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A magyar labdarúgó-válogatott ötven év után jutott
tovább csoportjából a nagy nemzetközi tornán.
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2016. június 14. 18:00 Bordeaux, Nézőszám: 34 424, Játékvezető: Clément Turpin ( francia )
Ausztria

0–2

Magyarország
Szala

62’

Stieber

87’

2016. június 18. 18:00 Marseille, Nézőszám: 60 842, Játékvezető: Szergej Karaszjov ( orosz )
Izland
		

		

Sævarsson

1–1
39’ (11-esből)

Magyarország
Sævarsson

88’ (öngól)		

2016. június 22. 18:00 Lyon, Nézőszám: 55 514, Játékvezető: Martin Atkinson ( angol )
Magyarország

Dzsudzsák

3–3

Portugália

Gera

19’ (1-1)

Nani

47’

55’ (1-1)

Ronaldo

Összességében Magyarország veretlenül tudta le a csoportmérkőzéseket és az F csoport négyes élén zárt. Jöhet a nyolcad
döntő,… reméljük, majd a döntő!
Talán a „csoda” tovább folytatódik!  

42’
50’

62’

Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!
Szabó Szilvia
tanító
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Aktuális
Az elmúlt időszakban a pályázási lehetőségek megjelenése
után több pályázat előkészítése és beadása történt, melyek között ismét szerepel a védőnői szolgálat épületrészének teljes
felújítása és átalakítása nyílászáró cserével, akadálymentes
rámpával és fedett babakocsi tárolóval, 15 millió forint értékben. Bízva és remélve, hogy a következő években nagyobb
kihasználtsága lesz az épületnek.
A Kultúrház hőszigetelésére, homlokzati felújítására és a
külső tér rendbetételére is pályáztunk 30 milliós összegben,
melynek keretében megújulhat a kis „főterünk”, ugyanakkor
a buszváró- buszforduló rekonstrukciójának előkészítése is folyamatban van, ami csak a tervezés szintjén 700 000 forintot
meghaladó összeg, és amit mindenképpen megvalósítunk, akár
pályázási lehetőség nélkül is.
Ezen kívül egy főúti járdaszakasz és a Rákóczi utca páros
oldali járda újraépítésére igényeltünk pénzt szintén 15 millió
forintos nagyságrendben. Tehát a Rákóczi „körút” belső feléről
van szó, ahová betonozott járdát terveztünk, a kapubejáróknál
vasalt kivitelben, és a csapadékvíz járda alatti kivezetésével. A
felszedett járdalapok a későbbiekben alkalmasak lehetnek az
adott szakasz árokbélelésére.

A Kossuth utca viszonylatában pedig a Kultúrháztól a II. világháborús emlékműig terjedő szakaszon szeretnénk egy szélesített, díszburkolatú járdát építtetni, nem elfeledve az ÁFÉSZ
bolt híd felújításának a szükségességét.
Lehetőség nyílik az első világháborús emlékmű és környezetének a felújítására, amelyre 3,5 milliós árajánlatot kaptunk.
Kíváncsian várjuk a pályázati eredményeket, és reméljük a fejlesztési elképzeléseink pozitív elbírálását!
Ide tartozik még, hogy községünk területén az elavult, és egyre többször meg hibásodó közvilágítási lámpák lecserélésre kerülnek új, korszerű, energiatakarékos, LED- es világítótestekre,
amelyekkel 50% - os megtakarítást lehet elérni. Ez a beruházás
egy olyan konstrukcióban fog megvalósulni, hogy a megtakarításból lehet finanszírozni az új lámpatesteket, és ez által a 10 millió
forintot meghaladó fejlesztés községünknek nem kerül pénzbe.
Egyébként előzetesen testületileg voltunk olyan településeken,
ahol ezt már megvalósították és pozitív visszajelzéseket kaptunk.
A fent írtakon kívül még több olyan pályázási lehetőség várható, amelyen szeretnénk részt venni, de ez idáig nem kerültek
kiírásra.
Lábos András polgármester

Önkormányzati hírek

Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó községek bemutatkozása III.
Tokorcs
Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó
községek bemutatkozása sorozatunkban utolsóként Tokorcs
község került sorra, bár ez esetben a megfogalmazás nem teljesen helytálló, hiszen közvetlen szomszédunkról van szó. A két
település kapcsolata lényegesen hosszabb múltra tekint vissza
mintsem hogy különösebb bemutatást igényelne, hiszen mind
a földrajzi elhelyezkedés mind a közigazgatás szempontjából
történő együttműködés révén a két falu lakossága szinte részesévé vált egymás életének, történéseinek.
Tokorcs község a közös hivatalt alkotó települések közül a
legkisebb - mintegy 364 fő állandó lakosa van - de mind közül
az egyedüli, ahol a lakosságszám évről évre növekvő tendenciát mutat. Ez még megyei viszonylatban sem jellemző, hiszen
állandó probléma a falvakban az elöregedés, a fiatalok elvándorlása, az üresen álló, csaknem eladhatatlan házak és zártkerti ingatlanok. Ennek fényében különösen figyelemre méltó
eredmény a növekedés, egy olyan község részéről, ahol már
nagyon régóta sem óvoda, sem iskola, sem bolt de még csak
egy kocsma sincs. Hogy mi a titkuk? Egyrészt nyilván egy jó
időben jó helyen meghozott döntés az akkori községvezetés
részéről, nevezetesen a Celldömölk városhoz csak néhány kilométerre fekvő településen egy új utca kialakítása, melyben
a városi ingatlanárakhoz képest lényegesen olcsóbban lehetett
építési telekhez jutni, beépítési kötelezettséggel természetesen.
Sok fiatal számára vonzó lehetőség volt, amivel többen éltek,
építettek, beköltöztek és családot alapítottak.
A faluban a közművek teljes körűen rendelkezésre állnak,
a szennyvízelvezetés is megoldott. Nem elhanyagolható másrészt a község jelenlegi, - immár második ciklusát ugyanazon

felállásban folytató - lelkes vezetésének szerepe, közösségformáló ereje. Jól végzett munkájuk visszaigazolásaként, bár
mind a polgármesteri posztra mind a képviselői mandátumokra
voltak aspiránsok, a 2014. évi önkormányzati választások után
ismét Lengyelné Csizmazia Éva polgármester vezetésével alakulhatott meg a képviselőtestület, melynek tagjai változatlanul
Nagy Mária Teréz, Monostori Miklósné, Dankovicsné Kovács
Edina és Czöndör Zoltán maradtak.  Alpolgármesterré maguk
közül Nagy Máriát választották, aki rendkívüli odaadással és
lelkesedéssel segíti a polgármester és a képviselőtestület munkáját, hogy minél színesebbé tudják tenni a falu életét.
E téren nagy a felelősségük, hiszen kis létszámú település
révén nincsenek helyi civil szervezetek akik programszervezéssel, együttműködésükkel segítenék az önkormányzat ebbéli
munkáját.
A faluház, ahol ugyan állandó közös hivatali kirendeltség
nem működik és heti egy alkalommal  van csak jegyzői fogadóóra, folyamatosan nyitva és rendelkezésre áll, ha bárkinek a
községben gondja baja, problémája adódna van hova fordulni.
Itt kapott helyet a könyvtár, az orvosi rendelő és a védőnői
szolgálat valamint itt tart ügyfélfogadást szintén heti egy alkalommal a járási ügysegéd illetve a népjóléti szolgálat családgondozója is.
A községben éven át szervezett programokkal várják az érdeklődőket, kézműves foglalkozások, ünnepi műsorok, előadások legalább ugyanolyan gyakorisággal vannak, mint bármelyik környékbeli településen.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó községek bemutatkozása III.
Tokorcs
Hagyományos program az idősek napja, amikor a község
nyugdíjas korú lakói részére szervez a képviselőtestület egy
ebéddel egybekötött műsoros délutánt.

