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KEDVES OLVASÓ!

Az őszi napokra szeretettel ajánljuk a Hírmondó olvasását!

2016. nevezetes történelmi dátumok ideje. 
 Ebben az évben emlékeztünk meg a Nándorfehérvári győzelem 560. évfordulójáról.

Dugovics Titusz hőstette – mi simonyiak valljuk – Nándorfehérvárt a szívünkbe zárta.
Dugovics Titusz nevét a falunkban a volt iskolánk és úttörőcsapatunk neve fémjelzi.

Elődeink utcát is neveztek el róla.
Az iskolánk „öreg diákjai” – Farkas Imre és Hegedűs István szobor készítettek, faragtak és

ajándékoztak Dugovics szobrot a falunak. Ezúton is köszönet Nekik! 

E kerek évfordulós dátum alkalmából az Önkormányzat kirándulást szervezett
Nándorfehérvárra. Többen csatlakoztak, így július 15 – 17. között 

buszos látogatást tettünk Szerbiában.



Az útvonalról és a nevezetességekről képes beszámolót közlök az újságban.
Kérjük gondolatban és a képek segítségével utazzon Velünk!

Emlékezzünk együtt a nándorfehérvári hősökre!

Szabó Szilvia tanító

AKTUÁLIS

Mondjunk nemet!
Tisztelt Nagysimonyiak, egy rendkívül fontos dologban szólítom meg Önöket! Mint 

tudjuk, október másodikán népszavazás lesz országunkban a kötelező betelepítési kvótával 
kapcsolatban, aminek országosan, de nyugodtan mondhatom, hogy Európa szerte lesznek 
kihatásai. Tudom, sokaknak úgy tűnik, hogy már a vízcsapból is ez jön, de a téma 
fajsúlyossága, és a jövőnk, gyermekeink jövője végett nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 
ott a helyünk ezen a szavazáson! Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok Uniós tagállam 
polgárai szíves- örömest vennének részt egy hasonló szavazáson, és megmérettetésen, de 
kormányaik még nem érettek arra, hogy egy ilyen kaliberű dolgot a választópolgáraikkal 
megbeszéljenek, ahol nyilvánvalóan egy, a politikájukkal teljesen ellentétes eredménnyel 
szembesülnének.

A mostani történésekkel, ha történelmi párhuzamot akarnánk vonni, éppen ott toporog 
Európa, mint 560 évvel ezelőtt, 1456-ban Nándorfehérvárnál, amihez nekünk 
Nagysimonyiaknak közvetlen kötődésünk van Dugovics Titusz révén. Viszont akkor "csak" a 
török jött, aki egy átmenetet képvisel a keleti világból, de még nekik sem sikerült 40 év alatt 
integrálódni a mai napig Németországban, - inkább kialakítottak egy külön, párhuzamos 
társadalmat,- viszont most az egész muszlim világ akarja ellepni és megszállni Európát!  



Megint ránk, Magyarokra van szükség, hogy példát és irányt mutassunk! Most is elkelne 
néhány Hunyadi, Kapisztrán és Dugovics! 

