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 Kedves  Olvasó! 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket lapunk negyedik számával! 
 

„Legyen ma templom minden ember szíve,  
melyben a lélek szárnyat bontogat. 

Karácsony édes ünnepén legyen imádság minden gondolat!” 
 

Karácsonyi köszöntő 
 

„Adjon Isten jó estét, búzát, békességet, 
öregeknek, betegeknek erőt, egészséget. 

Szelíd, szép örömöt a fiataloknak, 
boldog Szent Karácsonyt kicsiknek és nagyoknak. 

Haragos ellenség fogjon ma mind kezet, 
legyen békességben ez a földkerekség. 

Szomorúság, gyász, könny ne bántsa szívetek, 
az Isten áldása legyen Tiveletek! 

Legyen minden szívben öröm, hála, jóság, 
Krisztus szeretete legyen ma valóság. 
Legyen a Föld újra angyalok tanyája, 

s az ember hallgasson az Isten szavára! 
Figyeljétek jól meg amit most hallatok, 

legyen áldott, boldog víg Karácsonyotok!” 
 



   
 
 

A Szentírás tanúsága szerint a Mennyei Atyánk boldog életet szánt az embereknek. 
„Hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda”, 

hogy jóvá tegye az emberek bűneit és tanítsa őket! 
Isten szeret minket, gyermekévé fogad, 

és földi életünk után, hazavár 
az örök életre. 

 
 

 
 
 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS 

BÉKÉS, BOLDOG, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK! 
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Nagysimonyi Önkormányzat Képviselőtestülete 

 
Önkormányzati hírek 

 
  Évértékelő 

A következőkben egy kis visszatekintéssel szeretném összefoglalni a 2012-es év 
önkormányzati vonatkozású történéseit. Idei  költségvetésünkben terveztük a játszótér 
építését.  Ez a  beruházás  a tavasz folyamán megvalósult, az elkészült játszóteret  májusban 
átadtuk a gyerekek nagy örömére, és őszre a pénzügyi elszámolása is megtörtént.  A csatorna 
beruházásra összeállított pályázatunkat májusban beadtuk, azonban az ehhez rendelkezésre 
álló pályázati forrást időközben átcsoportosították, így a megvalósításra- annak ellenére, hogy 
a pályázatunkat a bíráló bizottság támogatta – jelenleg nincs pénzügyi  háttér. Egyébként 
ennek a közműnek a megvalósítására a régióból ( Vas, Zala, Győr –Sopron megye) 35 
pályázatot  nyújtottak be , ebből  9-et már előzetesen,  tartalmi hiányosságok végett 
elutasítottak . Remélhetőleg minél előbb feltöltésre kerül a kivont összeg.   
A falunapra nyertünk  250 000 Ft-ot, melynek köszönhetően több neves előadót sikerült 
meghívnunk , illetve ebből a pénzből vendégeltük meg a település lakosságát. 

A kultúrház felújítására, bővítésére  elnyert  Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér pályázat 
anyagi források hiánya miatt nem kezdődött még meg. Sajnos az Uniós pályázatok nagyrészt 
utófinanszírozással támogatottak, ami azt jelenti, hogy a forrást elő kell teremteni, s csak a 
beruházás megvalósulása után (számlával történő elszámolás alapján) kaphatjuk meg az 
elnyert összeget. Mivel azonban az önkormányzatunknak az év folyamán svájci frank alapú 
hiteltartozása volt, és a gazdasági válság miatt a pénzintézetek is sokkal megfontoltabban 
adnak hitelt, meglehetősen nehéz a forrás előteremtése. Bízunk abban, hogy a Kormányzat 
által átvállalt hitelállomány megszűnése után ez a probléma  megoldódik és a jövő évben meg 
tudjuk valósítani az IKSZT beruházást is.  

Az  önhibájukon  kívül  hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására kiírt 
pályázaton 2 millió 734 ezer Ft-ot nyertünk melynek köszönhetően biztosítani tudtuk az 
önkormányzat és intézményei működőképességét.   



Lomtalanítást az idei évben is végeztettünk községünkben és örömmel tapasztaljuk az ilyen 
irányú hulladék jelentős mértékű csökkenését. A volt szemétlerakónk bezárása és 
rekultiválása óta rendszeresen és következetesen alkalmaztuk ezt a szolgáltatást, melynek 
eredménye most látszik beérni. Egyébként minden évben van néhány ügy az illegálisan 
kihordott szemét végett, de ennek elkövetői általában nem helyi lakosok. Továbbra is kérjük a 
környezettudatos magatartást! 

Az év folyamán 6 fő közcélú dolgozót tudtunk alkalmazni 6 órás rész munkaidőben. Az Ő 
munkájukkal, valamint vállalkozó bevonásával  biztosítottuk a közterületek és temetők 
gondozását. 

Településünkön ingyenes motorfűrész kezelői tanfolyamot szerveztünk, mely a kultúrházban 
került megrendezésre a helyiek nagyarányú részvételével, ami által egy plusz szakmához 
juthattak a hallgatók. Örömünkre szolgál, hogy egy most folyó, hasonló jellegű tanfolyamnak 
is a házigazdái lehetünk. 

Az önkormányzati rendszer kötelező átalakítása végett hónapok óta előkészítő tárgyalásokat 
folytattunk nyolc településsel, melynek eredményeként 2013. január 1-től, partneri alapokon 
működő közös hivatalt fogunk fenntartani Nagysimonyiban,  Kemenesmihályfa, 
Kemenessömjén, és Tokorcs községek társulásában. Remélve azt, hogy mi  mindannyian , 
mint kis települések  jobban tudjuk érzékelni egymás igényeit, megértőbbek tudunk lenni 
egymás gondjai iránt és a  hosszú távú  együttműködés jegyében települési függetlenségünket, 
szuverenitásunkat is jobban tudjuk érvényesíteni, mint egy esetleges városi integrációban. A 
még szélesebb települési és létszámalapokra épülő hivatal bővítési tárgyalásai folyamatban 
vannak Egyházashetye, Kemeneskápolna, Köcsk és Kemenespálfa községekkel. Tekintettel 
arra, hogy a jövő évi költségvetés ez irányú finanszírozási tételeiben még nagyon sok a fehér  
folt  2013. február 28-ig lesz még időnk  döntésre a konkrét feltételek ismeretében. 

Sajnos a jelenlegi gazdasági helyzet nem kedvez az építkezőknek, így a telkek értékesítése 
sem haladt olyan mértékben, ami fedezetet nyújtott volna az ehhez igénybevett hitel 
törlesztéséhez, ennek ellenére minden törlesztő részlet határidőre és pontosan fizetve lett. 
Községünknek ebből kifolyólag idén decemberben közel 18 millió forintnyi hitelállománya 
volt, amit a kormány döntése alapján a pénzintézet jóváírt és lenullázott. Fontosnak tartom 
még elmondani, hogy egy kezelhető nagyságrendű hitellel rendelkeztünk ami egy lakosra 
levetítve 17.400 forint és 2015-ig terhelt volna bennünk . A médiából tudjuk, hogy Vas 
Megyében is van olyan kistelepülés amelynek a hitele 670.000 forint/fő!! 

Az óvoda működése és költségvetése biztosított, jelenleg 38 óvodásunk van. A stabil 
működés alapja itt is a gyereklétszám és ennek a szinten tartásához is tettünk már lépéseket. 
Az iskola fenntartására közoktatási társulásban veszünk részt a celldömölki Városi Általános 
Iskolával, ahova 40 fő tanulónk jár és a normatíva kiegészítéseként fizetünk 6 millió 173 ezer 
forintot. Az egyházi iskolába 27 gyermekünk tanul, ahol kiegészítő összeget ugyan nem kell 
fizetni, viszont a busz költségét az Önkormányzat állja. Reméljük, hogy a megújuló oktatási 
rendszerben a tanulók utaztatása is teljes körűen finanszírozva lesz és továbbra is biztosítani 
tudjuk ezt a szolgáltatást. 



Dióhéjban ennyit kívántam elmondani, tudom, hogy nem esett még szó több markáns 
területről, akár kultúra, sport, vagy egyéb pályázási irányokról, de akik rendszeresen 
kiolvassák lapunkat  úgyis folyamatában értesülhetnek a történésekről. Igazából a 
Nagysimonyi Hírmondónak is mindenképpen helyt  kell  adjunk ebben az „évértékelőben”, 
hiszen nélküle nem tudnánk ezeket az információkat, híreket közzétenni és megosztani  
Önökkel -  remélhetőleg mindannyiunk megelégedésére. 

                    Lábos András polgármester 

Hó- és síkosság mentesítés 

A tél közeledtével az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt lakosság figyelmét. 
A köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2001. (XII. 28.) önkormányzati rendelet előírja, hogy az ingatlantulajdonos a téli 
időszakban köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méteres 
területsáv), valamint a gépjárműbehajtók hó- és síkosság mentesítéséről. Ennek elmaradása 
esetén az ingatlan tulajdonosa felelősségre vonható.  Kérjük a balesetek megelőzése 
érdekében a rendeletben foglaltakat betartani szíveskedjenek. 
 

Tájékoztatás az illegális hulladékégetés kockázatairól és következményeiről 

Településünkön az elmúlt időszakban sajnos megszaporodtak az illegális hulladékégetéssel 
kapcsolatos bejelentések. Ennek jövőbeli elkerülése érdekében felhívjuk a lakosság figyelmét 
az ezzel kapcsolatos jogszabályi előírásokra, szankciókra, valamint az illegális szemétégetés 
egészségügyi következményeire s ezúton is kérjük Önöket, hogy környezetünk védelme és a 
jogkövetkezmények elkerülése érdekében kerüljék a hulladék égetését. A levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásai szerint „tilos a légszennyezés, valamint 
a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, 
amely légszennyezést okoz. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit 
rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a 
háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen 
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri 
hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból 
kigyullad.” A hivatkozott rendelet 9. számú melléklete szerint bármely anyag jogszabályi 
előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése 
esetén 300.000.- Ft összegű, nyílt téren történő égetése esetén 100.000.- Ft összegű levegő-
tisztaságvédelmi bírság kiszabásának van helye. Fentieken túl környezetszennyezés estén a 
szennyezés mértékétől függően az elkövetővel szemben szabálysértési-, vagy büntetőeljárás 
indul. A takarékosság jegyében nagyon sokan visszaállították a régi kályháikat, fűtenek 
szénnel, fával és egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal. Ezen anyagok égetésekor 
keletkező füst igen nagymértékben egészségkárosító lehet. Áttekinthetetlenül sokféle 
műanyagot használunk, mely megtalálható a ruháinkban, a bútorainkban, a műszaki 
cikkekben. Műanyaggal festjük, tapétázzuk a falainkat, és műanyaggal csomagolunk. A 
fahulladék nagy része különböző gyanta és lakk maradványok mellett faanyagvédő anyagokat 
– biocidokat – is tartalmazhat, amelyekből égés során szintén egészségkárosító anyagok 
szabadulnak fel. A műanyagok hosszú ideig bomlanak le a természetben, ha elégetjük őket, 