A gyerekek részére többek között húsvéti program, gyereknapi rendezvény, télapó ünnepség, karácsonyi készülődés valamint az iskolai szünetekben foglalkoztató programok kerülnek
megrendezésre.
A felnőtt korú lakosság részére ismeretterjesztő előadások
vannak időről időre, meghívott előadó által.
Nyaranta a falu egészének szervezett önkormányzati rendezvény a családi nap, melyre idei évben július 9-én kerül sor.
Ennek keretében főzőversenyen vehetnek részt a vállalkozó
szellemű családok illetve baráti társaságok, a hús alapanyagot

A képviselőtestületi ülésen történt
2016. május 10.
Tájékoztatást hallgatott meg a testület az EMERIN Energia és Innováció Zrt. részéről a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban a szerződés is megköttetett. A részletekről a polgármester úr számol be e lap
hasábjain.
Elfogadta a testület a 2015 évi zárszámadást.
  
Eredeti bevételi előirányzat:

116 016 ezer Ft

Módosított bevételi előirányzat 137 121 ezer Ft
Teljesített bevétel:

135 315 ezer Ft

2014. évi pénzmaradvány
6 912 ezer Ft
A képviselő testület az önkormányzat 2015 évi kiadásainak
teljesítését az alábbiak szerint állapította meg:
Eredeti kiadási előirányzat:

116 016 ezer Ft

Módosított kiadási előirányzat:

137 121 ezer Ft

Teljesített kiadás
124 617 ezer Ft
Jóváhagyta a képviselő testület a belső ellenőrzési beszámolót.
A testület legközelebbi ülése 2016. június 28-án lesz (volt),
melyről a szeptemberi számunkban számolunk be.
Rudanovicz László
képviselő

mindenki számára az önkormányzat biztosítja. Egész napos
rendezvényen folyamosak a programok, minden korosztály
megtalálhatja a számára megfelelőt.
Természetesen, mint minden településen Tokorcson is vannak
komoly, mihamarabbi megoldást igénylő feladatok, melyek önkormányzati forrásból a legtakarékosabb gazdálkodás mellett
sem finanszírozhatók. Hosszú évek óta folyamatosan gondot
jelent az új utca (Erzsébet utca) útburkolatának rossz állapota,
melyre a csapadékvíz elvezető rendszer teljes körű kiépítését
követően lehet csak hosszú távú megoldást találni. Az önkormányzat ezért pályázatot nyújtott be az utca csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítésére illetve egy másik pályázati forrásból
az útfelújításra. Sikeres pályázat esetén ez lesz az elkövetkező
időszak nagy beruházása, melynek megvalósítása az utcában
lakó családok életét teszi majd komfortosabbá.
Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző

Apró, de fontos
– Figyelem! Az idei falunapot július 23-án tartjuk színes
kulturális és sport programokkal, melyben a fülbemászó dallamok
mellett találkozhatunk bűvésszel és bábosokkal is. Báli zene: Mc
Tomek. A részletekről meghívóban fogunk mindenkit értesíteni.
– A falunap keretében a celldömölki vérellátó VÉRADÁST
szervez. Kérjük, hogy egészségügyi segítségre szoruló embertársaink érdekében minél többen nyújtsunk kezet és vegyünk
részt ezen a nemes felajánláson júl. 23-án 15 óra és 17 között
a Kultúrházban.
– Községünk honlapja elérhető, amelyen egy általános bemutatkozás, történelmi, kulturális örökség, földrajzi, élővilági
jellemzők, aktuális történések mellett praktikus információkhoz juthat rendeleteink elolvasásával, űrlapok letöltésével, az
eljárásrendben való eligazítással. Legyen, az Ön segítségérekérjük, keresse!
– A Magyar Honvédség Hadkiegészítő Parancsnoksága toborzó előadást, tájékoztatót szervez. A rendezvény keretében
bemutatják a Magyar Honvédséget, annak mindennapjait, a
munkavállalási és továbbtanulási lehetőségeket, valamint tájékoztatást kaphatunk a szerződéses szolgálat, és az önkéntes tartalékos szolgálat vállalásának a lehetőségeiről. Egy kiszámítható
életpálya ajánlása mellett, kötetlen beszélgetés keretében ajánlom figyelmébe a rendezvényt elsősorban diákoknak, pályakezdőknek, fiataloknak, de természetesen bármilyen érdeklődést
szívesen fogadunk. Időpont: szeptember 5 - 16 között.
– A Kultúrház nyári nyitva tartását a szünidő tartamára a
következőképpen szabályoztuk: Kedd -- Szombat: 13 - 21 óráig, Vasárnap –Hétfő: szünnap. Kérjük a közösségi házunkban
való kulturált részvételt és az ott lévő eszközök gondos használatát.
– Itt szeretném megköszönni a Tisztelt Lakosságnak a lomtalanításkor tanúsított fegyelmezett hozzáállását, azt, hogy
az elszállításra szánt lomot - a felkérés szerint - csak a gyűjtés
napjának reggelén rakták ki, ezáltal elkerültük az előző éveken
megszokott utánfutós inváziót. Lábos András polgármester

Nagysimonyi Hírmondó

5

A természetről – a nyárról

A nyár a mérsékelt égöv egyik évszaka, amit a leghosszabb
nappalok és a legmelegebb időjárás jellemez.
A meteorológusok szerint a nyár kiterjed június, július és augusztus hónapokra az északi féltekén, illetve december, január és február hónapokra a déli féltekén.
Csillagászati szempontból a napéjegyenlőségek és napfordulók az adott évszakok közepén vannak, azonban időszakos
eltolódások előfordulnak, hogy az évszak meteorológiai kezdete – ami az átlaghőmérsékleten alapul – több héttel később
következik be, mint a csillagászati kezdete. A nappalok folyamatosan hosszabbodnak a napéjegyenlőségtől ( márc. 21-től )
a napfordulóig ( jún. 22.-ig ), a napforduló után pedig fokozatosan rövidülnek.
A csillagászati nyár a nyári napfordulótól az őszi napéjegyenlőségig ( szept. 23. ) tart.
Az északi féltekén június 21. – szeptember 23., míg a déli
féltekén pedig december 23. – március 20. közé esik a nyár.
Az északi féltekét nyáron éri a nap legnagyobb szögben a
földfelszínt. A merőleges beesési szöge június 22-én, a leghosszabb napon van. Ezen a napon merőlegesen süti a Ráktérítőt a Nap. Hazánkban a meteorológiai nyár június 1-jétől
augusztus 31-ig tart.
A 6. hónapunkat, a júniust így is hívják: Szent Iván hava,
nyárelő, Napisten hava, eper hava.
A 7. hónap: a július - elnevezései: Szent Jakab hava, nyárhó,
áldás hava, aratás hava.
A 8. hónap: az augusztus – így nevezik: Kisasszony hava,
nyárutó, új kenyér hava, Aranyasszony hava, bőség hava.
Nagyon találóak a fenti elnevezések.
Ne feledjük! Van egy csodás bolygó, hol emberek élnek, boldogan bolyongó, titokzatos lények. Körülöttünk minden fű,
fa, bokor zöldell, gyors patak, kék folyó boldogsággal tölt el.
A nyár a nagy munkák ideje, de ugyanakkor a szabadság, a
pihenés ideje is.
A gyerekek, a családok nagy örömére megérkezett a nyári
vakáció!
Veres Csilla: Kezdődik, a vakáció című verse szól erről:
Kezdődik, a vakáció szőhetsz bátran terveket,
iskolánkban nyár kisasszony bezárta a termeket.
Pihenhet a leckefüzet, nem köt már a tanulás,
felelések izgalmával vekker se kelt hat után.
Száll a labda, vár a tábor, hűs vizével hív a tó,
habjaiban megfürödni, versenyt úszni, jaj, de jó!
Elköszön a pad, a kréta: jó nyaralást gyerekek!
Szeptemberben kipihenten találkozunk veletek!
Befejeződött a 2015 – 16-os tanév.
A 9 és fél hónapos kemény, kitartó hétköznapi munka során,
remélem, minden tanulónak meghozta a várva várt eredményt,
testileg- szellemileg-lelkileg fejlődtetek a tanév során!
Mik is a hétköznapok?
Percek kattogva űzik tovább a pillanatot. Hétköznapok.
Jön napra-nap, órára-óra, zakatoló idő. Utána megint hétköznapok.
Rohanás, tanulás, lecke…, arcok, tekintetek, ügyintézés…
hétköznapok.
Kattogó percek, rohanó idő, múló pillanatok, ballagás, búcsúzás. Hétköznapok.
Tiéd az idő! A mindennapok!

