzánk! A munkát, amit a történelem ránk szabott, valakiknek folytatni kell!  

                                Tisztelettel:  Szlama József  - egyesületi elnök  
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22 Rovásírás 

Hun-magyar rovásírásunk tanulmányozása, művelése és tanítása ősi kultúránk 
felélesztésének, eredetünk megismerésének leghatékonyabb eszközei közé tartozik. 
Rovásírásunk egyik legbecsesebb szakrális hagyatékunk, az egyik legféltettebb kulturális 
örökségünk, melynek jelentősége a Szent Korona és a Szent Korona-tan fontosságával 
mérhető. Mindamellett, hogy kárpát-medencei jelenléte - régészeti leletekkel 
alátámaszthatóan - legalább 8-9 ezer éves, valójában égi eredetű írás, nem pedig emberi 
"csinálmány".Mint falunk lakói is tudják, településünkre érkezőket köszöntő táblán, már 
rovással szerepel Nagysimonyi neve, Vas megyében elsőként!  Ezen újság tartalmának 
megbeszélésekor felmerült az ötlet, hogy állandó rovatként áttekinthetnénk a rovás ábc-t, és a 
rovásra vonatkozó nyelvtani alapfogalmakat. Remélem tudok majd hasznos és érdekes 
információkkal szolgálni! 

Palkovits László 

 
 

23 A helyi állattartás szabályai 

Nagysimonyi Község Önkormányzata 1997-ben alkotta meg az ebtartás szabályaira 
vonatkozó helyi rendeletét. A rendelet megalkotása óta eltelt időben a helyi rendeletalkotásra 
e témakörben felhatalmazást adó törvényekben, illetve rendeletekben jelentős változás történt, 
ezért szükségessé vált a helyi rendelet felülvizsgálata. A lakossági megkereséseket, illetve 
állattartási ügyeket figyelembe véve a képviselő-testület úgy határozott, hogy nem elegendő 
csupán az ebtartás szabályozása, ezért az idén elfogadott rendeletben az egyéb állatok 
tartására vonatkozó helyi szabályok kidolgozására is sor került. 

A következőkben ismertetném Nagysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 1/2012. (I. 18.) számú rendeletének főbb 
előírásait, mely szabályok betartására ezúton is kérem a Tisztelt Lakókat. 
 

Az állattartás közös szabályai közt előírja a helyi rendelet, hogy állat az 
állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi 



jogszabályok betartásával, és a lakosság nyugalmának zavarása nélkül tartható. Minden 
állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai ne 
szenvedjenek sérelmet. Az állattartó köteles az állattartás során a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit folyamatosan betartani. 
 

Szabályozza a rendelet az egy belterületi ingatlanon külön engedély nélkül tartható 
állatok számát, melyek az alábbiak szerint alakulnak: 
Egy belterületi ingatlanon külön engedély nélkül 

a) nagy haszonállatból legfeljebb 5 db (pl.: ló, szarvasmarha) 

b) közepes haszonállatból legfeljebb 10 db (pl.: sertés, juh) 

c) kistestű haszonállatból legfeljebb 100 db (pl.: baromfi), méh legfeljebb 40 kaptár 

d) kedvtelésből tartott állatból – eb, macska kivételével – legfeljebb 10 db 

e) eb: legfeljebb 3 db, macska: legfeljebb 3 db 

tartható. 

Abban az esetben, ha az állattartó fentieknél nagyobb számú állatot kíván belterületen 
tartani, ahhoz a polgármester külön engedélye szükséges. Az engedély iránti kérelmet a 
Körjegyzőségen lehet benyújtani. 
 

Az állatvédelmi szabályok közt sorolja fel a rendelet – többek között - az alábbiakat: 
Az állatnak tilos indokolatlan, vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést, vagy sérülést 

okozni. Az állat tulajdonjogával felhagyni nem szabad, elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos. 
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának, 

élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 
 
A rendelet az ebtartásra vonatkozó szabályokat szintén részletesen meghatározza, 

melyek közül az alábbiakat emelném ki: 

Az eb tulajdonosa köteles ebét úgy tartani, hogy az a szomszéd lakók nyugalmát, 
mások testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.  

Az állattartó az ebet úgy köteles tartani, hogy az elkóborolni, közterületre felügyelet 
nélkül kijutni ne tudjon. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb 
tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan 
határait ne hagyhassa el. Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy 

kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő 
bejutását, valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza. 

Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy 

a ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 

Az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját 
költségén állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: a három hónapos kort elérteket 30 napon 
belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően pedig évenként. 
  

Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterület útjait, tereit ne 
szennyezze. Az eb által keletkező szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles 
gondoskodni.  
 

A kóbor állatok elfogásáról, és megfelelő helyre szállításukról az önkormányzat által 
kirendelt gyepmester gondoskodik. Az elfogott és a telepre szállított kóbor állatot – a tartás 
költségének megtérítését követően – az igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. A ki 
nem váltott kóbor állattal a gyepmester szabadon rendelkezhet. 
 
Az állattartásra vonatkozó szabályok megszegése esetén alkalmazható szankciók: 

Az állatoknak nem e rendelet szerinti tartása esetén a jegyző, illetve a polgármester az 
állattartót megfelelő tartásra kötelezi, vagy az állattartást korlátozza, vagy megtiltja. Ha 
magasabb szintű jogszabály felhatalmazása alapján a jegyző, illetve a helyi rendeletben 
foglalt jogköre alapján a polgármester az állattartást megtiltja, az állat eltávolításáról 
megfelelő határidő biztosítása mellett a tartó köteles gondoskodni. 