akkor szennyezik a környezetet, és károsíthatják az egészségünket, rákkeltő, bőr- és 
szemirritációt okozó, a légző- és immunrendszert, és a vérképző szerveket súlyosan károsító 
vegyületek szabadulnak fel.  A háztartásokban illetve udvaron nyílt térben leggyakrabban 
elégetett környezetszennyező anyagok a következők: műanyag italcsomagolás és egyéb 
műanyaghulladék, textilipari hulladék, használt ruha, műgyanta, műanyag, festéket tartalmazó 
farostlemez, rétegelt lemez, bútor és nyílászáró, gumiabroncs, kábelek stb.  Ezen hulladékok 
égetése során általában szén-monoxid, széndioxid, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, illetve 
számos egyéb, irritáló, maró hatású és rákkeltő szerves anyag keletkezik. A dioxin, a furán 
származékok, valamint a füsttel szétszóródó fémek (pl. kadmium, cink, arzén, higany, nikkel, 
ólom, króm stb.) az égés során keletkező porral együtt leülepszik a talajra, a növényre, és a 
tápláléklánc révén bejut a szervezetbe. PVC égetése során (műanyag flakonok, háztartási, 
gyógyszerészeti, kozmetikai termékek, gyerekjátékok, stb.) szén-monoxid, vinil-klorid, 
dioxinok, klórozott furánok és sósav gáz képződésével kell számolnunk. Fehérített papír 
(pizzás dobozok, mélyhűtött ételek dobozai) égetésekor halogénezett szénhidrogének jutnak a 
légkörbe, mely vegyületek leukémiát okoznak. Papír és karton égetéskor a feliratok toxikus 
fém tartalma szennyezi a környezeti levegőt. Régi farostlemez hulladékok elégetése során 
arzén és króm kibocsátással kell számolni. Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk 
avart, fűnyesedéket és gallyakat, hatalmas légszennyezést okoz. Általában a kerti hulladékkal 
a mérgező vegyszermaradvány is elég, s nem ritka, hogy a meggyújtott zöldbe műanyag és 
egyéb háztartási szemét is keveredik. Nagy mennyiségben keletkezik szén-monoxid, aeroszol 
részecskék (PM), nitrogén-oxidok és különféle szénhidrogének (metil-etil-keton, etil-benzol, 
sztirén, fenol, dibenzo-furán, benz[a])prirén). A légszennyezés elkerülésére megoldás lehet a 
komposztálás, melynek során elkerüljük a hatalmas légszennyezést és értékes humuszhoz, 
növényi trágyához juthatunk. A komposztálás folyamata általában 1 év.  Az egészségügyi 
következményeket szem előtt tartva arra kérjük a lakosságot, hogy a jogszabály által 
megengedett papírhulladék és kezeletlen fahulladék égetésén kívül minden egyéb anyag 
égetésétől tartózkodjanak, amennyiben pedig környezetükben illegális hulladékégetést 
észlelnek, azt jelezzék a Körjegyzőség hivatalában (tel.: 440-001, 550-005).   
Végül megemlítenénk a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét és fontosságát, melynek 
kihasználására ezúton is felhívjuk figyelmüket. Településünkön 2 formában érhető el 
térítésmentesen ez a szolgáltatás: egyrészt szelektív hulladékgyűjtő sziget található az Ady 
utca elején (orvosi rendelő mögött), másrészt pedig a sárga zsákos hulladékgyűjtés 
kihasználásával csökkenthetjük a szemétbe, illetve égetésre szánt anyagok listáját. Zsákot a 
Körjegyzőség Hivatalában térítésmentesen igényelhetnek. A szelektív hulladékgyűjtésen túl 
az önkormányzat minden évben szintén térítésmentesen biztosítja a lomtalanítás lehetőségét, 
mely során a szelektíven nem gyűjthető hulladéktól szabadulhatnak meg az 
ingatlantulajdonosok. Kérjük a hulladék égetése és környezetünk szennyezése helyett vegyék 
igénybe ezeket a térítésmentes szolgáltatásokat! 

                        Fehér Viktória jegyzőnő 

 
 
 
 



Apró, de fontos! 

- Ezúton hívjuk fel a Tisztelt eb tartók figyelmét, hogy 2013-tól törvényi kötelezettségük 
kutyáik chippel  történő ellátása. Amennyiben ez idáig ennek nem tettek eleget úgy január 
közepe táján , erre szervezett körülmények között lehetőséget biztosítunk.  A részletekről 
szórólapon fogunk  további tájékoztatást adni! 

- A Vasi víz ZRT a hideg  időjárásra  tekintettel  felhívja az ingatlan tulajdonosok figyelmét 
és kéri,  hogy a kerti csapokat víztelenítsék és a vízóra aknákat szigeteljék!  

- Szintén a hideggel kapcsolatban hívjuk fel a Tisztelt Lakosság – de elsősorban a buszról, 
vonatról későn hazatérők figyelmét hogy a havas- csúszós időben körültekintően 
közlekedjenek , ugyanakkor figyeljünk arra is, hogy mással esetleg nem történt-e baleset. 
Lehetőleg legyen nálunk mobiltelefon és zsebre tett  kézzel ne közlekedjünk!  

- Az  előző számhoz hasonlóan továbbra is felhívással szeretnénk élni, hogy minél többen 
jelentkezzenek a helyi  Polgárőr szervezetbe. Településünk és megtermelt javaink 
megelőző védelme közös ügyünk, ezért kérjük a szomszédokat, baráti társaságokat, 
hegytulajdonosokat, hogy  vegyenek részt ebben a feladatban, mert a Polgárőrség keretein 
belül  nagyobb eljárási joggal rendelkeznek és szervezett körülmények között, nagyobb 
létszámmal sokkal hatékonyabban tud működni a bűnmegelőzés. Jelentkezési lapok átvehetők 
és leadhatók  Karácsony Jánosnál vagy a Hivatalban. 

- Tájékoztató a Hivatal ügyfélfogadási idejéről: - Mint az”évértékelőben”lett említve, 
2013-tól jelentősen átalakul a körjegyzőségünk. Kemenessömjén és Kemenesmihályfa 
csatlakozásával településszámilag is és lakosság létszámilag is duplájára fog nőni az új 
Közösségi Hivatal által ellátandó terület. Ez jelentős többletfeladatot ró a jegyzőre, de a 
Hivatal dolgozóira is, ezért ügyfélfogadási rendet vezettünk be, amely a következőképpen 
alakul:  

Hétfő:       8----16-ig   
Kedd:          12----16-ig                       
Szerda:      szünnap                  
Csütörtök:     8----12-ig                         
Péntek: 8----12-ig                       
Kérjük a fent írtak szíves tudomásulvételét és alkalmazását. 

         Lábos András polgármester 
            

          

 

 

 

                                       



Nagysimonyi természetföldrajza 
 

A táj, ahol élünk 
 

Tisztelt Olvasók! 
Nyugdíjas éveim alatt készítettem el Nagysimonyi természetföldrajzát, amelyet részletekben 
felkérésre szívesen közreadok. 

 
A táj ahol élünk nem egységes táj.  Ez a földrajzi táj változatosságával a szép pannon 

táj: hazánk kicsinyben.  A régiek így mondták: a „nyugati országrész” - Nyugat - Pannónia. 
Napjainkban egyre inkább nevezik Nyugat-Dunántúli Régiónak. Ennek a régiónak az egyik 
tagja Vas megye.  

 

 
 

 Vas megye a Dunántúl nyugati peremén az északi szélesség 46-47 fok, valamint a keleti 
hosszúság 16-17 fok közötti területen foglal helyet.  A megye felszíne változatos. A tájat 
sokféle tagolt térfelszín jellemzi: síkság, dombság, hegység, vulkáni kúpok, lösz borította 
medencék, halom–és dombvidékek, nagy folyami hordalékmezők, patakok és folyók, sekély 
lápok és tavak. A legmélyebb fekvésű része a Kemenesalján a Marcal folyó mellett található 
(125 m). A legmagasabb pontja a Kőszegi-hegységben az Írott kő  (882 m). 
Délkeleten emelkedik a Kemeneshát, mely a déli részen a Vasi - Zalai - dombságba, 
északkelet felé pedig a Kisalföldbe megy át. Keleti előterében helyezkedik el a vulkáni 
kúpokkal ékes Kemenesalja. A megye nyugati határán feltűnnek a Keleti-Alpok nyúlványai.  
E sokféle táj között még sincs egyetlen tökéletesen hasonló sem.  
A kemenesaljai Weöres Sándor így ír egy vallomásában Vas megyéről:  

„Vas megye: országunk legváltozatosabb megyéje. Sűrítve és kicsiben majdnem az egész 
Európa megtalálható benne.  Délkeleti szöglete, Jánosháza és környéke mediterrán jellegű, 
mintha Itáliában járnánk. Már néhány kilométerrel keletebbre Karakó, a hajdani avar 
székhely, a kelet-európai sztyeppéket idézi. Tovább, Celldömölk mellett a Ság hegy, a Balaton 
menti bazalt hegysor szélső tagja, kialudt vulkán, bora Badacsonyéval és Somlóéval 



versenyezhet. Körülötte a Kemenes-hát, Gérce, Nagysimonyi, Csönge, az ukrán dombvidék 
bánatos szépségéhez hasonló. A Rába-part, Sárvárnál vagy Hídvégnél, az erdős, lombos 
francia partokról beszél, antik nyugalmú tájakról, ahol mintha latin pásztor-istenek őriznék 
gulyáikat…Északi része már a Kisalföld, termékeny síkság… Forduljunk nyugatra: alpesi 
erdők, hegyek, kristály levegő… A megye déli részén… az Őrség, a Kerka völgy őserdejének 
bontatlan csendje. És a várkastélyok, a gyógyfürdők, az arborétumok… még hosszan 
sorolhatnánk. Itt csaknem minden falu más és más. Egyik községtől a másikig korszakokon, 
klímaöveken vándorlunk keresztül, a harsány jelenből a kőbe merevült történelembe és vissza 
a mai világba.” 