Sokszor halljuk, hogy mennyire merész terveket szőnek a
gyerekek a jövőt illetően – ki ne szeretné körülutazni a világot? Vagy fölfedezni valamit, vagy európai bajnokká lenni
valamilyen sportágban, vagy híres focista lenni, netán Holdra
szállni?
Mennyi minden vár fölfedezésre, megismerésre!
Ezekkel a tervekkel készül a gyermek és a fiatal jövendő szerepére.
A boldog élet titka a hit, remény, Isten – és emberszeretet,
bátor cselekvés, a tenni akarás, az önművelés, az önfeláldozás, a kitartó szorgalom, a nagy figyelem, önfegyelem, segíteni
akarás… ami a harmonikus és valódi értékekre alapoz.
Törekedjetek ezek szerint élni!
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola ballagó 8. osztályosai, akik között 5 simonyi diák is végzett: Hajas Dorina,
Marton Helga, Marton Nikoletta, Nagy Petra és Szalai Fanni
Gratulálok a ballagó 8. osztályosoknak, akik a celli Városi
Általános Iskolában vagy a Szent Benedek Általános Iskolában, Kemenesmagasiban és Kőszegen végeztek.
Gratulálok az érettségizőknek, az egyetemi – főiskolai vizsgázóknak, diplomázóknak!

„Az életed egy új fordulatot vesz, egy régi ajtó zárul be előtted.
De ne félj, hiszen ez nem a vég, hanem egy kezdet, egy új,
ismeretlen kép.
Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek, Soha ne fordíts hátat
az embereknek.
Szeresd a szépet, keresd és tedd a jót!”
Minden Olvasónak szép nyári szünetet, utazásokat, kikapcsolódást, jó kerti munkálkodást és pihenést kívánok! Szeretettel:
Lábos Mária ny. igazgató, tanárnő
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A Tündérkert – óvoda eseményei 2016
május - augusztus
        2016. május 31-én lezártuk a 2015/2016-os nevelési
évet. Előtte azonban számos eseményre került sor óvodánkban. Május elején az édesanyákat, nagymamákat köszöntöttük

nagyon szép műsorral, kedves kis ajándékkal, virággal. Aztán
elkezdtünk készülni a tanévzáró műsorra, az iskolába menők
elbúcsúztatására. Hét kisgyermek ment el tőlünk iskolába. Versekkel, dalokkal, ajándékokkal, ünnepi ebéddel köszöntöttük
őket. Sok sikert kívánunk nekik az iskolai élethez!

2016. 06. 04-én tartottuk tanévzáró műsorunkat, melyre nagyon sok hangulatos dalt, verset, verses mesét, zenés - mozgásos anyagot tanultak meg a gyerekek, óvodapedagógusaink
segítségével. A műsor sikere, hangulata, a gyerekek ügyessége
igazolta az óvónők munkájának eredményességét.
A tanévzáró után megkezdtük a nyári napirend szerinti óvo-

A tanévzáró után megkezdtük a nyári napirend szerinti óvodai életet, amely reggeltől délutánig tartó játékot, szabad levegőn való tartózkodást jelent.
Óvodánk 2016. július 25-től augusztus 20-ig zárva lesz (takarítás, meszelés, stb.).
2016. 08. 22-én hétfőn kezdünk.
A nyárra mindenkinek jó pihenést, feltöltődést kívánunk!

dai életet, amely reggeltől délutánig tartó játékot, szabad levegőn való tartózkodást jelent.

Szép Tiborné
óvodavezető, óvoda dolgozói, gyerekek
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Kultúrházi események
A Balogh József Kultúrházban – vasárnap és hétfő kivételével – mindennapos nyitva tartás volt. Július 1-jétől meghos�szabbított időpontban – 13 órától 21 óráig – lesz nyitva a közösségi ház. Ha délelőtt árusítás lesz, akkor később kezdődik
a délutáni nyitva tartás. A napi programok időpontjai a bejárati
ajtóra kirakott lapról olvashatóak.
Az elmúlt negyedévben a fiatalok, gyerekek sportoltak,
ping-pongoztak, kondiztak, beszélgettek, interneteztek a Kultúrházban. Kedden este Női torna, szerdán Kézimunka szakkör, pénteken a gyerekeknek volt tánctanfolyam. Minden héten történt árusítás a felnőttek részére.
Áprilisban az alábbi programok voltak a fenti rendszeres
szakkörökön kívül:
– Ápr. 1-jén Borverseny volt. Erről majd külön cikkben beszámolunk.

Benkő Ágnes és B. Péter Pál rendezésében, Nagy Zsuzsa főszereplésével került színre a darab. Köszönet minden szereplőnek, segítőnek a felejthetetlen élményért!
- Ápr. 11-én Költészet Napi megemlékezést tartottunk. A narrátor szerepét Lábos Mária nyugdíjas tanárnő töltötte be. Először megemlékezett Balogh József költő – tanárról, a Kultúrház névadójáról. Vetített
képpel és a költő versmondásával idéztük fel alakját.
Közösen mondtunk verseket, gyerekek is szavaltak – Ilyés Milán, Orsós Réka - sőt felnőttek is - Kovács Margit, Bónicz
Lászlóné Márti, Szabó Szilvia - olvastak fel a kedvenc verseik közül. Nagy Sándor is szavalt a saját költeményeiből. Az
est meghívott díszvendége Kiss Gáspár sárvári nyugdíjas magyar szakos tanár volt, aki vidám hangulatú, rövid előadást tartott a résztvevőknek. Köszönjük Gazsi bácsi értékes előadását!

– KRESZ tanfolyamot tartott Földesi Endre az érdeklődőknek.
– Ápr. 9-én a Soltis Színház megható, szép előadásának
örülhettünk. A színdarab címe: Bekkanko a grimaszdémon.

(Folytatás a 8. oldalon)
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Kultúrházi események

Képek a rendezvényről
- Ápr. 16-án a római katolikusok II. Jótékonysági műsort
tartottak sok meghívott szereplővel, fellépővel, majd bállal zárult a jó hangulatú est.