 
Szabálysértést követ el és 30.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 

a) olyan helyen tart állatot ahol ezt a rendelet tiltja, 

b) a rendeletben megengedett számú haszonállatnál engedély nélkül több állatot tart, 

c) a trágyatárolásra és elszállításra vonatkozó előírásokat megszegi, 

d) haszonállatot közterületen legeltet, 

e) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét, 

f) aki a rendelet 10. § (3) bekezdésében, 11. § (6) bekezdéseiben, 13. § (1), (3), (5) 

bekezdéseiben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

Fentieken túl az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) számú 
kormányrendelet alapján a hatóság szabálysértési eljárást folytat le az alábbi esetekben: 

 
Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja, 
b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen - a vadászkutya 
kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja, 
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz, 
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a 
harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát, 
30.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
Aki fentiekben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését 
okozza, 50.000.- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

A helyi állattartási rendelet teljes szövege a Körjegyzőség hirdetőtábláján megtekinthető. 
 

Zárszóként elmondható, hogy településünkön sajnos sok állattartó nem tesz eleget a 
jogszabályban foglalt kötelezettségeinek. A lakossági bejelentések száma azt mutatja, hogy 
szinte naponta találkozni az utcán kóbor ebekkel. Ez a magatartás egyrészt a fentiekben 
ismertetett szabálysértési eljárás lefolytatását vonja maga után, másrészt pedig az eb 
gyepmester általi elszállíttatását, melynek költségeit az eb tulajdonosa köteles viselni.  A 
szabályok és szankciók ismeretében kérjük a lakókat, hogy a rendeletben foglalt előírásoknak 
tegyenek eleget, és folyamatosan gondoskodjanak az abban foglaltak betartásáról. 
 

24 ANYAKÖNYVI HÍREK   2012.  I. negyedév 
 
 
Születés:    Tétry László és Csillag Piroska leánya: Maya 
 
Halálozás: Nagy  Imre, Göcsei Csaba 
 

 
 

25 Felhívás borversenyre 
 

Tisztelt nagysimonyi boros gazdák! 
 

Itt az ideje a megmérettetésnek! 
 

A hagyományokhoz híven ismét borversenyt hirdet az önkormányzat. 
 



A verseny helye: Nagysimonyi Kultúrház 
 

Ideje: 2012. 03. 31. 14.00 óra 
 

Kategóriák: - fehérbor    - vörösbor      - rosé (pirnyagos) 
 

A versenyre jelentkezőket kérjük, hogy a polgármesteri hivatalban adják le a versenyen induló 
borokat, 2012.03.30.13-óráig. 

Fajtánként minimum 1 liter, névvel, címmel, fajtaleírással ellátva! 
Minden versenyzőt várunk tisztelettel! 

„in vino veritas” 
 
 

26 Tisztelt Nagysimonyiak! Tisztelt Hölgyem, Uram! 
 
Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért! Állítsuk helyre a közös munka becsületét! Közös 
munkát szervezünk április 14-re községünk körzetében az árkok, utak mentén található 
szemét összegyűjtésére.  
Hívunk és várunk mindenkit! Gyülekezés  reggel 8.30-kor a Polgármesteri Hivatal előtt. 
Zsákot, védőeszközt biztosítunk. 
 
 
 
 
27 HIRDESSEN A NAGYSIMONYI HÍRMONDÓBAN! 

 
 

A hirdetés  leadható a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Kultúrházban. 
Áraink az alábbiak: 

Oldal Elhelyezés Bruttó ár (Ft) – javaslat: 
fél oldal (1/2) fekvő, álló 5.000.- 
negyed oldal (1/4) álló 2.500.- 
harmad oldal (1/3) fekvő 3.000.- 
hatod oldal (1/6) fekvő, álló 1.500.- 
nyolcad oldal (1/8) fekvő 1.000.- 
 

28 Húsvétra : Tormás sonkapástétom 
 
Az óvoda konyháján dolgozik Tóth Katalin szakácsnő, aki Erdélyből, pontosabban 
Gyergyószárhegyről került ide Nagysimonyiba. Egy erdélyi ételt ajánlott mindenkinek, 
melyet húsvétra szoktak készíteni. Íme a tormás sonkapástétom receptje: 
 
Hozzávalók:  50 dkg főtt füstölt comb, vagy tarja, 5 dkg vaj, 4 dkg liszt, 2 ek. reszelt torma, 1 
dl tej,  ½ kk. reszelt szerecsendió, 1 ek. mustár, 1 ek. méz. 
 
Elkészítés módja: 
A vajat megolvasztjuk, rászórjuk a lisztet,  jól elkeverjük és amikor habzik beletesszük a 
tormát és ráöntjük a tejet. Simára keverjük, majd félrehúzzuk és kihűtjük. A főtt sonkát 
nagyon finomra daráljuk, összekeverjük a tormás krémmel, a szerecsendióval, a mustárral, a 
mézzel és a borssal ízesítjük. 
 
Tálaláshoz: tetszőleges zöldségek, főtt tojás, kalács. 

Jó étvágyat!        Tóth Katalin szakácsnő 
 



 
29 Impresszum: 
Nagysimonyi Község Önkormányzatának lapja. Megjelenik negyedévente. 
Kiadó: Nagysimonyi Község Önkormányzata ( 9561 Nagysimonyi, Kossuth L. u. 12. )  
A kiadásért felelős személy: Lábos András polgármester 
Szerkesztőség: Kultúrház Nagysimonyi ( 9561 Nagysimonyi, Rákóczi F. u. 2. ) 
A szerkesztésért felelős személyek: Rudanovicz László képviselő, Szabó Szilvia tanító-
kultúrszervező, Kovács Csaba képviselő 
Sokszorosító szerv: Újsziget-rota Sárvár  
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