Miért is gondolhatná valaki, hogy ezek a teljesen más kultúrából és vallási közegből 
érkező emberek fognak asszimilálódni hozzánk? Hiszen nyilvánvaló a születési arányokat 
figyelembe véve, hogy az évszázad közepétől (35 év!) a muszlim többségben lesz a 
kontinensünkön! És ettől kezdve csak egy kicsi ugrás, hogy politikai potenciálra tegyenek 
szert! (már vannak példák) Igen, lesz asszimilálódás, de nem ők, hanem nekünk Európaiaknak
kell majd igazodni az ő törvényeikhez a saját földünkön, és néhány évtized alatt sárba 
tapossák, leamortizálják azt, amiért annyi véráldozatot, és verejtéket hoztak elődeink, a 
talpalatnyi anyaföld, a demokrácia, a női egyenjogúság, a szabad vallásgyakorlás, 
gyermekjogok a szociális  biztonság, és mondhatni, ez a biztonságos jólét, ami a túlélés 
szempontjából viszont vakká teszi az embereket.
Biztosan van sok olyan a migránsok között, aki a golyó elől menekül, de ez a kevesebb. 
Viszont az is biztos, hogy szervezett körülmények között, valakik által pénzzel támogatva 
indulnak neki ennek a nagy útnak, hogy elérjék a következő állomást, amit kijelöltek a 
számukra és feltöltésre kerüljön újra a bankkártyájuk. Eközben minden Európai morált 
felrúgva ránk törik az ajtót (lásd Röszke egy éve) és ízelítőt adnak saját kultúrájukból. 
(robbantások, nők elleni erőszak). Igazolványaikat eldobva megtagadják a további azonosítás 
lehetőségét és az egészségügyi vizsgálatokat. Aki valami elől menekül és védelmet kér az 
nem így viselkedik!  Mindeközben Európa hallgat, és látszatintézkedésekkel próbálja leplezni 
azt a tehetetlenséget, amit Brüsszel képvisel. Jelen pillanatban még egységes fellépéssel 
jelentősen lassítható lenne ez a folyamat, hiszen Európai szinten rendelkezésre áll kellő 
anyagi, technikai forrás és lehetőség, de ehhez azonnali elhatározás és akarat szükséges. 
Viszont, ha továbbra is ilyen áldemokratikus formában akarják kezelni a dolgokat, lesz egy 
olyan pont, melytől kezdve visszafordíthatatlanná válnak a folyamatok, és attól kezdve 
üldözöttek leszünk saját földünkön. Most még nem fegyverrel kell megvédeni magunkat, de 
ha arra kerülne sor, akkor sincs esély, hiszen a képernyők előtt nevelkedett hájas és- bocsánat, 
de sok téren- tehetetlen európai, ahol még egy alapkiképzés és sorkatonaság sincs, képtelen 
lenne megvédeni magát a kiképzett és harcedzett áradattal szemben. És, hogy mennyire 
aktuális ez a téma, mennyire közelségben van, nézzünk csak körül a kontinensen!  Angliában, 
Franciaországban, sőt Svédországban is vannak olyan helyek, városrészek, ahová a rendőrség 
nem mer bemenni, a szomszédos Bécsben pedig minden harmadik, negyedik nő csadorban 
jár, és a cikk végén mellékelt, eldobott migráns kártyát pedig itt a falunkban, a vasúti töltésnél
találtam.                    

                 



Tisztelt Nagysimonyiak!  Ezt a cikket egy valós és reális helyzetértékelésnek szánom, 
amellyel szeretném felhívni az október 2- i szavazás fontosságára az itt lakók figyelmét. 
Mondjunk nemet!  Ennyivel tartozunk a múltunknak is, Dugovics örököseiként, de ezt a 
jövőnkért tegyük meg!  Ne várjunk arra, hogy nélkülünk is meglesz a kívánt eredmény, mert a
részvételi arány nagyon fontos!  Inkább hívjuk a szomszédot is!  
Kérem, hogy személyi igazolvány és lakcímkártya legyen mindenkinél és akinek 
szükséges, éljen a mozgó urna lehetőségével! 

Köszönettel és tisztelettel:
                                                                                         

Lábos András polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató a 2016.  június 4.  napját megelőzően engedély  nélkül  létesített  vízkivételt
biztosító vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) értelmében 

vízjogi engedély szükséges
a) a  vízimunka  elvégzéséhez,  a  vízilétesítmény megépítéséhez  és  átalakításához (vízjogi

létesítési engedély),
b) a  vízilétesítmény használatbavételéhez  és  üzemeltetéséhez,  a  vízhasználathoz  (vízjogi

üzemeltetési engedély), és
c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A törvény meghatározása szerinti  vízilétesítménynek számítanak többek között  a kutak is,
melyek saját tulajdonú ingatlanokon magán célra - házi vízhasználatra - kerültek kialakításra,
sok esetben a fenti vízjogi létesítési valamint üzemeltetési engedély beszerzése és hatósági
kontroll nélkül. 
A törvény  ezen  jogellenesen  kialakított  kutak  fennmaradásának  engedélyezéséhez  vízjogi
fennmaradási  engedély beszerzését  írja  elő,  melyre  irányuló  eljárás  során  kötelező  bírság
kiszabását  is  elrendelte  egészen  a  módosításáról  szóló  2016.  évi  XLI.  törvény
hatálybalépésének időpontjáig, 2016. június 4-éig. 

A törvény módosítása azonban - miszerint „Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az
a létesítő, aki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi
XLI. törvény hatálybalépését megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig
kérelmezi,  és  az  engedély  megadásának  feltételei  fennállnak.” –  lehetőséget  biztosít  a
kérelmezők  számára,  hogy  vízkivételt  biztosító  vízilétesítményük  (kút)  további
üzemeltetéséhez  szankció  (bírság)  alkalmazása  nélkül  juthassanak  vízjogi  fennmaradási
engedélyhez. 