A szereplők

A próbán készült a kép
Májusban az alábbi rendezvények voltak:
- Anyák Napi műsorral kedveskedtünk a szereplő gyerekekkel az Édesanyáknak, Nagymamáknak. Örültünk, hogy
Dédnagymamák is eljöttek a rendezvényre. Minden Édesanyát
a Jó Isten áldjon meg!
(Folytatás a 9. oldalon)
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Kultúrházi események
Általános iskolások és középiskolások könnyes szemmel,
nagy szeretettel, meghatottan szerepeltek. Az ünnepi köszöntőt Szabó Szilvia tanító mondta. Közös versek, szép énekek,
kivetített képek emelték az ünnepi műsort. Köszönet a gyerekeknek, hogy vállalták a szereplést!
A szereplő gyerekek: Gosztola Barnabás, Hajas Viktor,
Csillag Marcell, Csillag Benedek, Szalai Csaba, Szalai Szonja, Lőrincz Ádám, Hajas Dorina, Szakály Katinka, Smidéliusz
Fanni, Smidéliusz Lili, Smidéliusz Dorina, Orsós Réka, Ilyés
Milán, Kovács Kornélia, Kovács Áron.

- Máj. 14-én Esküvő volt a Kultúrházban. Ezúton is gratulálok, és sok boldogságot kívánok Tóth Brigittának és Szabó
Róbertnek!
- Máj. 28-án zenés gyereknapi előadást néztek meg az
érdeklődők, melynek két szereplője a Tündér és a Kobold, a
gyerekekkel együtt az összekeveredett meséket kibogozták. /
Sajnos kevés résztvevő volt jelen. /

Júniusban tartotta a Tündérkert Óvoda a tanévzáró műsorát. Sok verssel, énekkel, jelenettel örvendeztettek meg a
jelenlévőket.
(Folytatás a 10. oldalon)
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Kultúrházi események

- Jún. 13-án Osztálydélutánt, játszóházat, Ki mit tud? vetélkedőt tartottunk a Kultúrházban az érdeklődő gyerekeknek.
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Kultúrházi események
Szerevezés alatt van a nyári tábor.Az előző évekhez hasonlóan, júliusban és augusztusban is lesz két-két nap. Az egyik
napot itthon tartjuk, a Kultúrházban játszóház lesz, sportolunk,
kézműves foglalkozást vezetünk. A második napon Mesteribe
megyünk strandolni. A pontos időpontot majd kiírom, hirdetem az érdeklődőknek.
A nyári szünetben a programokra, a Női tornára, a Kézimunka szakkörre, a tánctanfolyamra az érdeklődőket, kicsiket és
nagyokat hívjuk és várjuk!
A heti nyitva tartási rend idején Mindenkit szeretettel várunk!
Élményekben gazdag, szép és vidám nyári szünetet kívánok Mindenkinek!				
Szabó Szilvia
tanító – kultúrszervező

Bekkanko – színházi előadás
Tavasszal, pontosabban április 9-én, ismét lehetősége volt
falunk színházszerető közönségének a szórakozásra. Nagy
Gábornak, a Soltis Színház vezetőjének kedves felajánlását ezúton is nagyon köszönjük! Tesszük ezt azért is mivel
Celldömölkön teltházas előadások követik egymást folyamatosan, mégis a két szabad hétvégéjük közül az egyiket
önzetlenül (becsületkassza), és szívélyesen felajánlották.
Mint mindig, ezúttal is könyvelhető volt a siker. Akik már

„meglátja” és megérti a démon igazi énjét. Szerető társra
lelnek egymásban, és már nem akar menekülni. A démon,
életét adná szerelme szeme világáért, és a sors fintora, hogy
éppen a lányát kereső apa öli meg Bekkankót, ezzel mély
fájdalomba taszítva egyetlen gyermekét, aki végül a démonok között lel otthonra.
Érdekes volt a japán környezetbe helyezett darab, a csodálatos kimonókkal, a távol keleti dallamokkal aláfestve, az

korábban is ellátogattak előadásaikra, kellemes izgalommal
várták a kezdést.
És valóban… Ismét elvarázsoltak bennünket!
Ezúttal egy japán mesét hoztak el nekünk:
Bekkanko, a kedves, jólelkű fiatal démon magányra van
ítélve, mivel belső tulajdonságai miatt nem „illik” saját rémisztő fajtája közé. Egy alkalommal beleszeret egy gyönyörű vak lányba, akit mássága miatt gúnyolnak, taszítanak
ki maguk közül a falusiak.
A lány nem fél, hiszen előítéletek nélkül él, a ronda arc
számára nem jelent semmit. Eleinte tiltakozik, majd lassan

élő zene élvezetével. A tehetséges fiatal színészek révén, bő
egy órára Japánba cseppentünk, bár a darab mondanivalója
időtlen és határtalan.
A megható, érzelmes darab a színészek profi játékával
vált felejthetetlen előadássá. Ez a mese látványos volt gyermekek számára is, azonban igazi mély értelmű mondanivalóját felnőtteknek szánták.
Reméljük a jövőben egyre többen használják ki a Kultúrház adta lehetőséget, és telt házas előadásokon tapsoljuk
vissza a színészeket!
Köszönjük szépen!
Bónicz Lászlóné Márti
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Borverseny 2016
A tavaszi időszak a nagysimonyi boros gazdák körében egy
ideje nemcsak a szőlővel kapcsolatos tennivalók megszaporodását jelenti, hanem jelzi a soron következő bormustra idejét
is.
Úgy tűnik, kedvelt a szőlőtulajdonosok körében ezen megmérettetés, hiszen készülnek rá, érdeklődnek iránta, a borverseny immár hagyománnyá érlelődött.
Bizonyítja ezt a nevezők szép száma is, hiszen 21 résztvevő
33 bormintával érkezett. Érdekesség, hogy már Tokorcsról, illetve Gércéről is voltak résztvevők, és egyre több a fiatal szőlősgazda is.
A nevezés, az előkészítés, a borok csoportosítása szín, fajta
alapján már rutinosan ment.
A zsűri felállása is maradt a régi: dr. Hollósy István, Danka
Imre és dr. Györkös Péter vállalta a megtisztelő feladatot.
A kezdésre szépen megtelt a terem, a baráti beszélgetés elhalkult, és a figyelem Hollósy István felé irányult, aki köszöntötte a jelenlévőket, méltatta a résztvevők szép számát.
A rengeteg borospalackot látva azonban sokáig nem is húzta
a szót, egy rövid megbeszélés után nekiláttak a borok vizsgálatának.
A képviselőknek, ill. polgármesterünknek köszönhetően
gördülékenyen folyt a kóstolás, hiszen a közönség poharai folyamatosan megteltek, és az ízletes vendégváró pogácsának is
nagy sikere volt. Jó hangulat jellemezte az estét, köszönhetően
a vicces beszólásoknak, és nem utolsó sorban a jó bornak is.
Miután mindenki sorra került, és meghallgatta saját borának
értékelését (ami többségében dicsérő volt), lassan kialakultak
a minősítések.
Amíg a pontok összesítése folyt, a zsűri jó tanácsokkal látta
el a résztvevőket szőlőgondozás, kártevők, betegségek elleni
védekezés terén.
Serleggel gazdagodott a verseny legjobb bora. Serleget kapott továbbá a fehér, ill. vörös borok közül a legjobb. Arany,

ezüst, bronzminősítést osztottak ki minden résztvevőnek.
Íme a serleggel díjazottak:
  A verseny legjobb bora nyertese:   Czöndör Gergő
Legjobb vörös, ill. fehér boros gazdák:
Ádám Kálmán
Ádám Lajos
Nagy Endre
Homlok József
Gratulálunk Nekik!
A zsűri miután átadta a díjakat, méltatta, bíztatta és jókívánságokkal látta el a gazdákat, majd a viszontlátás reményében
zárták be az estét.
A képviselők megköszönve a zsűri munkáját, további borozgatásra, illetve beszélgetésre invitálták a jelenlévőket, amit Ők
örömmel el is fogadtak.
Bónicz Lászlóné Márti