A rendszerváltás után Vas megyében 9 kistérséget jelöltek ki a területfejlesztés céljából.   
Vas megyének a keleti peremén, több megye határán található a celldömölki kistérség.  A 
kistérség 474 km2-nyi területtel a megye 3. legnagyobb kistérsége. Összesen 28 település, 
ebből 1 város és 27 község alkotja. E kistérség földrajzi fekvése kedvező, hiszen Nyugat-
Dunántúlon, az Európai Unió közép-keleti részén helyezkedik el, igaz jelentős távolságra a 
fővárostól. A térség földrajzi pozíciója az EU csatlakozás után még inkább erősséggé válhat, 
hiszen még vonzóbb befektetési célpont lehet a külföldi tőke számára. 

Napjainkban éljük át a kistérségek megszűnését és helyettük a járások alakulását.  

Idegenforgalmi szempontból a kistérségnek jó környezeti, kulturális, vallási, irodalmi, 
történelmi, építészeti és turisztikai értékei vannak. A Ság hegy, mint vulkanikus tanúhegy, 
természetvédelmi terület, környezeti adottságaival, geológiai - és madártani tanösvényével 
várja a látogatókat. A tokorcsi reptér a sportolást és a falusi turizmus  lehetőségét nyújtja. Az 
irodalmi helyeken - Csöngén, Ostffyasszonyfán, Egyházashetyén és Celldömölkön - 
megismerkedhetnek a térség gazdag kulturális örökségeivel. Celldömölk híres vallási 
zarándokhely. A ság hegyi bor a borturizmust, a celldömölki Vulkán Fürdő a gyógy turizmust 
élénkíti a térségben. A környező falvak termálvizei - Mesteri, Borgáta - a sportolni vagy 
pihenni vágyókat szolgálják ki. A népi mesterségek hagyományai és aktív művelői – 
fafaragók, hímzők, méhészek, fazekasok, … - is élnek a környéken.  Jelentős az átutazó 
forgalom a 8-as és a 84-es út mentén. 

 



 

 

Ebben a földrajzi környezetben terül el a mi kis falunk: Nagysimonyi.  
A település területe: 1567 ha. 

 

 



 

Északon Ostffyasszonyfa, északkeleten Kemenesmihályfa, keleten Tokorcs, délen Intaháza-
Mesteri, nyugaton Sitke községekkel határos a falunk. Nem nehéz országúton és vasúton 
megközelíteni vagy a térképen megtalálni Nagysimonyit. A 20-as számú vasútvonal derékban 
töri ketté, a Pápa–Celldömölk–Sárvár főútvonal átszelésénél terül el, kedvező földrajzi 
fekvésben.  Két nyugat-dunántúli kistáj ölelkezik össze területén a Kemenesalja és a 
Kemeneshát. A kettő közül melyeiknek része a falu? Ki-ki maga eldöntheti, ha rápillant a 



térképre vagy bebarangolja Nagysimonyi többutcás szalagtelkes területét. Jól látható a 
részletes térképről, hogy valóban köztes helyzetben van a falu. A simonyi szőlőhegyek 
dombvonulata a Kemenesháton, a „postaúttól” a falu déli része a Kemenesaljához tartozik.  

Vas megye keleti szélén elterülő Kemenesalja színes, szelíd, lankás rónaság, melyből 
jelentősebben csak a Ság hegy emelkedik ki. 

 

 
 

Veszprém felől a 8-as számú főúton érkező éppen, hogy keresztezi Vas megye határát, amikor 
szerényebb külsejű országútra kanyarodva már át is lépi Kemenesalja képzeletbeli határát. 25 
km-t autózik tovább és már vége is: emitt még Jánosháza fogadta, ott Sitke búcsúztatja. 
Egyformák a települések, kicsik és csöndesek. 

 
 „Ha Szombathelyről Győr felé mentünkben akár a két Sitke, akár Nagy – Simonyi 
körül széttekintünk, bájos kép terül el szemünk előtt. A képnek keretét délen a messze 
kékségben elmosódó zalai hegyek, északon a Cser - fennsík alkotják. A réges-régi időkben 
tenger hullámzott ezen a vidéken: két vulkános sziget emelkedett ki belőle: az előttünk fekvő 
Ság és a messzebb kékellő Somlyó. A tenger idővel másfelé húzódott, a két tűzhányó elfáradt. 
Kialudt és kedves alakjával vonzotta magához az emberi szemet. Az ember lassan – lassan 
meghódítja munkájával a tengerfenéket, mely tisztesen fizet a fáradtságért… 
A szlávok emlékét az egész vidéknek neve: Kemenesalja / kamen = kő, kavics / őrzi még 
napjainkban is.” 
 Pacher Donát egykori Szent Benedek-rendi apát Kemenesalját méltató sorai ma is 
megállják helyüket.  Valóban bájos ez a táj!  
 Kemenesalja szépségét már Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenesaljától című 
versében is megénekelte. Szülőhelyét „kékellő halmok, gyönyörű vidékek” jelzővel illette.  
 Elbűvölte Vas megye keleti részének szépsége az 1936-ban itt járt Németh Lászlót és 
1940-ben Móricz Zsigmondot. Természetes, hogy a táj varázsa megihlette az e tájon élt 
Weöres Sándort, Káldi Jánost és Balogh József költő-tanárt is Isten kezében című versében: 
 „… Gyöngyös, Perint és megyénkben, ti, fák,  
       óvjátok mindenki drága otthonát, 
      és szívből szól a dal, 
    gyötör bár száz vihar, 
    mégis más itt az élet, 
    dúsabb a táj, 
    újul a lélek, 
    és új csodát kínál. 



    Hegyhát, az Őrség, millió virág, 
     Ság és te, Rába, köszöntsd Savariát! ...” 
 
 S valóban: síkságok, dombhajlatok, erdők, patakok, apró falvak vidéke hazánknak ez a 
változatos felszínű darabja: Kemenesalja. 
 Kemenesalja szinte bármely pontjáról jól látni ékességét: a Ság hegyet. Tetején 
emlékoszlop hirdeti, hogy az itt élő emberek őrzik a környék szépségét, gondozzák a földeket, 
ipart telepítettek, fejlesztik a közlekedést, a kereskedelmet és vendégként várják az 
érdeklődőket, idegeneket, hogy igazolják Berzsenyi Dániel hívogató sorait: „Int a dicső táj, 
járd zengő ajakkal!” 

 A dimbes-dombos Kemeneshát, melynek értékei az összefüggő erdők, azok gazdag 
vadállománya és földjének vastag kavicstakarója, amelyet az utóbbi időben igyekeznek 
ügyesen kitermelni és hasznosítani.  
/ Folytatás következik / 
 
Áldott Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet kívánok tisztelettel az Olvasóknak: 
 
            Lábos Mária földrajz-biológia szakos nyugdíjas tanár 
        

 
 

A Tündérkert Óvoda életéből események, rendezvények 
 

Örömváró karácsony 
 Karácsony közeledtével fények gyúlnak az ablakokban, utcákon és szívekben. Ez a nap, ez az 
ünnep a békességről, szeretetről mesél nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is. 
Óvodánkban már hagyomány, hogy e szép ünnepre együtt készülnek gyerekek, szülők és az 
óvoda dolgozói. Mindkét csoportban egy délelőttöt arra szánunk, hogy karácsonyi díszeket, 
mézeskalács sütit készítsünk. Mindig nagyon szép dolgok születnek - általában természetes 
anyagból. /fenyőtoboz, bogyók, termések, ágak/ 
Az együttlét, a közös munka az összetartozás élményét erősíti. 
Szemet gyönyörködtető látvány, amint az apró kezeket felnőtt kezek segítik. 
A délelőtt zárásaként közösen elfogyasztottuk a sütit, teát, elénekeltünk egy Adventi dalt. 
Advent első vasárnapja óta, minden a karácsonyról, szeretetről, készülődésről szól. 
Reméljük, hogy a gyermekek számára mindig fontos lesz a szeretet, egymás megbecsülése, az 
összetartozás öröme, amiért mi felnőttek, szülők, pedagógusok vagyunk felelősek.. 
Nagyon kedves karácsonyi műsorral készülünk, amelyet 2012 december 20-án tartunk. 
Szeretnénk megköszönni a Szülői Közösségnek, minden támogatónknak, akik karácsonyi 
vásárral, bállal, vagy bármilyen felajánlással támogatták óvodánkat! 
Békés, boldog Karácsonyt kívánunk a falu minden lakójának:  
 

      Gyerekek és az óvoda dolgozói 
 



   

Angyali üzenet 
  
Angyalok most üzennek, minden lénynek embernek.  
Ez hiányzik Földünknek, Angyaloknak, Istennek. 
A célja az életednek: Helyt adj a szeretetnek.     
Valóságos lényünknek, s gyönyörű szívünknek. 
 

 Összefogás az ovisokért 
 
Karácsony közeledtével mindenhol jó szívvel gondolnak a gyerekekre. Így van ez kis 
falunkban is. December 8-án  a Sportkör és a Kati Presszó jótékonysági bált és gyűjtést 
szervezett az óvodások játékaira, ajándékaira. A Civil szervezettől kezdve a vállalkozókon 
keresztül a magánszemélyekig sokan adakoztak e nemes célra. Közel 70.000 Ft gyűlt így 
össze. Nem kérnek név szerinti nyilvánosságot az adakozók, mi pedig az ovisokkal együtt 
csak annyit tudunk mondani: köszönjük! A tavalyihoz hasonlóan ruhabörzét szervezett az 
óvoda szülői munkaközössége. A kinőtt de még használható ruhákat adták el, aminek az árát 
szintén a gyerekek játékaira fordítják majd. Mindkét kezdeményezést csak üdvözölni tudjuk.                                       
                                                                                            Rudanovicz László képviselő 
 
 

Kultúrházi események 

Kedves Olvasók! Az elmúlt negyedévben az alábbi programok voltak a Kultúrházban. 

A napi nyitva tartásokon a gyerekek és  fiatalok számára a sportolás – 
asztaliteniszezés, teremfoci, társasjátékozás – lehetősége adott, amit szívesen ki is használnak. 
Mindezek mellette az interneteznek, zongoráznak, beszélgetnek.  A felnőttek részére 
lehetőség a kézimunka szakkörben való tevékenykedés, valamint a női torna. Zongora oktatás 
és fakitermelői tanfolyam is működik a falak között. Minden héten van árusítás a lakosság 
kiszolgálására.  

Nagy kirándulást szerveztünk október 20-án Békéscsabára, ahol a 
Kolbászfesztiválon vettünk részt. Hajnalban indult a különvonatunk és éjfél után érkeztünk 
haza. A hosszú napon fáradtan, de élményekben gazdagodva tértünk haza. Jó volt látni az 
országunk keleti felét, a nagy Alföldet és rajta a szélesen elterülő megyeszékhelyet: 
Békéscsabát. Rengeteg ember volt kíváncsi a rendezvényre, ahol több mint 500 versenyző 
töltötte a finomabbnál-finomabb kolbászárúkat. Kulturális műsorok színesítették a programot. 