A 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási
engedélyezési  eljárás  során  az  utólagos  engedélyezések  hatásköre  megoszlik  a  helyi
vízgazdálkodási  hatósági  jogkörrel  rendelkező  települési  önkormányzatok  jegyzői  és  a
vízügyi  és  vízvédelmi  hatáskörrel  rendelkező  hatóságok,  azaz  a  fővárosi  és  megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

A jegyző hatáskörébe tartozik és a jegyző fennmaradási engedélye szükséges
a) olyan kút fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen 
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy 



rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag 
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási 
igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;

A fenti eseteket kivéve minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 
hatóság, azaz a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok fennmaradási engedélye
szükséges az engedély nélkül létesített kutakra vonatkozóan.

Az engedély nélkül létesített kútra vonatkozó fennmaradási engedélyt az építtetőnek 
(tulajdonosnak) kell kérelmeznie.

A kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni.

A hulladékkezelés rendjének változásáról

2016.  szeptember  1-jétől  a  településen  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  végző
ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. heti ürítési
gyakoriságra tért át, melyről az önkormányzat előzetesen a lakosságot tájékoztatta. 

A módosítás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek történő megfeleltetés érdekében vált
szükségessé, miszerint szerves anyagot is tartalmazó háztartási és háztartási jellegű szilárd
hulladékot heti gyakorisággal kell elszállítani. 

A változással kapcsolatban jogos kérdésként fogalmazódott meg a lakosság körében, hogy a
közszolgáltatási  díjak  miként  alakulnak  majd  a  jövőben,  feltételezve  hogy  a  gyakoriság
változása az árak duplikálódását, emelkedését eredményezi majd. 

A közszolgáltató  tájékoztatása  szerint  –  hivatkozással  a  heti  szállítási  gyakoriságra  már
korábban áttért  települések példájára pl.  Jánosháza -  változatlan díjak mellett  biztosított  a
szolgáltatás. 

A  számla  kibocsátásra  és  a  díjak  beszedésére  2016.  április  1-jét  követően  a  Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult.  

Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző

AKTUÁLIS

Decemberben pályázási lehetőség nyílik külterületi utak felújítására, és a karbantartásához 
szükséges erőgép beszerzésére. A régóta dédelgetett gondolatot, az Ostffyasszonyfa- 
Nagysimonyi összekötő földutunkat ennek keretében szeretnénk felújítani a szomszéd 
településsel közösen. A hosszú évek óta átjárhatatlan útra igencsak ráfér ez a rehabilitáció, 
hiszen Asszonyfa mindössze 4 km- re lehet tőlünk, de az út használhatatlansága végett csak 
jelentős kerülővel lehetett odajutni. Ugyanezen pályázat keretében van lehetőség az út 
karbantartásához szükséges erőgép beszerzésére, amin hagyományos traktor alapú gépet kell 
érteni a hozzávaló függesztett, vagy vontatott kiegészítőkkel és adapterekkel, amit több 



területen is ki tudunk használni.

Önkormányzatunknak régóta fejtörést okoz az iskolánk épületének további hasznosítása. A 
helyi oktatás megszűnése óta eltelt években úgy gondolom, hogy kellően "meggyászoltuk", és
most is érezzük a hiányát, de elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor ténylegesen is lépni kell 
a további sorsát illetően, hiszen most már az állagának a szinten tartásához is költeni kell rá.
Csatornaszakaszokat, vakolathibákat kell javítani, de a téli thermosztáló fűtése is pénzbe 
kerül. Eddig is voltak elképzelések, akár oktatási célra, akár egy csendes, könnyűipari 
kisüzem létesítése, de akár az értékesítés irányába is, viszont most adódik egy kézenfekvő 
lehetőség, mégpedig a lakhatás céljára történő bérbeadás, amiből komoly bevételt tudunk 
realizálni, és amit vissza tudunk forgatni községünk infrastruktúrájának javítására- így 
szolgálva tovább településünket.

Lábos András polgármester

A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT...