Új pályázat, új remények!
A nagysimonyi evangélikusok az evangélikus parókia
felújítása után most újabb reménységgel néznek egy pályázati
lehetőségre, melynek keretében az evangélikus templom külső
felújítását szeretnénk megvalósítani. Sajnos a templom beázik
éppen az orgona felett, így nem csupán az épület, de a benne
lévő hangszer is folyamatosan veszélyben van. Az idő „vas
foga” egyébként is elvégezte munkáját már az épületen,
melynek eredményeképpen mára nagyon leromlott a templom
külső megjelenése. A május elején benyújtott pályázatnak
június végén, július elején várjuk az elbírálását. Amennyiben
megnyerjük a 15 millió forint értékű pályázatot, új tető
kerülhetne az épületre, valamint új bádog borítást kapna az
elmúlt években viharkárt is szenvedett toronysüveg. Kijavításra
kerülne a torony és a templom külső vakolata, és új –
reménység szerint hosszú időn át védelmet jelentő – színezést
is kapna az épület. A felújítás során új villámvédelem és esővíz
elvezető csatorna is kerülne az épületre.
Szép tervek, vágyak! Isten kegyelmében bízva várjuk a

pályázati eredményhirdetést. Nem lesz egyszerű a pályázattal
együtt sem a megvalósítás, mert a költségek 80 %-át fedezi
csak a pályázat. A többit az Egyházközségnek kell előteremteni.
Ebben az Országos Egyház is segítségére sietett az
Egyházközségnek, hiszen már megszületett a megállapodás,
hogy nyertes pályázat esetén valamivel több, mint 2 millió
forinttal támogatja Egyházközségünket a budapesti központ.
Azonban előre szeretnénk kérni az evangélikus testvéreket és
a falu lakóit, hogy támogassanak bennünket ebben a munkában.
Amennyiben Isten kegyelméből minden szükségeset sikerül
összegyűjtenünk, akkor reménység szerint még ebben az
esztendőben elkezdődhet a munka, hogy a reformáció 500.
évfordulóját, 2017-et megújult épülettel ünnepelhessünk.
Urunk áldását kérjük az Egyházközség terveire!
							
    Rác Dénes
helyettes lelkész
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Nagysimonyi Községi Könyvtár 2016-os évi eseményei
A Nagysimonyi Községi Könyvtár a 2015-ös év decemberében igényelt programokat a Vas Megyei Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszertől. 2016-os év januárjában kaptam az
értesítést, hogy 8 db programra kapott községünk Könyvtára
lehetőséget a rendezvények teljes összege 645.000 Ft azaz hatszáz-negyvenötezer Ft.
A rendezvényeink összegét 100 %-ban finanszírozza és
koordinálja a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer.
Programok, amiket elnyertünk:
Az első negyedben megrendezésre
került: egy kézimunka foglalkozás, 2016. március 20-án vasárnap
délután a gyerekek
részére Húsvéti készülődés keretében
a Balogh József
művelődési
ház
nagytermében, itt
a felhasznált alapanyagok költségét
finanszírozták.
A második negyedévben megren-

dezésre került: a GYEREKNAPI MŰSOR 2016. május 28-án
szombaton délután. A zalai ORFEUM VÁNDORSZÍNPAD
lépett fel a Tündér és a Kobold című színházi előadásával. Vidám élmény volt a kicsiknek-felnőtteknek egyaránt, akik nem
jöttek el azok bánhatják. Köszönet mindazoknak akik, jelenlétükkel megtisztelték a programot.

A harmadik és a negyedik negyedévben a következő műsorok kerülnek megrendezésre:
- 2016. július 23-án szombaton a Falunapon, a budapesti
Tihanyi Vándorszínpad előadása
Legszebb kincs a barátság címmel.
- 2016. augusztus hónapban 20 órás számítástechnikai
tanfolyam kerül megrendezésre oktató Potor Krisztina lesz, a
korlátozott létszám miatt, időben legyenek szívesek jelentkezni Lukátsiné N. Ilonánál.
- Lovász Adrienn Jógaoktató előadása
- szombathelyi Boglya Népzenei Együttes 2016. október
15-én délután 15-00 órakor lép fel az Idősek Napján→ a műsort minden kedves Nagysimonyi lakos megtekintheti,
- Kézimunka foglalkozás a gyereknek,
- Mentőtiszt előadása
Az összes programunk teljesen INGYENES mindenki számára.
Minden kedves érdeklődött sok szeretettel várunk a Programokra.
HÁLÁS KÖSZÖNET a Programok finanszírozásáért a
szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárnak és a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek.
A Könyvtár Nyitva tartása minden pénteken 15 00 - 17 00 óráig.
Mindenkit szeretett várok, az új modern könyvtárszobába,
ami a Balogh József művelődési ház emeletén található.
Lukátsiné Németh Ilona
könyvtáros
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60 év...
mekeim nem intézkednek, amputálják a
lábamat. Lajos bácsinak agyvérzése volt,
melyből szerencsésen felépült, de egyik
télen elesett, így most is nagyon nehezen
jár. Azért igyekszünk minden ház körüli
munkát elvégezni.
Emlékszem: színdarabot játszottunk
és Ő azt énekelte: Magas jegenyefán
sárgarigófészek, kedves kis angyalom,
de szeretlek téged. Drága apósom mondta, hogy tudom, hogy szereted, de ötven
év múlva is szeresd. Hát a Jóisten megadta, hogy hatvan után is szeret.
E gondolatokkal zárta beszélgetésünket: Amelyik madár elveszti a párját, az
maga is hamar elpusztul. Csak minél tovább tudjunk együtt élni!
Mi is ezt kívánjuk!

Egy ember életében is sok - már aki
megéri! Egy házasságban leélni keveseknek sikerül 60 évet. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Kutasi
Lajos Dugovics utcai lakosok gyermekei megkértek, fényképező gépemmel
legyek tanúja e jeles- amúgy gyémántlakodalomnak minősített eseményen.
Igazán szűk családi körben ünneplik e
jeles évfordulót. Gyermekeik szervezték
a szülők tudta nélkül ezt az ünnepséget.
Házasságukból négy gyermek született. 13 éve sajnos egy gyermekük meghalt.
Lajos bácsi szinte meghatottan ült, s
Irénke néni mesélt házasságukról:
Sok örömben, gondban, bánatban volt
részünk ebben a hatvan évben. Betegség sújtott engem is, hiszen ha a gyer-