Különjáratú „Csaba busszal” megtekintettük a város nevezetességeit: a Közép-Európa 
legnagyobb evangélikus templomát, a katolikus templomot, a Munkácsy Emlékházat és 
emlékmúzeumot, a város peremterületeit. 

   

Békéscsabai Kolbászfesztivál 

     

                Római katolikus templom    Evangélikus templom 

 Október 22-én tartottuk a hagyományos immár 14. Jubileumi Osztálytalálkozót. A 
Nagysimonyi Dugovics Titusz Általános Iskolából 5, 10, ….30, 40, 50, 55 éve kimaradt 
tanulók találkoztak. Az iskolában volt a gyülekező, az Iskolatörténeti kiállítás megtekintése, 
majd a Kultúrházban folytatódott az ünnepi műsor, amelyben falunk tanulói szépen 
szerepeltek. A műsorban megemlékeztünk okt.23-áról, a Nemzeti ünnepünkről, amit vetített 
képes irodalmi összeállítás kísért. 



    

14. Jubileumi Osztálytalálkozó 

 

 



 

 A fiatalok nagy örömére nov. 10-én a celldömölki Obszidián együttes adott koncertet. 
Ők már jól ismertek, visszatérők a simonyi közösség körében. 

 Nov. 19-étől indult a Fakitermelői tanfolyam, hetente 2 délután. Nemcsak a simonyi 
lakók részére, hanem a környező falvak érdeklődői részére is szerveződött. 

 Egyre népszerűbbek a családi zártkörű, születésnapi meglepetés rendezvények. 
Sportköri bál, Óvoda részére Jótékonysági bál, Karácsonyi vásár, Cirkusz varieté műsor is 
színesítette a programokat.  

Az Adventi vasárnapokon a CEN szervezésében meghitt gyertyagyújtás van a 
buszfordulónál. 
 Dec. 21-én (pénteken) 18 órakor Kovácsné Tóth Márta vönöcki Lelkésznő tart 
Jeruzsálemről vetített képes élménybeszámolót Karácsonyra hangolva. 

 Dec. 24-én 20 órakor a gyerekekkel Karácsonyi műsort adunk a rk. templomban. 

Dec. 28-án (pénteken) Véradás lesz.  
Dec. 29-én (szombaton) „Lan-Party”, számítógépes játékozás és ping-pongozás lesz. 
Dec. 31-én a CEN szervezésében a hagyományos Családi Szilveszterezés kerül 
megrendezésre. 

Január 19-én (szombaton) Családi Pótszilveszter várható. 

Kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyi Ünnepeket és békés, boldog Új Évet kívánok az 
Újság Olvasóinak! 

            Szabó Szilvia tanító-kultúrszervező 

 

 



Újra gyereknek éreztem magam 
 
Igen kellemes érzés volt. Jó volt nézegetni a kis mozdonyokat, vonatokat ahogy a 
terepasztalon futottak, állomásokon megálltak, mint a valóságban, csak kicsiben. No de 
kezdjük az elején, hogyan kerültem ebbe a csodavilágba. Egy jó barátom hívta fel a 
figyelmemet, hogy a Muravidéki Magyar Rádióban hallotta, hogy Nagykanizsán vasútmodell 
kiállítás van és külön is szóltak a Nagysimonyi és az Ösküi állomás makettjéről. Ezt látni kell! 
– mondtuk Mészáros Sándorral- és elutaztunk Veszprémbe a kiállítás megtekintésére.  
A Baross Gábor Vasútmodell Klub kiállítását tekintettük meg. Tényleg olyan érzés volt, mint 
amit a bevezetőben leírtam. A nagysimonyi  vasútállomás makettjét is felkerestük, le is 
fotóztam. Ha a képen nem állnának a makett mögött azt hihetnénk fénykép. 
Javaslom keressék a neten a vasútmodell szóra kattintva a fenti klubot, kiállításaikat, mert ha 
megtekintik Önöknek is, de főleg gyermekeiknek maradandó élmény lesz.  

        Rudanovicz László képviselő 
 

 
  Nagysimonyi vasútállomás                                                                      
 

Karácsonyi gondolatok 

Az emberiség az Édenkertből indult a mennyország felé. Az Édent elvesztette a bűnbeeséssel, 
a mennyországot pedig csak a halál után kapja meg, amikor többé már nincs is lehetősége a 
bűnnek és a bűnbeesésnek. Az emberiség őrzi is valamiképpen ezt a múltját, meg ezeket a 
távlatait. Az ember nagyon szereti a kis kerteket és nagyon szereti a parkokat. Van benne 
valami régi vágy az elveszett Éden után. A kertek illatukban, szépségükben, sokszor még 
kicsinységükben is valami régire, az elindulásra emlékeztetik az embert. 
De nem csak az Édenkertre akar emlékezni az ember a kis kertjeiben, hanem emlékezni akar 
az ember a nagy távlataira, a mennyországra is a gondolatvilágával, a vágyainak a világával 
és a művészetével. De a különböző vallásaival is. Nem tud megszabadulni a mennyország 
gondolatától az ember. Az ég nincs olyan messze, hogy ne akarná elérni. Az Édent és a 
mennyországot beleszövi az ember a boldogságába is. Akár az otthon, akár a szív mélyében 
keresi a boldogságát, beleszövi mindenébe. Jól indította az Isten az embert az Édenből a 
mennyország felé, hogy nem tud elszakadni tőle. 
Az emberiségnek van egy második lehetősége is a bűnbeesés után. És ez a lehetőség már nem 
az Édenkert. Nem a mennyország gondolata járja át vágyait, törekvéseit, hanem a barlang. Az 
ember a mamutcsordák elől  a pusztító viharok elől menekült a barlangba. Ez volt az életben 
maradásának lehetősége. Innét indult vadászzsákmányt szerezni. Ide jött vissza holtfáradtan, 
sebesülten, talán meghalni. Itt rajzolta az első képet, itt csodálta meg először a tüzet, ezt a kis 
piros virágot. Innét indított el talán éneket, fohászt, talán könyörgést is az ég felé. A barlang 



tízezer évekre meghatározta az emberiség életét, küzdelmeit. Innét nézett ki a csillagos égre, 
és megérezte a végtelent. Innét hallgatta a hegyi patakok csobogását is. 
 Azután elindult az emberiség harmadszor is, megint csak a barlangból. De most ez a barlang 
szelídebb lett. Olyan szelíd, olyan szép és egyszerű, mint ahogy olvassuk a szentírásban és a 
szent Evangéliumban karácsony ünnepén. Ez a barlang éppen olyan volt, mint 
az ősemberé  Megcsodálom az Isten jóságát, hogy ennyire fel tudta magasztalni az ember 
kegyetlen, kemény kőbarlangját  hogy ennyi kedvességet és szépséget vitt ide is. Itt a 
személyek a legdrágábbak: a leghűségesebb Szent József, a legtisztább Szűzanya, és a 
legdicsőségesebb kis Jézus. Ide nem ért ugyan el a természet vihara, de elért egy másik 
szenvedély, a féltékenységé, meg a gyűlöleté. Ennek a kis barlangnak, ott Betlehemben ezzel 
is szembe kellett néznie. Ez a barlang mindenben szelíd volt, amit megszelídített a lét. 
Elmaradtak azok a kemény, fogcsikorgató küzdelmek, és maradt helyette valami kedves 
csodálkozás. Ide is benézett az ég végtelen csillagaival. És egy csillag még nagyon is 
megvilágította az arcokat. Innét most nem a keserű küzdelem indult különböző vágyakkal. 
Nem is a sebzett ember jött vissza, hogy meghaljon. Hanem ide jött a szeretet, hogy 
elinduljon az alázat, az egyszerűség és az áldozat, elvezetni az emberiséget az áldozatok 
legszebbik oltárára, a Golgotára, és elvezesse a lelkeket az égbe.  
Ezt a barlangot, a betlehemit csodáljátok meg. Emlékezzetek a régi barlangokra és arra is, 
hogy az Éden és a mennyország helyett kaptatok egy barlangot a kis Jézussal, ahol minden 
együtt van. Mert a mennyországból megkaptok mindent, ami a mennyországé, láthatatlanul, 
hogy egyszer majd megkapjátok látható formában. És az Istentől is megkaptok mindent, amit 
csak az Isten mindenhatóságában és szeretetében ajándékozhat. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek békés kegyelmekben teljes ünnepeket!  

              Balasi István rk. plébános 

 Ádventi gondolatok 

Pál apostol szavaival köszöntöm az idei ádventben Nagysimonyi lakóit: 

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert 
minden ember előtt. Az Úr közel!” (Fil. 4,4-5.) 

Sok mindennek lehet örülni a mai világban is, én ma arról szeretnék beszélni, keresztyénként 
minek örülhetünk. Pál apostol arra biztat, hogy az Úr Jézus közelsége adjon okot számunkra 
az örömre. Hogyan élhetjük meg ezt a közelséget ma, Jézus születése után több, mint 2000 
évvel?  Jézus Isten szeretetének közeledése hozzánk. Ma nem testben, mint az első 
Karácsonyon, hanem Lélekben láthatatlanul vesz körül. Nem szünteti meg ugyan a 
körülményeinket, de jelenlétéről, oltalmáról biztosít, ha nem is gondolunk rá. Együtt hordozza 
velünk szomorúságainkat, fájdalmainkat, terheinket. Ha ezt észrevesszük, azt is átéljük, hogy 
Jézussal könnyebb és boldogabb az élet.   Jézus közeledése az igében és a szentségek 
csodájában is végbemegy. Jézus önmagát adja nekünk. Szent és tiszta életét a bűnökkel terhelt 
életünk helyébe. Hogy Isten ránk tekintve Fiát lássa bennünk: ő az enyém, itt a helye 
mellettem.   Jézus közeledése még egy különleges formában valósul meg a mai világban. 
Jézus egyik példázatában ezt olvashatjuk: „Amikor pedig az Emberfia eljön az ő 
dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. ... Akkor így szól a 
király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta 
számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom 
adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, 



és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” (Mt. 25, 31.34-36.) Az igazak 
megkérdezik, mikor tették Jézussal mindezeket. Jézus válasza így hangzik: „Amikor 
megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt. 
25, 40.)  Jézus az emberekben közeledik hozzánk. Elénk lép az éhezőben, a szenvedőben, a 
betegben, a magányosban, az elnyomottban, az otthontalanban. És a házastársadban, aki a 
bocsánatodra vágyik; a gyermekedben, aki több értékes időt szeretne veled tölteni; a 
szüleidben, akik látogatásodra várnak; a munkatársadban, aki kedves szavakra vár ebben a 
stresszes világban; vagy épp az utcán szembe jövő emberben, akinek egy mosolyoddal szebbé 
teheted a napját. Amikor segítesz egy rászorulón, tulajdonképpen Jézusnak segítesz.  Tedd 
ezt az ünnepet Jézus ünnepévé: lásd meg Őt a másik emberben! Így lesz igazi Karácsonyod! 