2016. június 28-án tartott ülést a képviselő testület.
A testület elfogadta  Hajba Tibor körzeti megbízott beszámolóját, ami községünk 
közbiztonságáról szólt. A beszámoló is megállapította, a képviselők is egyetértettek vele, 
községünk közbiztonsága jó, ugyanígy javult a celldömölki járás közbiztonsága is. Lássunk 
néhány statisztikai mutatót:

2014-ben  vagyon elleni bűncselekmény: 3 rablás, 2 kifosztás volt. A testi sértések száma  13-
ról 19-re emelkedett. A súlyos sérülések száma 6-ról 7-re nőtt. Községünkben lopás, 
garázdaság nem volt 2015-ben.

A nyomozás eredményessége75.8 %-ról 82,3 %-ra nőtt. .A vagyon ellen elkövetett lopások 
elsősorban bolti lopások, illetve nem megélhetés érdekében elkövetett lopás.

Fokozták a közterületi jelenlétet 53,6 %-kal többször szondázták  a gépjármű vezetőket.

Jónak minősítették az Önkormányzattal való együttműködést, amivel a képviselők is 
egyetértettek

A védőnői feladatok ellátására vonatkozó megállapodást a testület elfogadta. Ugyanezt a 
megállapodást fogadta a Tokorcsi és a Kemenesmihályfai képviselő testület.

A hulladékgazdálkodási rendelet  módosítása is elfogadásra került

2016. augusztus 30.

A vízellátás zavartalan biztosítása érdekében minden önkormányzatnak un. gördülő fejlesztési
tervet kell készíteni. A tervet a testület elfogadta. Természetesen ez a terv évente 
felülvizsgálatra kerül, a szükségletnek megfelelően módosítva lesz.

Kisebb módosításra került sor a 2016-os költségvetésben.



                                                                                              Rudanovicz László képviselő

APRÓ, DE FONTOS!

- Ingatlan tulajdonosok figyelem! Az elmúlt hetekben, hónapokban érzékelhetően megnőtt az 
üresen álló ingatlanok utáni érdeklődés albérlet, vagy vétel szintjén, melynek alapja a sárvári 
Flextronics munkaerő igényének az elszállásolása. Községünkben 50-60 közötti a lakatlan 
házak száma, melyeknek többsége felújításra szoruló, elhanyagolt, de némi anyagi 
ráfordítással lakhatóvá tehető. A megnövekedett kereslet garancia lehet arra, hogy a 
felújításba akár hitelből is beinvesztált pénz rövid időn belül megtérüljön, és a lakás a 
tulajdonos gyarapodása mellett településünknek is egy szebb arcát tudja mutatni. Kérem, 
keressenek bennünket ezzel kapcsolatban! 

- Az egyesületeink által nyert kisbuszok biztonságos, zárt és fedett térben történő elhelyezése 
a nyár folyamán megtörtént. Kettőt, az önkormányzat által vásárolt lemez ikergarázsban, a 
harmadikat pedig a szertár épületében tudjuk garazsírozni, minden érintett számára 
hozzáférhető helyen.

- Örömmel értesítem a korosabb lakosságot, hogy tavalyi ígéretünkhöz híven, az idei évben is 
szervezünk Idősek Napját. Szórakoztató műsorokra, vendéglátásra és hosszú beszélgetésre 
invitáljuk Önöket október 15.- én délután. A részletekről minden érintett külön értesítést fog 
kapni. Szeretettel várjuk!

- Itt szeretném megköszönni a falunapi véradáson való aktív részvételt, ahol 25-en nyújtották 
karjukat embertársaik megsegítésére. Községünkben hagyománya van az aktív véradásnak, de
a mostanin az utóbbi idők legnagyobb létszámú önkéntese vett részt. KÖSZÖNJÜK !

A Hadifogoly- temetőben tartandó megemlékezés november 5.- én, szombaton lesz 
szentmisével, melyet Bíró László püspök, Magyarország Katonai Ordináriusa celebrál. A 
megemlékezésre, melyet előtte héten hirdetni fogunk, járművekkel történő eljutást 
biztosítunk, és várjuk jelentkezését.