Szépkorúak köszöntése
Örömteli esemény, hogy Nagysimonyiban ismét a község
egy szépkorú lakójának köszöntésére került sor. A 90. születésnapját ünneplő Vízkeleti Ernőnét, Irma nénit otthonában köszöntötte Lábos András polgármester és Hérincsné
Szenteleki Csilla jegyző.
Az ünnepelt korát meghazudtoló fiatalossággal, lánya és
egyik unokája jelenlétében fogadta a jókívánságokat, a miniszteri elismerő oklevelet, az ajándékcsomagot és a virágcsokrot.
A nagy családi ünnepséget elmondásuk szerint hétvégére
tervezték, melynek helyszíne és mikéntje látogatásunk időpontjában - mivel meglepetésről volt szó - még titok volt.
Irma néninek ezúton is sok boldogságot és jó egészséget
kívánunk!  
Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző
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A Nándorfehérvári diadal emlékére
Most 560 éve hogy a keresztény hit és a hazaszeretettől fűtött hősiesség győzedelmeskedett a hitetlen hódítók felett. A
bátor védők serege megőrizte Magyarország függetlenségét
és 70 évre megállította az Oszmán Birodalom nyugati terjeszkedését Európában. A keresztes hadjáratot Caravajal pápai legátus hirdette ki és a szervezést pedig Kapisztrán János olasz
ferences szerzetes, bűnbánati hitszónokra bízta. A király a felmentő sereg vezetését Hunyadi János kezébe adta. Kapisztrán
mintegy 25 ezer fő keresztest gyűjtött össze és a Száva folyó
partján, Zimony alatt táboroztatta őket. Hunyadi alig 15 000
főnyi harcos felett rendelkezett. Felmentő serege és az ostromlottak folyami hajói (naszádok és sajkák) áttörték a török
hajózárat. Ezáltal sikerült a várvédők létszámát (őrséget) és a
készleteit feltölteni.
Az oszmánhódítók ostroma július 4-én kezdődött. A Nándorfehérvárnál vívott küzdelem egyszerre volt: folyami ütközet, várostrom és várfelmentő csata. A vitéz védők július 22-én
bátor kitöréssel megfutamították és végleges visszavonulásra
kényszerítették a török hadat!
A hit, a hazaszeretet, és a hősiesség diadalaként a keresztes
seregek akkor először győzték le a török szultán hadát!
Ennek a világraszóló dicső haditettnek az emlékét hirdeti
naponta ma is – pápai rendeletre elhangzó - déli harangszó.
A páratlan győzelem méltán töltötte el büszkeséggel a magyar
nemzetet és a hozzátartozó védelemben résztvevő fenyegetett
népeket.

- Nándorfehérvár üzenete a Ma Emberének és Európának:
ISMÉT FOGJUNK ÖSSZE!
Néhány éve Hunyadi János mellszobrát avatták fel kicsi falunk Nagysimonyi Kultúrháza előtti kis terén. Nagysimonyi
szülötte: Dugovics Titusz – a hős. Kapisztrán Szent János itt
Celldömölkön és környékén is toborzott kereszteseket. Celldömölk városa 1956-ban állított emlékoszlopot a törökverő
hadvezérünknek, aki a kardjára csavarva hordta a Rózsafüzért!
A Boldogasszony nagy híveként sokat imádkozott Égi Édesanyánkhoz katonáival együtt is.
Nem kapcsolódik Nándorfehérvárhoz, ez jóval későbbi történetek szerint az I. és ll. világháború elesett magyar katonái
között arról tudták, hogy a hősi halált halt katona magyar, hogy
a szíve fölötti zubbonyzsebében Szentolvasót találtak. Íme, a
bizonyíték, hogy a Szentolvasó – nem olyan „asszonyi borsószem” morzsolgatás, hanem férfias cselekedet is, a könyörögni
tudás a veszélyben és a hálaadás a veszély elmúltával is győzelmeinkért!!!
Van még mit tanulnunk!! Ne fordítsunk hátat az olvasásnak
és a régiek által elmesélt igazságoknak, mert hitet hazaszeretetet, hűséget, becsületességet, csak ember taníthat meg embernek! Kutasd és becsüld a múltat, mert arra építették fel a
te jelenedet is, munkálkodj, fáradozz a jelenben, gazdagítsd e
világot építsd lelked és a rád bízottak életét tedd szebbé, gazdagabbá, hogy azon kisarjadhasson a jövendő!!!
			      	    Szeretettel: Papp Anna

Megemlékezés
Van Nagysimonyiban egy kis harang
az I. világháborús emlékmű mellett.
Ezt a harangot a Palkovics család állította. Az előző ciklus (2010 -2014)
képviselő testülete döntött úgy, hogy a
harang szólaljon meg minden falubeli
lakos temetése előtt, valamint minden
év június 4. napján délután 16 óra 32
perckor.
Ekkor írták ugyanis alá azt békeszerződést, melyből Magyarországot
gyakorlatilag kizárták a tárgyalásról,
nélküle hozták meg döntésüket a győztes hatalmak. Magyarország 2/3 részét
elcsatolták, így Szlovákiában, Erdélyben, Ukrajnában, Bácskában élő honfitársainkat. Ezt az igaztalan döntést a
magyar nép ma sem ismeri el, testvéreinek tekinti a trianoni határon kívül
élőket. Erre figyelmeztet a harang minden év június 4-én!
Rudanovicz László
képviselő
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Versajánló Nagy Sándortól
Könyörülj rajtam!

Szeretetből szólok Atyám,
kegyelmedért esedezik szám.
Bocsásd meg hibám,
ajkam Hozzád kiált!
Megbánás hangja száll,
a szívem roskadozva áll.
Belsőm tisztulásra vár,
mert a bűn magába zár.
Testem oltárodra adom,
lelkem vezesd, úgy akarom.
Formáld, építsd tudatom,
bölcsebb legyek rögös utamon!
Szavad szívembe vésem,
hogy ne legyen több vétkem!
Benned az egyetlen reményem,
a reményt nem érheti szégyen.
Csipkebokrod tüze égjen,
lángja a szívemhez érjen!
Izzó parazsa a létem,
a Bárány vére bennem éljen!
Tüzedbe szüntelen éljek,
hitemmel ennyit kérek.
Így Országodba érek,
hiszen vár az örök élet!

A Kultúrház hangjai

A galamb

Apáink verejtékes munkájával épült,
fent maradt, a sok év elrepült.
A gyermekük vagy, így a tiéd is,
érezd magad otthon mindig.
Mikor e sorokat olvasod kérlek,
a felelősségtudat vezéreljen téged!
Tetteiddel óvod és véded,
cselekedeteiden a lelked, így építed.
A sok lehetőség legyen a hasznod,
a rongálókra emeld fel a hangod!
Büszkén add tovább gyermekednek,
maradjanak meg mindig szeretetben!

Vad szelek tombolnak,
hatalmas villámok csapdosnak.
Szívében a nyugalom uralma,
vérében a szelídség hatalma.
Fáradtan hazafelé száll,
alatta a meggyötört táj.
Megpihen, majd repül tovább,
visszavárják a fiókák.
Követi töretlenül akaratát,
eső mossa tollazatát.
A viharba került madár
fészkére visszatalál.
Lelkében az elszánt hite,
a hűsége győzelemre vitte.
Szívében az egy igaz Isten,
más uralkodó nincsen.

Sok szeretettel:    		
					
Nagy Sándor

Kézimunka szakkör
Szakkörünk lelkesedése az elmúlt időszakban is töretlen volt.
A húsvéti díszek készítése után mindenki új ötletek megvalósításán dolgozott, vagy jelenleg is épp dolgozik. Készültek apró emléktárgyak, horgolt terítők, táskák, lakásdekorációk, díszített filc
betűk és még sorolhatnánk a rengeteg alkotást. Ha valaki kedvet
kapott a kézimunkához, vagy kikapcsolódna kreatív tevékenységgel, akkor keressen minket szerda délután a kultúrházban.
Minden kedves olvasónak szép nyarat, kellemes, aktív pihenést
kívánunk!

Kedves felkérésnek eleget téve az idei falunapon is sok
szeretettel várunk majd minden kis apró kezet, aki szívesen
kreatívoskodna velünk közösen. Az önkormányzat támogatásával és a szülők érdeklődésének is köszönhetően lesz lehetőség
kreatív foglalkozásra, amely a tavalyi évhez hasonlóan zajlik
majd.
Szép nyarat és jó pihenést!				
			
Szabó Réka

Receptajánlat

Ezúttal Tóth Katalin osztja meg velünk egyik kedvenc receptjét, ami finom, mutatós, könnyen és gyorsan elkészíthető.
A nyári hőségben, valljuk be ez nem egy utolsó szempont.