Imádság:  Uram, amikor a templomban vártalak, kint az utcán jöttél szembe velem. Amikor 
örömben kerestelek, bánatban akadtam rád. Amikor nem vártam rád többé, amikor 
belefáradtam a hasztalan várakozásba, egyszerre világos lett előttem, hogy te egész idő alatt 
velem voltál. Jelenléted járja át minden ember ünnepét és hétköznapjait! Ámen. 

Áldás:  Adja meg neked a kegyelmes Isten, hogy teljes szívvel hidd: Ő egy gyermekben jött 
közel hozzád, s te is közel lehetsz hozzá mindig. Közel lehetsz hozzá szenvedések és próbák 
idején, amikor tanulgatod a csöndet, vagy az emberséges szeretetben. Végtelen szeretetéből 
tekintsen ma rád a magas égből, meg az emberek arcáról … és ajándékozzon meg az igazi 
Ünneppel!               

        Szeretettel: Rác Dénesné evangélikus lelkész 

 

 Ünnepi gondolatok  

Korunk embere oly sokszor kedélytelen és mosolytalan. Szomorú embereket látunk az utcán, 
a vonaton és mindenfelé. Nemcsak az anyagi gondok nyomasztják az embert. Nagyobb baj, 
hogy benső világa is egyensúlyát veszítette. Az ember évtizedek óta elfelejtett felnézni az 
égre. Eszmények nélkül él, imádságok nélkül. Elkelne egy állandó fohász „egy jobb, Istent 
kereső és meglelő, egymásra figyelő, szeretet központú, emberségesebb világért.” Még 
Advent van. Még várakozunk, mert Valaki közeledik felénk. Közeledik, hogy a szívünkbe 
költöztesse a szeretet melegét. Oly jó lenne, ha nem csupán a pazar, csillogó külsőségekben 
merülne ki az ünnepünk. Oly jó lenne, ha megtisztult szíveinket adnánk egymásnak ajándékul. 
Jó lenne letenni a csak a külvilágra figyelő, állandóan panaszkodó, kritizáló, elégedetlen 
arcunkat. Jó lenne ha az Advent heteiben egy új ember születne ott belül, lelkünk mélyén.  Így 
ismételten lesz hely benne az örömnek, a vidámságnak, és kiszorul, a rágalom, s a rosszízű 
megjegyzések hada. Ismét lesz benne hely az irgalom számára, mely kezdi teljesen elveszíteni 
eredeti jelentését, szint közönybe fulladva éljük napjainkat.  Készítsünk helyet szívünk 
rejtekén a ragyogóan fénylő betlehemi csillag fényének, s e jelben érkező Isteni 
világosságnak, hogy az Advent és a Karácsony betölthesse igazi szerepét. Lehessen újból a 
mosolynak és kézfogásnak ereje. Az egymással találkozók megérezhessék a pillanat 
megismételhetetlenségét és átérezhessék hogy a jelenlétet semmi nem helyettesítheti. 
Ízleltessük meg egymással az örök és kikezdhetetlen szeretetet, amely nem csupán érzelem. 



Sokkal több annál. Döntés és akarat. Képessé kell válnunk szeretet adására és elfogadására, 
mely egy cseppet sem könnyebb. Az emberi élet legszebb ajándéka: szeretve élni, szeretve 
lenni. Jézus ezért született közénk, hogy megtanítsa az embereket önzetlenül, érdek nélkül 
szeretni. Szeretettel:            Papp Anna 

 

 

 Riport a Civil Egyesület Nagysimonyiért elnökével és vezetőségével 

Nem adjuk fel!!! 
 
A Civil Egyesülete Nagysimonyiért szervezetről a faluban azt hiszem mindenki hallott, 
rendezvényeiket sokan látták, mégis keveset tudunk róluk, illetve a falusi hírvilágban - hogy 
finoman fogalmazzak- egészen fura és kifordított hírek is terjedtek róluk. E körülmények 
késztettek arra, hogy Csillagné Jánosa Évával az egyesület elnökével és a vezetőség  tagjaival 
beszélgessünk és az újság  hasábjain a nyilvánosságot is tájékoztassuk életükről, munkájukról, 
eredményeikről és kudarcaikról. 
R.L.: Kezdjük az elején. Mikor alakult az egyesület, milyen körülmények között? 
Cs.-né: 2006 október 19-én alakultunk 19 fővel. A megalakulás körülményei között meg kell 
említeni, hogy akkor szűnt meg az iskola felső tagozata, így a faluban az iskola alsó tagozata 
és az óvoda maradt, nem volt a faluban összetartás, mi ezt szerettük volna pótolni. Kerestük 
az utat, hogy találjunk kapcsolódási pontokat kulturális területen a falu lakói között. Hamar 
sikerült mai struktúránkat kialakítani. Két évig Major Tibor volt az elnökünk, utána lett 
Csillagné Jánosa Éva. Az önkormányzattól itt a kultúrházban kaptuk ezt az irodát. Mi tettük 
rendbe, rendeztük be. 
RL.: Milyen szervezeti keretek között működtök, miből gazdálkodtok, hiszen pénz nélkül ti sem 
tudtok létezni. 
Cs.-né: Mint mondtuk, 19 fővel alakultunk és a jelenlegi létszámunk is 19 fő. Persze sok 
változás volt az évek során itt is. Volt aki belefáradt, volt aki családi körülményei miatt nem 
folytathatta, vagy éppen elköltözött. Vezetőségünk 3 tagú.  
A rendezvények egy része pénzbe kerül. Ennek előteremtése nem egyszerű. Az 
önkormányzattól  erkölcsi támogatást, helyiséget, segítséget kapunk, de pénzügyi támogatást 
sajnos nem. Bevételeink egy része a tagdíj. Jelentős segítség az adó 1 %-ának felajánlása és 
köszönjük is minden adózónak. Lomtalanításkor a vasat külön összegyűjtjük és ezt a 
lehetőséget is köszönjük. Pályázatokon veszünk részt több-kevesebb sikerrel. Sajnos egyre 
nehezebb megfelelni a kiírásoknak. A legutóbbi Leader pályázaton is egy rossz információ 
miatt buktunk, így átgondoltuk érdemes-e  nekünk továbbra is Leader tagoknak maradni? 
Kiléptünk. Néhány rendezvényből pl.:szilveszteri bál, stb. van kisebb bevételünk. 
Meg kell említeni, hogy a diákok nyári táboroztatását  két éven keresztül csináltuk. A pénz 
hiánya miatt kellett abbahagyni, pedig a gyerekeknek nagy szüksége lenne rá. Mi szívesen 
áldoztuk fel szabadidőnket, szabadságunkat, nem rajtunk múlott. 
R.L.: Itt értünk át egy másik témára, nevezetesen a rendezvényekre. Széles a repertoárotok, 
de vegyük sorra a sikeresebbeket. 
Cs.-né: A szilveszteri batyus bált úgymond megörököltük. Ezt a rendezvényt, - bár a 
kezdetinél mérsékeltebb érdeklődés mellett, de szervezzük a 2012 évi óév búcsúztatót. 
Nagyon jó a visszhangja a pünkösdi rendezvényeinknek. Az ökomenikus istentiszteletnek 
mindkét egyház – a római katolikus és az evangélikus is örült, és évenként váltva tele van 
mindkét templom az ünnepen. 



A hegyi pincelátogatás és az ügyességi versenyek is népszerűek a pünkösdi király választással 
együtt. 
A másik jelentős rendezvényünk a szüreti vigalom. A falu lakóinak érdeklődése azonban 
utcánként változó. Több utcában borral, üdítővel, süteménnyel várták a felvonulókat, akik 
mindezt köszönik. Az idén kissé korábban kellett szüretelni, talán ennek tudható be, hogy a 
műsor iránt kisebb volt az érdeklődés. Az ilyen persze egy kicsit lelomboz bennünket, mert 
mi jót akartunk tenni, és mindezt jól tenni. 
A többi rendezvényünkről csak címszavakban beszéljünk, hisz a cikk terjedelme is 
korlátozott. 
Májusfát állítottunk, ki is táncoltuk. Ahogy fentebb is mondtuk, két éven keresztül 
gyerektábort szerveztünk. Egy évben a fogathajtó versenyt is mi szerveztük rendeztük. 
 
R.L.: Milyen elképzeléseitek vannak a jövőt illetően? 
Szeretnénk leszögezni, hogy lelkesedésből veszünk részt  a szervezet munkájában, azért, mert 
tenni szeretnénk a faluért, mindannyiunkért. Persze kevés a mi lelkesedésünk. Amikor egy 
sok munkával létrehozott rendezvény kapcsán érdektelenséget tapasztalunk, az nagyon 
elkeserített bennünket. Szerencsére ez a kevesebb, mert ha a sok munkával összehozott 
megmozdulás, mint pl. ez szüreti felvonulás, vagy ádventi gyertyagyújtás, elindul, elkezdődik 
kicsordul a könny a szemünkből. 
Anyagi lehetőségeink sok mindent behatárolnak. Mint mondtuk csak magunkra számíthatunk. 
Meg az esetleg pályázatokon elnyert pénzre, meg az Önök  adójának 1%-ára. Szeretnénk 
elmondani, hogy nem a falu pénzét költjük, mert ilyen hangokat is hallottunk. Mi bízunk 
egymásban, a falu lakosságában, és a jövőben is szeretnénk többet tenni Nagysimonyiért!
                                                  Rudanovicz László képviselő 

 

 

A CEN vezetősége és aktivistái 

 

Adventi gondolatok 

Advent a meleg otthonok és szívek hónapja. Hópihék, csendes várakozás, együttlét, 
imádkozás. Igazi otthon, mely átölel, ahol nincs kitaszítottság. Meleg van odabent, apró 
fények hirdetik, eljön a karácsony, s ahogy közelednek az ünnep napjai, mindenki haza talál. 
Fokozatosan szűnik a lárma, a rangsorolás, ki mit mulasztott, vesztes kutatás. Jön a 



karácsony! Mindannyian várunk erre. Picike kis test, mennyei mosolyával itatja a 
könnycseppet, reményt ad, új jövőt, új vágyakat a megfáradt gondolatok helyett. Szétnyíló 
ajkai bájos hangot csendítenek, sötét, dús szempillák mögött ott ragyog a fény, vele minden 
tekintetében ott ragyog, ott tündököl az orvosság: az igaz hit. Ő hisz benned! Feltekint RÁD, 
magával ragad, együtt érez veled, vár a tekintetedre, vágyódik a mosolyodra, a nevetésedre, 
az érintésedre, a gondoskodásodra, a szeretetedre. Hiszen magad is átéled, szülő szerepben. Ő 
újra kopogtat, minden esztendőben, újra és újra kezdi a gyermeki játékot. Játékot a fénnyel, 
játékot a hópihével, az évszakokkal, a felcsendülő hangokkal. Játékot a lelkekkel. Vágyik egy 
új találkozásra, egy új érintésre. Mivel tudja, mennyire hiányzik a szeretet a családodnak, 
ezért folyton visszatéve ébreszti a lángot benned. A bájos kisded visszahozza újra a hónapot, 
mikor az érzelmek melegével töltekezhet mindenki. Így lett elrendelve. A világ végezetéig 
lesz egy hónap, mely a vágyakozás hónapja. Lesz egy hónap, melyet az önzetlenség érzése jár 
át, melyben a kandalló tüze melegít, a fények kigyúlnak, az ízek finomabbak, a díszek 
szebbek. Ez az egyetlen olyan hónap, amelyet mindörökre a színtiszta szeretet övez!  