Lábos András polgármester

VISSZATEKINTÉS A NÁNDORFÉRVÁRI ÚTRA

2016.július 15 – 17. között szervezte a Polgármesterúr a buszos kirándulást Nándorfehérvárra.
A hosszú úton több nevezetességet is érintettünk, melyek történelmi, irodalmi, egyházi 
emlékekben gazdagok. 
Röszkénél, Szegedtől délre léptük át a magyar határt Szerbiába. Az útvonal első állomása 
Szabadka volt, a magyar határtól 10 km-re a Vajdaság északi részén terül el. Gazdag 
kereskedőváros volt, fontos útvonalak haladnak rajta keresztül. 
Először a Ferencesek terén néztünk körül idegenvezetővel, megnéztük a barokk katolikus 
templomot. Gyönyörködtünk a magyar szecessziós stílusban épült Zsinagógában és a 
Városházában. A téren álló szökőkutakat a pécsi testvérvárosi kapcsolat révén Zsolnay-
kerámiával fedtek. Láttuk a XX. századi magyar irodalom európai rangú írójának,  



Kosztolányi Dezsőnek a szülőházát, az iskoláját és a szobrát. Megcsodáltuk a város páratlan 
szépségű palotáit, a mediterrán hatású parkokat, érdekes szobrokat. 

  



A város megtekintését egy nagyon kedves fiatal idegenvezetővel jártuk be. Majd folytattuk 
utunkat és este érkeztünk Újvidékre, Novi Sad-ra. A szállásunk a Stari Krovovi Hotelben volt 
félpanziós ellátással. 



Másnap Novi Sad Pétervárad részét tekintettük meg. Pétervárad egy turisztikai érdekesség, 
hiszen vár a felszínen és a föld alatt. Idegenforgalmi érdekesség is, és látványosság, egy 
hatalmas erődítmény a Duna-parton. Kazamatarendszer járatai izgalmas túrát nyújtottak 
számunkra, hiszen hosszú utakon sötétben lépkedtünk.  A vár föld feletti részeit kereskedelmi 
– művészeti – és gazdasági célokra hasznosítják. 



Délután folytattunk az utunkat Belgrád felé, közben megálltunk Tekijan, ami a 300 éves nagy 
búcsújáró templomáról híres. A templomban közös imával, furulyaszóval és énekkel 
köszöntöttük Szűz Máriát. Elénekeltük a Boldogasszony anyánk kezdetű régi magyar 
himnuszt. 



 

Nagy örömünkre megérkeztünk Szerbia fővárosába, Belgrádba. Nagy kiterjedésű és nagy 
forgalmú dunai átkelőhely. A város része és történelmi nevezetessége a Kalamegdán – a 
Nándorfehérvári történelmi emlékpark. Meghatódva álltunk a vár bejáratánál, majd 
végigjártuk a Duna – Száva partján elhelyezkedő hatalmas fekvésű várat. A Magyar kőnél 
megemlékeztünk nagyjainkról, Hunyadi Jánosról, Dugovics Tituszról, Kapisztrán Jánosról. 
Szlama József, Lábos András és Lábos Mária mondtak szép ünnepi beszédeket, majd egy 
szegedi csoporttal közösen elénekeltük a Himnusz és elhelyeztük az emlékezés koszorúját.



  



Elérzékenyülve vettünk búcsút a vártól és indultunk vissza a szálláshelyre, Újvidékre, ahol 
fakultatív program keretében esti városnézésre került sor. 



Harmadik napon átutaztunk Horvátországba, ahol Ilok várát és templomát tekintettük meg. A 
templomban megemlékeztünk Kapisztrán Jánosról, és megtekintettük mumifikálódott testét. 
Itt is koszorúztunk, emlékeztünk.
Ilok környéke híres borvidék. Itt van most Horvátország legnagyobb pincészete, ahol 
megpihentünk és megkóstoltuk a híres Kapisztránról elnevezett bort. A pincészet óriási, 
gépesítve van, hatalmas hordók és régi 70 éves palackozott borok sorfala fogadja az ide 
látogatókat. 





  

Hazaútban érintettük Vukovárt, ahol a háborús múlt és a jelen látványa fogadott bennünket. 
Megálltunk a szétlőtt Víztoronynál, döbbenetes látványt nyújtanak a lövésnyomok, az azóta is
elhagyott épületeken.



A magyar határt Dél-Dunántúlon, Udvar községnél léptük át. 
Élményekben gazdagodva tértünk haza erről a hosszú, de nagyon szép útról. 
Köszönet Lábos András polgármesterúrnak a szervezésért, továbbá az emlékezőknek, 
valamint a szombathelyi Bedécs Gyula nyugdíjas, nagy tudású történelem tanárnak, mint 
remek idegenvezetőnek.