TÖLTÖTT GOMBAFEJEK BACONSZALONNÁBA
TEKERVE
Hozzávalók 4 személyre:
4 nagy gomba, 8 szelet bacon, 10 dkg darált hús, 1 db zsemle, 1 kisebb hagyma, 1 csokor petrezselyem, 2 tojás.
A gombákat megtisztítjuk, egy tálban összekeverjük az

áztatott zsemlét, a darált húst, a petrezselyemzöldet, tojást,
sózzuk, borsozzuk.
Ezt beletöltjük a gombafejekbe, betekerjük baconszalonnával, és olajozott v. kizsírozott tepsibe helyezzük. 20-30
perc alatt aranyszínűre sütjük. Friss salátát kínálunk mellé.
30 perc alatt könnyű nyári vacsora, ebéd készíthető!
Jó étvágyat kívánunk!
Bónicz Lászlóné Márti
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Visszatekintés az elmúlt fél évre...
Kedves Nagysimonyiak!
Megragadva a lehetőséget, mindenek előtt szeretnénk
röviden összefoglalni az elmúlt fél év egyházközségi eseményeit
és erről tájékoztatni Önöket!
Március 12-én, az Országház titkaival ismerkedtünk Ágh Péter országgyűlési képviselő úr meghívására. Budapesti látogatásunkkor célpontba vettük még a Mátyás-templomot, a Gellérthegyet is. 61 fő vett részt kirándulásunkon, amelyet hazafelé
egy közös vacsorával zártunk. Köszönet a részvevőknek!
Április 16-án, immár második alkalommal szerveztük meg
a Patron Regni-Hungariae Alapítvány jótékonysági bálját.
Szép számmal vettek részt rajta idősek, fiatalok, egyedülállók
és családosok. Köszönet a fellépőknek, a ministránsoknak és a
szülőknek, akik időt és energiát nem sajnálva készültek a bálra.

Köszönet a nagylelkű adományokért, bárminemű támogatásért, felajánlásért. Isten fizesse meg mindenki jóságát, és adja,
hogy ez az összetartás a jövőben is folytatódhasson, megmaradhasson!
Május 1-jén, az Egyházmegyei Zarándoklaton – amely idén
Celldömölkön került megrendezésre – gyalogosan vettünk
részt. Ez is kezd hagyománnyá válni, hiszen évek óta gyalogosan veszünk részt az 1Úton Zarándoklaton is, augusztusban.
Május 28-án, tavalyi kezdeményezést követve idén is tartottunk Úrnapi körmenetet, amelyen a hívek nagy létszámmal
kísérték az Oltáriszentséget az ügyes kezek által elkészített
Úrnapi oltárokhoz. A körmenet után grillezésre invitáltuk a
résztvevőket. Köszönjük a részvételt, az Úrnapi oltárok elkészítését, díszítését!
Legutóbb pedig, június 25-én, szombaton, Őriszentpéteren,
az Őrségi vásáron, a Vadása-tónál és Nagypáliban, kolbászfesztiválon vettünk részt 47 fővel. Nagy örömmel vettük, hogy nem
csak katolikusok, hanem más felekezet tagjai is bekapcsolódtak
közösségi életünk eseményébe, láttunk új arcokat is.
Jó lenne, ha együtt tudnánk örülni a közösségi élet sokszínű
ajándékainak!
Összefoglalva, ezek a főbb események történtek egyházközségünk életében. Az elkövetkező hónapokban is szeretnénk
hasonló rendezvényekkel gazdagítani egyházközségünk életét.
Nem utolsó sorban pedig a nyáron is szeretettel hívunk
mindenkit szentmisékre, közösségi eseményeinkre! Egyúttal
tájékoztatjuk a kedves Híveket, hogy 2016. augusztus 1-jével
Szakál Szilárd atya kisegítő lelkészként fog a plébánián, így az
egyházközségünkben is tevékenykedni. Fogadjuk szeretettel
Szilárd atyát! A szentmisék időpontja ebből adódóan változni
fog. Minden vasárnap 11.30-kor lesz szentmise katolikus templomunkban!

A nyári szünetben is:
– rendszeresen imádkozz,
– ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,
– rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel,
– társaságban illetlen a telefonodba temetkezni,
– menj haza, amikorra megígérted,
– építs, alkoss és ne rombolj,
– figyelmesen, szabályosan közlekedj,
– játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat,
– kimelegedett testtel ne ugorj vízbe,
– segíts otthon,

– legalább egy könyvet olvass el a nyáron,
– ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat,
– a zenetanulók minden nap gyakoroljanak,
– légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben,
– az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit!
Gondtalan nyarat és jó pihenést kívánunk mindnyájuknak!
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Brüsszelben jártunk
Május közepén nagy meglepetés ért, mert telefonon kerestek az Ágh Péter Úr titkárságától, hogy Dr. Schöpflin György
Európa Parlamenti képviselőnk meghívására, van lehetőség a
brüsszeli Európa Parlament megtekintésére településvezetők
számára, és elmennék- e? Naná! Ezt nem lehet kihagyni! Így,
két hét elteltével a Wizzair járatán találtuk magunkat a polgármester kollégákkal, útikalauzainkkal, ahol szó szerint kivették
a talajt a lábunk alól, és másfél órás repülőút után landoltunk
Brüsszelben, ahová szakadó esőben érkeztünk, ami egész nap
kitartott. Buszra szállva szintén másfél órába tellett, míg nagy
forgalomban a repülőtérről elértünk a 40 km-re lévő szálláshelyünkre, amely a centrumtól nem messze volt. Elhelyezkedés
után így, innét gyalogosan indultunk egy rövid városnézésre,
mert a délutáni órákban már kötelező programként szerepelt
a parlamenti látogatás. A két nyelvű, ( flamand- francia ) ezer

és befogadásról, ahol a most még többségi, helyi, műveltebb
kultúrának ezt a morális visszafejlődést el kell fogadni.
De, megy az idő, irány a Parlament!
A szállásunkról a közeli metróval utazunk néhány megállót,
és már ott is vagyunk. Útközben láttuk azt a helyet, friss virágokkal, üzenőcédulák ezreivel, ahol a tavaszi robbantásos merénylet történt.
A beléptetésnél már magyar személyzet fogadott bennünk, és
a helyi kalauzunk segítségével körbejártuk a parlament épületét, megtekintettük a monumentális üléstermet, ahol 700 képviselő foglal helyet. Ezután találkoztunk Dr. Schöpflin Györg�gyel, akivel egy órás beszélgetésen vettünk részt, és ahol már
mindenki nagyon figyelt, de főleg arra, hogy le ne essünk a
székről, hiszen másfél napos ébrenlét után ez egy igazi kihívás
volt. Figyelmes és stílszerű ajándékot kaptunk a Képviselő Úr-