Tóth Kornélia CEN vezetőségi tag 

 Interjú Takács Jánossal 

 

 

Kedves János bácsi! 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm otthonában Takács Jánost, a BORI-TEX Kft. 
ügyvezetőjét.  

Kedves emlékek fűznek  János bácsihoz és Családjához. Zsuzsa néni osztályfőnököm és 
magyar szakos tanárom, János bácsi a fotószakkör vezetője volt,  és a lányaikkal pedig 
iskolatársak voltunk. Tudom, hogy a fotózás hobbi volt, de az igazi foglalkozása a 
kereskedelemben volt folyamatos. Köszönettel tartozom, hogy támogatták a Kultúrház 
függönyvásárlását és varrását.  



- Tegyünk egy időutazást! Milyen volt a gyerekkora? Hol járt iskolába? 

- 1943. febr. 26-án születtem Nagysimonyiban. Nagy családban nevelkedtem. Sok kedves 
emléket őrzök drága Szüleimről és Testvéreimről. Az általános iskolai tanulmányokat itt a 
faluban végeztem, most az ősszel volt az 55 éves osztálytalálkozónk. Az iskola befejezése 
után Szombathelyre az Ipari – és Kereskedelmi Iskolába kerültem, amit elvégezve Kereskedői 
segédlevéllel zártam.  

- Hova került dolgozni? Mi volt az első munkahely? 

- Első munkahelyem Celldömölkön volt, a 20-as, majd a 35-ös számú Vas Megyei 
Népboltban voltam eladó. Ez egy vegyesbolt, ahol én a sportszer és a ruházat részlegen 
dolgoztam. Az újonnan épült Kemenesalja Áruházba átköltöztünk, ahol először a sportszer, 
majd a Méter-és lakástextil osztályon voltam  eladó. A munkahely mellett boltvezetői iskolát 
végeztem el.  

- Hogyan változott tovább az élete? 

- Két évig katona voltam Zalaegerszegen, ahol gépkocsivezetőként töltöttem a katonai éveket. 
1965-ben „A haza szolgálatáért érdemérem” bronz fokozatát kaptam kitüntetésként az 1965-
ös tavaszi nagy árvíz idején végzett szolgálatomért. Leszerelés után elvégeztem levelező 
oktatás formájában a Kereskedelmi Szakközépiskolát. 1967-ben nagy fordulat következett be 
életemben, megnősültem. Feleségem Zsuzsa, a helyi iskola tanító – magyar szakos tanára. 
Három leánygyermekünk van: Rita, Zsuzsanna és Edina, akik már 5 unokával ajándékoztak 
meg bennünket.  

- Hogyan került  Szombathelyre? 

- A vállalat központjába kerültem Szombathelyre, az ellenőrzési osztályába. A Borostyánkő 
áruház megnyitásáig itt dolgoztam.  

- Mikor nyitotta meg  kapuit a  Borostyánkő áruház? 

- 1978-ban nyílt meg, ahol először raktárvezető-helyettes lettem, később a vezetője, majd a 
90-es évek elején a Méter-lakástextil osztály vezetőjének neveztek ki. 1992-ben felsőfokú 
áruforgalmi szakvizsgát tettem. A rendszerváltás után általános műszaki igazgató-
helyettesként dolgoztam. Az akkori cég felszámolta az itteni tevékenységet, a dolgozók nagy 
részét elküldte. Kényszerűség és az adódó lehetőség révén saját céget hoztunk létre 1994. 
szeptemberében a Borostyánkő Áruházban.  Feleségem, Zsuzsa társam lett a vállalkozásban. 
A vállalkozás mindig kockázatokkal jár. Nekünk szerencsénk volt, hogy a cég az összes 
adósságát év végére ki tudta fizetni. A plusz bevételeket mindig visszaforgattuk és így a 
cégünk gyarapodott. A vállalkozás profilja maradt: méter – és lakástextil.  

- Hány főből áll a vállalkozás? 

- Kezdetben 10 fő volt, jelenleg 7 fő van Szombathelyen, Celldömölkön 2 fő, hiszen 2004-ben 
bővült a vállalkozásom. Celldömölkön is nyitottunk boltot, ami saját. Ezt átalakítottuk, 
korszerűsítettük. Szombathelyen a Borostyánkőben bérelem a helyet, de így nehéz 



versenyképesnek lenni. Ezért úgy döntöttünk, hogy a megtakarított pénzt befektetjük egy bolt 
vásárlásába. Ez sikerrel járt, így 2013.januárjában átköltözünk Szombathelyen a saját 
boltunkba, ami 140 m2-es alapterületű, függönyt és méterárut kínál eladásra.  

- János bácsi, tudom, hogy már nyugdíjas. Kérdezem, hogy megy tovább a vállalkozás? 

- Igen nyugdíjas vagyok. Tavaly óta a vállalkozást idősebbik lányom: Rita vette át. Közben 
bejárok, meglátogatom őket időnként, segítem az átköltöztetést és az áruk beszerzését. 

- Hogyan történik az árubeszerzés? 

- Az ország minden részéről vannak beszállítók, Budapestről kb. 25 – 30 cégtől is szerzek be 
árut. Jó kapcsolataim épültek ki a hosszú évek során. Megbízható beszállítókra találtunk.  

- Hogyan látja a jövőt? 

- A vállalkozás tekintetében a saját boltban lehetőség van a gazdasági válság ellenére a 
túlélésre. A családi életben békesség, szeretet és egészség kell ahhoz, hogy még sokáig 
örvendhessünk egymásnak. 

- Mire emlékszik szívesen?  

- A gyermekeim és unokáim születésére, elért eredményeikre, továbbá a munkám során 
mindazokra az elismerésekre, kitüntetésekre, amelyeket a vezetőimtől kaptam. Büszke 
vagyok arra is, hogy a vásárlók visszajelzései elégedettséget sugároznak. 

- János bácsi! Mi volt a hitvallása? 

- A becsületes, tisztességes munka  és a békés, boldog családi élet. 

- Mi a hobbija?Mivel tölti a szabadidejét? 

- A legfontosabb a szőlőművelés a simonyi hegyen. Itt a hegyi barátokkal találkozunk, 
elbeszélgetünk. Szeretem a természetet, sokat sétálok.  Régen az MHSZ lövészetét vezettem 
és szívesen fotóztam, fotószakkört vezettem, a fotókból kiállítást is szerveztem. Mostanában a 
szabadidőmben az unokákkal játszom, foglalkozom. Legidősebb unokám: Balázs 18 éves, 
Kristóf: 16, Tamara is 16 éves, Ákos 14 és a legkisebb Dávid 3 éves.  

- Tudom, hogy több alkalommal is adakozott, adományozott. 

- Valóban, lehetőségeimhez mérten támogattam az Óvodát, a Kultúrházat és a rk. templomot.  

- Kedves János bácsi! Megköszönöm ezt a kedves beszélgetést, az őszinte hangot, mellyel 
bemutatta nekem és az Olvasóknak az Életútját. Közelgő névnapjához Isten áldását kívánom! 
A Család apraja – és nagyjának áldott, szép Karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, 
eredményekben gazdag Új Évet kívánok! 

              Szabó Szilvia tanító - kultúrszervező 

 



 

 

 

   

Takács János munka közben 
 
 

 Védőnői szolgálat  IV. negyedévi tevékenységéről röviden 

Az ősz beköszöntével, a tanévkezdéssel az előző nevelési év jelentésének, statisztikájának 
lezárása, az idei nevelési év óvodai munkaterveinek kigondolása volt fő feladatunk. Az 
óvodába újonnan érkezett gyermekek szüleinek tetvességgel kapcsolatos tájékoztatása előírás 
szerint megtörtént. Nagysimonyiban részt vehettem az óvodai egészségnevelési napon és 
MSZSZ rendelés is volt a negyedévben. A napi egyéb teendők, családlátogatások, 
adminisztrációk a szokott módon folytak tovább.  
Faladataink közé tartozik a továbbképzéseken való részvétel is,melyek az ismeretek bővítése 
mellett a pontgyűjtést is szolgálják. Novemberben két továbbképzésen is részt vehettem. A 
hónap elején Szombathelyen, a Magyar Védőnők Egyesületének szervezésében hallhatunk 
előadásokat a táplálékallergia témakörében, míg a hónap végén Budapesten az Országos 
Védőnői Napnak is részese lehettem. Decemberben kézhez kaptam- szintén Budapesten- a 
Csecsemőmasszázs Oktatói Oklevelem, mellyel lehetőségem adódik a későbbiekben 
tanfolyamok tartására. 
Októberben megszületett ez év második újszülöttje is Nagysimonyiban. Az idei év a 
születések tekintetében kevésbé volt „jó” év, a jövőbe azonban bizakodva tekintünk, és 
reméljük jövőre több újszülött érkezik a községbe.  A történtekről röviden ennyit. 
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy minden kedves családnak  
Békés, Boldog Karácsonyt, és Szeretetben, Egészségben gazdag Új Esztendőt kívánjak! 
 

Szabó Edina védőnő 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interjú Gál Attilával 

 

 

 

 

Üdvözöllek Attila, mint a Par-Kett Sárvár Bt. vezetőjét. 