Lábos Mária nyugdíjas tanár és Szabó Szilvia tanító-kultúrszervező

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Nagysimonyi község újabb szépkorú lakóját köszönthettük augusztus hónapban. Ovády 
Sándor, Sanyi bácsi, augusztus 26-án töltötte be 90. születésnapját. Az ünnepelt fia és menye 
jelenlétében fogadta az önkormányzat és Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal részéről
Őt köszöntő Lábos András polgármestert és Hérincsné Szenteleki Csilla jegyzőt, akik Orbán 
Viktor Miniszerelnök Úr jókívánságát is tolmácsolták a részére kiállított emléklap átadásával. 
A napsütötte nyári szombat délutánon Sanyi bácsi szívesen elevenítette fel polgármester úrral 
a régmúlt eseményeit, s ha már a jegyző is jelen volt, nem mulasztotta el bejelenteni, hogy bár
kissé nehezen mozog, de az október 2-i népszavazáson mindenképpen részt kíván venni, ezért
a mozgóurnás szavazás lehetőségét kéri biztosítani. 



Sanyi bácsinak ezúton is sok boldogságot, jó egészséget és jó szavazást kívánunk!  

Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző 

VISSZATEKINTŐ
POLGÁRMESTEREK FŐZŐVERSENYE 

SZAJK 2016’
 

KÉP

Idén július 2-án, immár második alkalommal vettünk részt Lábos András meghívására a 
polgármesterek főzőversenyén, Hosszúperesztegen. 
Tavaly még újoncként, kíváncsi érdeklődéssel vettük az irányt a Szajki – tavak felé.  Idén már
tapasztalatokkal tele, a jó ismerősökkel való találkozás reményében indult el képviselőkből, 
segítőkből, kuktákból álló kis különítményünk. A festői környezetbe települt rendezvény 
nagyon népszerűvé vált az elmúlt évek során, meglepően sok önkormányzat, baráti társaság 
gyűlik itt össze egy jókedvű, élmény gazdag, bár nem kis kihívásokkal (nagyon jó ételekkel 
készülnek) teli napot eltölteni.
Megérkezve reggel, a sátorállítás rendkívül bonyolult, szakértelmet igénylő teendőin túlesve, 
kellőképpen megalapozott hangulatban letáboroztunk.  Megismerkedtünk segítőkész 
szomszédainkkal egy koccintás erejéig, majd „munkaértekezletet tartottunk”, és komoly 
folyamattervet készítettünk a nap hátralévő feladataira tekintettel, mintegy sínre téve a 
teendőket.   A versenyre erdélyi töltött káposztával neveztünk, amit Tóth Katalin receptje 
szerint készítettünk, Kati szigorú instrukciói alapján. Mindemellett Homlok József híres 
marhapörköltje rotyogott a másik kondérban. Azon nemes célból, hogy a főzésben megfáradt 
csapat tagjait étellel lássa el, másrészről hogy a jó illatok révén odacsábult látogatókat, nagy 
szeretettel megvendégelje (mi is megkóstolhattuk mások gasztronómiai remekműveit).
A bírák (híres-neves séfek) már a főzés alatt is többször hozzánk „tévedtek” nem titkolva 
érdeklődésüket, be-bepillantottak a fedő alá, és nem kellett Őket bíztatni a kóstolásra.
Elismerően nézegettek egymásra, és ez bennünk, titokban egy kis reményt ébresztett a jó 
helyezést illetően.  És valóban mikor eléjük járultunk a kitálalt fogással, dicsérő szavakkal 
illették, és nehezen adták ki a kezükből, a (mint később kiderült)



KÜLÖNDÍJASNAK minősített finomságot.
Óriási öröm volt, hiszen jobbnál-jobb tájjellegű ételek készültek, és második alkalommal 
elvinni egy különdíjat nem kis érdem. Nagy kihívások elé nézünk jövőre, de ez kellemes 
probléma úgy gondolom. A forró napsütésben jólesett a fürdés. Estefelé pedig a fellépők 
műsora, illetve a kellemes baráti beszélgetések. Hazafelé elégedetten mondtuk: 

JÖVŐRE UGYANITT!

 
                                                                                                              Bóniczné Körhöcz Márta

VISSZATEKINTŐ – FALUNAP 2016.