Az Európa Parlament épülete

Múlt és jelen egyidőben

éves város gazdag történelmi, valamint sok és szép építészeti örökséggel rendelkezik, ahol a régi és az új építészeti mód
néha meghökkentő kontrasztot teremt, és ahol a templomokon a kereszt oltalma helyett a vallon kakas kukorékol. A főtér
gyönyörű, a belváros szűk utcácskákkal, sikátorokkal szabdalt,
bennük kicsi üzletek, vendéglátó helyek kínálata kelleti magát
megfizethető áron. A valóban sokszínű kavalkád nemzetközi,
sőt világi, hiszen az európain kívül más földrészek gasztronómiai és egyéb kultúráját, kínálatát is megjeleníti. Rengeteg turista, fotózó, filmező emberek, és nagyon sok ingázó, hiszen az
UNIÓ intézményeiben dolgozók többsége “ bejárós,” akik heti
rendszerességgel utaznak az adott tagállam, és Brüsszel között.
Sőt! A pillanatnyi utcaképhez hozzátartozott egy tüntetés, ahol
több ezer ember vonult fel zöld ruhában, kulturáltan, síppal,
dobbal. Ezek szerint itt sem fenékig tejföl minden! Furcsa módon az egész városban nem láttunk szupermarketet, vagy nagy
bevásárló központot. Talán ez a sokszínűség, és annak elfogadása tette Európa egyik meghatározó városává Brüsszelt, hiszen
a NATO és az UNIÓ csúcsintézményeinek ad helyet, és ezáltal
kimondatlanul is Európa fővárosa. Ellenben itt is mutatkozik
egy kontraszt. Míg a belváros és a frekventált helyek tiszták és
rendezettek, a külső kerületekben viszont a lakosságon kívül a
széttúrt szemeteszsákok látványa is színesíti jellemzően a képet.
Tisztán látszik, hogy hol, milyen a gazda, és hosszú évtizedek
után is éles a választóvonal az elmúlt időszakban sokat emlegetett multikulturalizmuson belül. Tehát ennyit az elfogadásról,

tól, többek között egy - egy esernyőt, ami sokaknak nagyon jó
szolgálatot tett, hiszen az eső továbbra is locsogott, és kifelé menet hamar magunkhoz térített bennünket a parlamenti álomvilágból. Egyébként itteni sajátosság, hogy az év felében esik.
Így visszaúsztunk a szállóra, és hiába minden fáradtság, a jó
hangulatú társaság a szálló halljában nem hagyja egymást, hogy
éjfél előtt ágyba kerüljünk. A következő napokon már szabadprogram, de szervezett városnézésre is volt lehetőség, amit legtöbben választottunk. Ágh Péter képviselőnk és stábja otthonosan mozogtak a brüsszeli környezetben, és fáradhatatlanul
kalauzoltak bennünk mindhárom nap folyamán. Történelmi,
kulturális nevezetességek, Heisel park, a hírhedt stadionjával,
és ezernyi látnivaló a csipke, és sör hazájában sőt, még az időjárás is kegyes- csak kevesebbszer esik...
Összességében egy jó hangulatú, tartalmas kirándulás résztvevői lehettünk a három nap alatt, ahol megismerhettük az
Európa Parlament működését, az ottani képviselőnket, és a
tömény programokkal, éjszakába nyúló beszélgetésekkel egy
igazán jó csapatépítő tréningnek bizonyult.
Hazafelé még a lenyugvó Nap sugarai beszűrődtek a repülőgép szűk ablakán, amit ezek után Hugaricumnak könyvelhettünk el, hiszen Brüsszelben nem láttuk, de megállapítottuk,
hogy anélkül is nagyon szép ez a város, majdnem olyan szép,
mint Budapest.
Lábos András

Nagysimonyi Hírmondó

19

Civil hírek
Pünkösdöltünk

Az ünnep hangulatát lágyan ölelte át a katolikus templom
meghitt csendje, és a pünkösdi virágillat.  Rácz Dénesné lelkész asszony, Balasi István plébános úr kedves szavakkal fogadták az evangélikus és katolikus hívek közös találkozóját.
Harangszó kongott, fohász hangzott, majd gyermekajkak jó kívánságai csengő hangon repültek a széllel. Csilingelve szállott
a dal bőséges termésért, és fogyhatatlan égi áldásért.
Déli órákat elérve vidámság vetette meg lábát, pünkösdkirály versengés, rím és botfaragás, ügyességi vetélkedők következtek. Idén is megjelentek legények mellett a 10 év körüli
szerencsét próbáló gyermekek.
Pünkösdkirályunk ebben az évben Palkovits Balázs, gyermek kategóriában pedig Hajas Viktor. A többiek

is remekül állták a próbát, ügyességükért, és talpraesettségükért mindenkinek külön-külön kijárna egy éves királyság!
Óriási köszönet a hegyi vendéglátóknak: Varga Péter és
családja, Takács János és családja, Tóth István és családja, Nagy Endre és családja, Takács Ferenc és családja, Csillag Sándor és családja. Ők voltak, akik a Simonyi szőlőhegy
legjavát kínálták ételben, és italban a népes táraságunk számára.
A nap élményeit Rudanovicz László által készített fotókon
láthatjuk viszont.
Következő közös ünnepünk a szüreti dínom - dánom, melyet szeptember elejére tervezünk.
Civil Egyesület Nagysimonyiért
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Sportkör – N. T. C.
Tisztelt Sportbarátok!
Előző cikkemet a Boba elleni mérkőzéssel fejeztem be. Ezt
a mérkőzést hazai pályán játszottuk le és sajnos döntetlen eredményt hozott. Ezután következett a 3. Alsóújlak elleni összecsapás ahol véleményem szerint szintén megérdemeltük volna
a 3 pont megszerzését ám a döntetlen is szép volt a srácoktól,
amelyhez Horváth Gábor Zsolt remek kapusteljesítménye is
hozzájárult. Sajnos egy kiállításunk is volt Iván László személyében. A Hosszúpereszteg elleni otthoni mérkőzésen a 15.
perctől kezdve ember előnyben voltunk ám ezt mégsem tudtuk
a javunkra fordítani, sőt a végén 5:2-es vereséget szenvedtünk
el. Szintén egy nehéz mérkőzés várt ránk Ostffyasszonyfa ellen, akik ekkor
a 2. Helyet birtokolták és sajnos 5:1 es vereséget szenvedtünk, amely papírforma eredménynek számított főleg annak a
fényében, hogy 3 kiállítást is kaptunk a mérkőzés során. Az
ezek utáni mérkőzésekre ez nagymértékben rányomta a bélyegét. A rangadónak számító Mesteri elleni meccsen hamar
bekaptuk az első gólt ám sikerült felállnunk belőle és egy kis
szerencsével a 3pontot is megszerezhettük volna ám ez sajnos
nem jött össze Következett a Kemenesmagasi elleni összecsapás ahol a már említett kiállítások és sérülések miatt 11 emberrel tudtunk kiállni és 7:2 es vereséget szenvedtünk. Szergény

ellen majdnem végig vezetve a
hajrában kaptuk be az egyenlítő találatot. A kelédi csapat
elleni mérkőzésen sem tudtunk
teljes csapattal kiállni, de itt
Belső Ádám és Major Levente
és Nagy Zoltán nagyszerű teljesítménye is hozzájárult a győzelemhez. Az alapszakasz utolsó
fordulójában az első helyezett Sótony csapatát és 5:2 es vereséget szenvedtünk, de tisztesen helytálltunk a bajnokcsapattal
szemben. Ezek után következett a rájátszás az alsó házban ahol
az első mérkőzést Boba ellen játszottuk ahol 1:1-es döntetlent
értünk el. A második fordulóban Nemeskocs következett ahol
izgalmas mérkőzésen szereztük meg a győzelmet! A záró forduló szintén meghozta a rangadót ahol véleményem szerint
jelentős bírói segédlettel szerezte meg az ellenfél a győzelmet.
Ezúton szeretném mindenki munkáját megköszönni az év
során. Remélem a következő szezonban is hasonló vagy talán
még jobb eredményt tudunk elérni. Végül szeretném felhívni
a figyelmet a magyar csapat EB szereplésére, amelyre méltán
lehetünk büszkék és továbbra is szurkoljunk a továbbjutás reményében. Hajrá Magyarok!
Kutasi Balázs

Anyakönyvi hírek
Házasság: Szabó Róbert és Tóth Brigitta
Sok boldogságot kívánunk!
Születés: Kovács Gábor és Györkös Judit fiai:   
Csongor és Csanád
Gratulálunk!

Halálozás:  Lábas Sándor, Kovács Terézia,
Somogyi Dezső
Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!
„Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon,
észrevétlen.”
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