Köszöntelek a kedves Családoddal együtt az interjúkészítés kapcsán. A Családot azért is 
említem, hiszen régi kedves emlékek jutnak eszembe velük kapcsolatosan. Mindkét 
gyermekedet tanítottam: Dzsenifert és Benjamint. A szorgalmasan tanuló, példás magatartású 
gyerekek, a hasonló adottságú szülők tulajdonságait  mutatták. Tehát úgy ismertelek meg 
Attila, mint egy csendes, szorgalmas, sokoldalú, jó kezű, kitartó, kiváló munkás, 
fegyelmezett, példás életvitelű embert. Ezt hoztad Te is a szüleidtől Sárvárról. Nem felejtem, 
hogy édesapád, mikor az unokáit tanítottam, a kopott iskolai hangszerünket, a harmóniumot 
szépen felújította.  

Tegyünk egy kis visszatekintést az Életutadra! 

- Hol nevelkedtél? Hol jártál iskolában? 

- Szüleim Sárváron élnek, ott nevelkedtem, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában végeztem, 
majd Szombathelyen a Vendéglátó ipari Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat, ahol 
felszolgálóként végeztem. 

- Milyen pályát választottál? Hol kezdtél el dolgozni? 

- Felszolgálóként Sárváron a Tinódi Étterem, majd a Matróz Vendéglőbe kerültem. Egy 
szezont Balatonakarattyán töltöttem. 



- Úgy hallottam, hogy pályamódosításra is sor került. Miként indult el a vállalkozásod? 
Milyen néven? 

- Valóban, a felszolgáló szakmát felváltottam, parkettás lettem. Ezt a szakmát már 
Édesapámtól eltanultam gyerekkoromban, besegítettem Neki. A felszerelésünk, a szerszámok 
rendelkezésre álltak és folyamatosan fejlesztjük, korszerűsítjük. Kezdetben több mindennel is 
foglalkoztunk: gipszkartonozás, festés, parkettázás, bútorok felújítása. 10 évig másodállásban 
dolgoztam, 2003-ban alapítottam a vállalkozást Par-Kett Sárvár Bt. néven. 2005-től 
feleségem, Hegyi Ágnes is társult, így lett családi vállalkozás. 

 

- Hány fő alkalmazottad van? 

- Jelenleg 2 fő, Ági és Dezső, a két testvér. A család együtt van, örömben és  gondban 
egyaránt. Nagy segítségeim, nagy terhet vesznek le a vállamról. 

- Mi a vállalkozás fő profilja?Mi a cég mottója? 

- A tevékenységünk: szolgáltatás és forgalmazás. A szolgáltatásban teljes körű meleg 
burkolás (parketta, szőnyeg, PVC, faburkolatok) javítása, tisztítása, lerakása, felújítása 
szerepel. A forgalmazásban: hagyományos – laminált – szalagparketták, lambériák, 
szegőlécek és egyéb segédanyagok árusítása.  Szerintem a lényeg az, hogy egy szakmában 
legyünk tökéletesek! Ezért elhagytuk a sok-sok melléktevékenységet. 

- Hol dolgoztok? Honnét vannak a megrendelések? 

- A gazdasági válság előtt Magyarország egész területén, most viszont már nyitottunk, 
külföldön is egyre gyakrabban szívesen vállalunk munkákat. Dolgoztunk Ausztriában, 
Németországban és Szlovákiában. 

- Milyen  sikerek övezték vállalkozásodat? 

- 2005 óta nem kellett hirdetést, reklámot feladni, mert a szépen, gondosan elvégzett munka 
után folyamatosan jönnek a megrendelések. Büszkék vagyunk arra, hogy kastélyokban 
intarziás kivitelezésű munkákat végezhettünk.  Ausztriában szállodák kivitelezésében 
tevékenykedtünk.  



- Attila, mik a tervek, kilátások a jövőre nézve? 

- Elsődleges cél egy saját telephely létesítése itthon a faluban. Pályázatokkal próbálunk célt 
elérni. „Több lábon szeretnénk állni”, ezért idén decembertől egy mellékágként használtruha 
kereskedést nyitottunk a sárvári bemutató boltunkban.  Célunk, ezt nagykereskedelmi 
tevékenységgé alakítani.  

 

- MI a hobbid? Mit csinálsz szabadidődben? 

- Kevés a szabadidőm a munkám miatt. Ennek ellenére két nagy hobbim van: a fafaragás és a 
veterán autók és motorok.  

- Tudom, hogy a CEN aktív tagja vagy. Miként tartod a kapcsolatot a lakossággal? 

- Ágival és a gyerekeimmel közösen segítünk a rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában. Közös összefogással bármire képesek lehetünk! 

- Mit kívánsz Magadnak és Családodnak az új évre? 

- Folyamatosan legyen munkánk, maradjon mellette szabadidő és szeretet, békesség legyen a 
Családban. Gyerekeim eredményeket érjenek el, Dzsenifer diplomás, a celldömölki 
Családsegítő Szolgálatnál dolgozik, Benjamin pedig most első éves  Sopronban a Faipari 
Egyetemen. Bízom benne, hogy a vállalkozást majd ő viszi tovább. 

 

- Attila! Köszönöm a beszélgetés! Kívánok Neked és a Családodnak Áldott Ünnepeket, békés, 
eredményes, sikeres, boldog Új Évet! 

                Szabó Szilvia tanító - kultúrszervező 

 
 



 Hadisírgondozó Egyesület híradása 

2012. november 2. 
HALOTTAK NAPI PÜSPÖKI SZENTMISE ÉS ÖKOMENIKUS IGELITURGIA A 

HADIFOGOLY-TEMETŐBEN 
 

A Hadisírgondozó Egyesület elnöke köszöntötte a megemlékezés közösségét, és Wass Albert 
szép gondolataival a temetőnkben nyugvó 10.813 volt ellenséges katonát, hősi halottat: 
 

„Testvér, ki alszol ismeretlen sírban, 
S megbékélt arcod nem láttam soha: 
álmodd tovább az elnémultak álmát, 
csöndes testvérem, halott katona.” 

 
A megemlékezésen közreműködtek: a MH 12. sz. Arrabona rakéta ezred honvédei és a MH 
Légierő Zenekara 
A szentmisét és szent beszédet Biró László püspök úr tábori ordinárius tartotta, a 
Szombathelyi R. K. egyházmegye espereseivel és plébánosaival. 
A megemlékezésen részt vettek: 
       - a V. M. közgyűlés elnöke Kovács Ferenc úr 
       - a V. M. Kormányhivatal vezetője Harangozó Bertalan úr 
       - Az Orosz Föderáció Bp. Nagykövetségének első titkára Vladimír Szemidentkó úr 
       - dr. Töll László alezredes úr a H. M. hadisírgondozó osztályának vezetője. 
       - Vas Megye Hagyományőrző, rendvédelmi és bajtársi szövetségeinek képviselői. 
       - Románia magyarországi nagykövete és katonai attaséja egy korábbi napon koszorúzott. 
       - A környező községek lakossága, ifjúsága, tanáraik vezetésével. 
Hadifogoly temetőnkben a megemlékezések mikor kezdődtek - nem tudom. 1931-től viszont 
a háború végéig írásos bizonyítékaim vannak a megemlékezésről, melyeken részt vettek: 

- Vas Vármegye elöljárói 
- Kemenesalja községei és elöljárói 
- Románia, Olaszország nagykövetségeinek képviselői (többek között Ciano gróf, 

külügyminiszter, Mussolini veje) . 
- Büszkeséggel mesélem el: a Nagysimonyi Evangélikus Dalkör folyamatos 

részvételét Szabó Aladár tanító úr, karnagy vezetésével, aki nekem még tanítóm 
volt. 

- Büszkeséggel mesélem el: hogy 1932. nov. 6-án a még – hála Isten – köztünk élő 
Szalay Sándorné, Somlai Irmuska, Irma Néni kisdiákként mondta el Farkas Imre „ 
Idegen Úr” című versét, melyet nekem Irma Néni hetven év multával lejegyzett!!! 

- Meg kell említenem dr. Gerlits Elek Celldömölki főszolgabíró áldozatos munkáját, 
hogy 1931-ben a temető emlékeit, díszítését, berendezését kialakította. 

 
A temető gondozását a háború végéig a Magyar Állam a Szombathelyi Vegyes Dandár által 
finanszírozta. Nekem még volt szerencsém találkozni Földesi Lajos Bácsival, a temető 
kertészével . A háború után a temető ebek harmincadjára került. Más szelek jártak! A hősi 
tisztesség, becsület csak a II. világháború győztes – keleti – katonáinak járt ki. 
1986-ban a Vas Megyei Tanács, a Vas Megyei Hazafias Népfront a kistérség községeivel, a 
Szövetkezetek vezetőivel – a rendszer változás előszeleként – elkezdődött  a temető 
rendbetétele, a megemlékezések újraindítása. Köszönetemet fejezem ki minden résztvevőnek! 
Szerényen és halkan hadd mondjam el személyes munkámat a temető újjáépítésében – 
simonyi iparosok közreműködésével – és a megemlékezések szervezésében. 



Köszönöm Nagysimonyi, Ostffyasszonyfa és  a Vas Megyei Közgyűlés támogatását, 
együttműködését, segítségét. 
  
Ádventi időben, Karácsony közeledtével Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket, sikerekben 
gazdag  jó egészségben megélt új esztendőt kívánok minden magyarnak!  
                                                                     Szlama József a Hadisír gondozó egyesület Elnöke 
 
 
 

 

 

 Sportkör - N.T.C. 
 

Tisztelt Focirajongók, Szurkolók, Játékosok! 
Túl vagyunk az újjáalakult csapat első megmérettetésén. Büszkén mondhatjuk, hogy őszi 
ezüstérmes a Nagysimonyi futballcsapat. Példanélküli az az összefogás, ami a játékosok, 
pártoló tagok és a szurkolók között kialakult. Kicsit féltettem is a fiúkat, hiszen különösebb 
ráhangolás nélkül egyik hétről a másikra kerültek mélyvízbe. De bebizonyították, hogy van 
bennük tartás és győzni akarás. Ha vesztésre is állt a mérkőzés, akkor is emelt fővel jöhettek 
le a pályáról. Minden vesztes meccsünk, tisztes vereség volt! Nem szaladtunk bele olyan 
megalázó kiütésbe, amit azért rajtunk kívül egy-két csapat elmondhat magáról. A legszebb 
mutatónk a hazai pályán elért eredményeink. Itthon ugyanis egyetlen pontot sem veszítettünk. 
Családias hangulat jellemezte ezeket a hazai meccseket, köszönhetően a mindvégig 
mellettünk álló szurkolóinknak, akik még az idegenbeli mérkőzésekre is szép számmal 
elkísértek bennünket.  
Szépen csillog az ezüstérem, különösen egy újonc csapat számára. Ha átmentjük az őszi 
formánkat tavaszra, remélem, reálisan elvárható a bajnokság végére a dobogós helyezés. 
Ehhez még nagyon sok munka szükséges. Úgy vélem, ez a játékoskeret bőven elég ahhoz, 
hogy ez a terv realizálódjon. Bízom abban, hogy a szakmai vezetés megtalálja azoknak a 
játékosoknak a posztját, ahol a csapat számára még többet tudnak nyújtani.  
Az ősz nemcsak a tétmeccsekről szólt, okt. 13-án szombaton Öregfiúk – Fiatalokból 
összeállított vegyes csapat játszott egy úgymond hangulatteremtő „derbit”, lévén vasárnap 
búcsú volt a falunkban. Az eredmény másodlagos, az összetartáson és a jó hangulaton volt a 
fő hangsúly. Remekül sikerült, köszönet érte a szervezőknek. A résztvevő két csapat képei 
láthatók az írás alatt. 

 



 
 

 

     
 
 
Dec. 1-jén szombaton tartottuk évadzáró, tisztújító közgyűlésünket, ahol sor került a 
játékosok és a szurkolók által megszavazott legjobb játékosok köszöntésére is. A gyűlés a régi 
vezetőség lemondásával kezdődött. Köszönet illeti őket, hogy segítettek bennünket abban, 
hogy akármilyen módon, de hozzájárultak ahhoz, hogy az új vezetőség tiszta lappal induljon, 
és ezáltal remélhetőleg sikeresen tudjon működni.  
Az új vezetőséget egyhangú szavazással választottuk meg, melynek létszáma 12 fő. E 
vezetőséget játékosok, szurkolók és pártoló tagok alkotják. Minden vezetőségi tag nevében 
köszönöm a bizalmat, igyekszünk a legnagyobb odaadással irányítani a csapat munkáját és 
szervezni az aktuális feladatokat. A hivatalos ügyes után került sor a szavazatok alapján a 
legjobb játékosok köszöntésére. Egyhangúlag szurkolók és játékosok nevében is, Schneider 
Péter lett az ősz labdarúgója. Ezúton is gratulálok neki, méltán megérdemelte. Ő sajnos 
családi okok miatt nem vett részt a közgyűlésen. Szintén  elismerés illeti a 2. helyezett Asbóth 
Istvánt. Nagyon bízom benne és szeretném, ha játéktudásával továbbra is a csapat 
rendelkezésére állna! 3. helyezést értek el: Csillag Gábor és Belső Ádám – holtversenyben. 
Nekik is, a helyezetlen játékosoknak is, valamint a szakmai stábnak is gratulálok az őszi 
teljesítményhez és további győztes mérkőzést kívánok mindannyiunknak! 
Meglepetésben is volt részünk. Nemes gesztus volt a szurkolók részéről felajánlott torta, amit 
Bakk Sándor és Geiger Gyula adott át a megjelenteknek. 
Az este egy jó hangulatú bulival folytatódott, ahol Hajas Tamás és Németh Attila fergeteges 
hangulattal tette emlékezetessé az 1. évadzáró ünnepségünket.  
Mivel már új legitim vezetőségünk van, új tervek és lehetőségek kapujában vagyunk. 
Legnagyobb kihívás – és bízom benne – hogy reális cél a pálya gyepszőnyegének 
rendbetétele, öntözésének megoldása. Bevételeink mellett, pályázatokkal is fogjuk biztosítani 
működőképességünket, régi – új szponzorok megkeresésével, mivel az Önkormányzat anyagi 
határai is végesek. Bízom a további összefogásban! 
Ha már van csapat, annak kell hogy legyen jelképe! Köszönhetően kreatív csapattagjainknak, 
erre is módot találtak. Remélem, mindenkinek elnyeri a tetszését! A szöveg alatti képeken a 
címert és az utolsó forduló utáni tabellát láthatjuk. 
            Hegyi Dezső szakosztályvezető 
 
 
 



 
 

 
 

 

Hajrá Nagysimonyi TC! 

 

Nagyon megörültem, mikor több hónapos reményt keltő suttogás és morgolódás után igaz lett 
a hír és ismét a nemzeti bajnokságban szereplő futball csapata lett Nagysimonyinak. Egy 1000 
lélekszámú községnek szüksége van egy ilyen csapatra, akinek hétről-hétre szurkolhatnak, 
akiről a sajtóban olvashatnak. Ha időm engedi én is szívesen kilátogatok mind a hazai, mind 
az idegenbeli mérkőzésekre. A fiúk fiatalok, ügyesek, lelkesek, ambiciózusak, igazi 
csapatként tudnak egymásért küzdeni. A bajnokság rajtja óta is sokat fejlődtek, még sok 
örömet szerezhetnek szépszámú szurkolóinak. Egyszóval ismét lehet és érdemes is kilátogatni 
a simonyi futballpályára szurkolni a kedvenceknek. A Nagysimonyi Hírmondó előző 
számában Hegyi Dezső szakosztályvezető Úr tollából megjelent cikk azonban többünknek 
nagyon rosszul esett.  A múltat ugyanis nem szabad leírni, azzal igenis foglalkozni kell. A 
múlt nélkül nem lehet jelen és jövő sem! Talán még emlékszik rá a szakosztályvezető Úr, 
hogy a nyolcvanas évek közepén vezetésével hosszú szünet után ismét, megalakult a 



Nagysimonyi Sportkör. Ez a vérszegény próbálkozás azonban tiszavirág életűnek bizonyult. 
Mivel azonban a községben erős volt az akarat is a szándék a sportélet fellendítésére, 
kezünkbe vettük az irányítást. Egy szó szerint romokba heverő sportöltözőt, pályát és 
egyesületet kellett rendbe tennünk. Az anyagi források megteremtéséért padlást almoltunk, 
bálokat rendeztünk, csatornát ástunk stb. A megalakult Nagysimonyi TSZ SK 20 éven 
keresztül működött eredményesen. A futball mellett a Falusi Szpartakiádokon, tömegsport 
rendezvényeken is szép sikereket értünk el.  Azért dolgoztunk, hogy mi és majdan a 
gyerekeink is sportolhassanak, egészséges életmódot válasszanak. A bajnokságból történő 
visszalépésnek legfőképpen anyagi okai voltak. Költségvetésünk a jelenlegi többszöröse volt, 
ha a mostani kedvezményeket, akkor is megadták volna talán nem kellett volna feloszlania a 
csapatnak. Abban az időben a csapatért tettük, amit jónak láttunk, amit tennünk kellett, még 
ha ez sokszor komoly anyagi áldozattal is járt. Sajnos többször emiatt a család is háttérbe 
szorult. Amit tettünk azért köszönetet nem vártunk és ma sem várunk, talán csak kicsivel több 
megbecsülést. Mindezen gondolatokat csak a történeti hitelesség kedvéért vetettem papírra. 
Kívánom, hogy ez a csapat is legalább 20 évig szerepeljen, sikeresen, mint elődje, mert ez a 
falu megérdemli, hogy legyen egy futball csapata. Hajrá Nagysimonyi TC!! 

 Dr. Györkös Péter  A sportkör volt elnöke 
 

 

 A rovásírás legfontosabb szabályai 

A fűrészbak elnevezés megjelöli az eszköz felhasználásának célját. Mai formája 
semmiben tér el az ősi segédeszköztől, amelyen a tűzi fát fűrészelték. Az erdei 
munkából élő településeken a fűrészbak készítői nagy becsben álltak, mert a tárgy 
megalkotása sok ügyességet igényelt. Ennek köszönhető, hogy a bakos szavunk 

családnévként is fennmaradt. A bak készítéséhez fúró, fűrész, fejsze, faragó szekerce és véső 
kellet. A jól megácsolt bak szilárdon állt, amely az egymáshoz X alakban illesztett lábak 
pontos bemetszésétől és kivésésétől mozgott. A fadarabokat fém szög nélkül úgy illesztették 
össze, hogy a rá helyezett fa súlya egymáshoz feszítette a részeit. A bakon mozdulatlanul 
fekvő fát egy vagy két ember fűrésszel vágta fel tűzifának, de így szabták méretre az 
oszlopot és a gerendát is. 

 

 Karácsonyi receptajánlat 

Gesztenyés pulykamell tekercs gesztenyemártással 
Hozzávalók: 
1 kg pulykamell, 2 csomag gesztenyemassza /lehetőleg natúr/, 2 dl tejszín, 30 dkg  darált 
sertéshús, kis fej vöröshagyma, só, bors, csipet kristálycukor, 1 tojás, 1 ek. Liszt, tej. 
A pulykamell szeleteket szétterítjük, kiklopfoljuk, majd rákenjük az egyik csomag 
gesztenyemasszát, amit előzőleg összekevertünk a darált hússal, sóval, borssal, darált 
vöröshagymával. Szorosan feltekerjük, majd alufóliába is beletekerjük. Tepsibe tesszük, alá 
kis vizet öntünk. Mártáshoz a csipet kristálycukrot megpirítjuk, beletesszük  az áttört 



gesztenyemasszát,  felengedjük tejjel, ha felforrt behabarjuk a liszttel és a tojással jó kikevert 
tejszínnel. Forráspontig melegítjük. A gesztenyés tekercset felszeleteljük, mártással leöntjük 
és mazsolás rizzsel tálaljuk.  
 
Mazsolás rizs:  úgy  készítjük mint máskor, csak kevés fahéjat, őrölt szegfűszeget teszünk a 
rizsbe és a beáztatott mazsolát.  Jó étvágyat hozzá! 
 
Aperitifnek pálinkát ajánlunk, melyről ha nem tudná, a magyarok szentelt vize, és 
kismértékben gyógyszer, ha sok,  orvosság, ha nincs, méreg. 
                                                                            Lejegyezte: Rudanovicz László képviselő 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születés:  Kovács Csaba és Lévai Nikoletta fia: Csaba Milán  
Köszöntjük az újszülöttet és a Családot! 
 
Halálozás: Kutasi Sándor, Kóbor Rudolf 
Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik! 
 
 

 Hirdetések 

- Fáj a háta? Nehezen mozog? Tegyen Ön is az egészsége érdekében! Gerinctorna minden 
hétfőn Kovácsné Borsodi Anikó gyógytornász vezetésével.  
Tíz alkalomra a bérlet ára: 5.000 Ft. Érdeklődni Szép Tiborné óvodavezetőnél.  
            
- Felhívjuk a Szülők és a gyerekek figyelmét, hogy december 22-étől  a m2 Meseadó TV 
csatorna lesz. 

- Jó, ha tudjuk: Névjegykártya:  Gyurák  Antal  Rendőr Főtörzs zászlós  
Körzeti megbízott Tel.: 06 30/640-5048       

 
Hirdessen a nagysimonyi hírmondóban! 

Ezenkívül  az ingyen felajánlott holmiért, ingyenes hirdetési lehetőséget biztosítunk! Kérjük 
éljenek a lehetőséggel! 

 

 

 

 

 

 



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.- 
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