A Nagysimonyi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. július 23-án, szombaton tartotta a 
Falunapi rendezvényét, amely kapcsolódik a Nándorfehérvári csata napjához Dugovics Titusz 
emlékéül.
Az idei rendezvényre vendégül hívták és várták a Vas megyéből Székesfehérvárra 
elszármazottak Baráti Körét. Eme kör tagja a nagysimonyi származású Hegedűs István. A 
körben amatőr művészek is vannak, akik szép számmal jöttek el hozzánk, magukkal hozva 
alkotásaik egy részét. 9 óra körül érkeztek meg. Az Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében 
volt a fogadás.  Ezután megemlékeztünk és koszorúztunk a falunkban lévő Dugovics 
emlékhelyeken.  Ezzel párhuzamosan a sportpályán focibajnokságok voltak.



  

Délután a Kultúrházban kulturális műsorok váltották egymást. 
Először a celldömölki Tücsök Bábcsoport mutatkozott be Zsákbamacska c. szórakoztató 
műsorral. Ezt követően a simonyi ovisok rövid táncos műsora következett. 
Közben a celli Vérellátó dolgozói véradást végeztek a Kultúrház egyik kis termében. 
Köszönet a Dolgozóknak és a Véradóknak!
A helyi kézimunkaszakkör tagjai kézműves foglalkozást tartottak a gyerekeknek. Köszönet 
Nekik is!
Az udvaron modellautó bemutató, arcfestés, tetoválás, légvár és csúszda várta a gyerekeket és
az érdeklődőket. Minden gyerek az Önkormányzattól 2 gombócos fagyi jegyet kapott.
A nap fénypontja volt Hegedűs István – Dugovics Titusz ember nagyságú szobrának avatása, 
továbbá a Vas megyéből elszármazott amatőr művészek kiállításának megnyitója.
Az avatást és a megnyitót Lábos Mária nyugdíjas tanár mondta. 

„Ez a szobor, amelyik itt áll most a Kultúrházunkban, 2 és fél méter magas tölgyfa 
törzséből készült. A fát 3 éve vágták ki a Dunántúli-középhegységben, és onnét került egy 
fatelepre. István 3 hónap alatt faragta készre. Az elkészítéséhez Wágner Sándor híres 
festménye adott ihletet, amelyhez rengeteg történelmi hátteret is áttanulmányozott. István 
képzeletében Dugovics Titusz egy magas, erős, bajuszos, pofitos katonaként jelent meg, és ezt 
örökítette meg. Érdekesség a sapkán a toll, amely lehet elől vagy oldalt. A mentén az 
állógallér látható. Abban az időben a mentén a zsinóros gombolás egy oldalas volt. A zeke 
ujja végén kemény hajtóka található, amit előre lehetett a kézfejre hajtani és hátra is lehetett, 
hogy védelmet biztosítson.   A derékon övtáska tartó van. Lábára csizmát faragott, hogy még 
erősebbnek tűnjön.  Kissé hajtott kard a kezében, lábánál a félholdas török zászló. 

Az alapzaton a két nevezetes dátum található. 1456 a nándorfehérvári győzelem éve és
a mai dátum, a győzelem 560. évfordulója.” 

Öt művész hozott anyagot a falunapi kiállításra: Horváthné Szakál Györgyi, Hegedűs István, 
Kovács László, Máthé János, Szakál Antal.
István kivételével a többiek festészettel foglalkoznak. Készítenek pasztellképeket, 
olajfestményeket, domborműveket, plaketteket, foglalkoznak üvegfestészettel is. 
Külön méltatta a művészeket, rövid életrajzzal mutatta be őket a közönségnek.
Gratulált a szép alkotásokhoz, faragásokhoz, képekhez, megköszönve ezt a csodálatos 
tárlatot! 
További alkotómunkájukhoz erőt, ihletet, múzsákat, örömöket kívánt és azt, hogy a 
képzeletvilág szelleme továbbra is termékeny legyen, a faragókés és az ecset ne nyugodjék!

A tárlat 1 hétig volt látható. A falubeliek gyönyörködhettek a szép alkotásokban.



Az avatás és a tárlat megtekintése után a csöngei Reménység Nyugdíjas Egyesület fellépése 
következett. Őket a Pápai Musical Stúdió követte, fantasztikusan jó hangulatot teremtve. A 
műsorok zárásaként a Tihanyi Vándorszínpad előadása következett a Legszebb kincs a 
barátság címmel. Ez előadást a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek 
köszönhetjük. 
A kulturális műsorok után következett a falunapi össznépi vacsora, amelyet már mindenki 
nagyon várt. 
Mc Tomek, azaz Hajas Tamás falunk kiváló zenésze szolgáltatta a falunapi bálhoz a remek 
hangulatot és zenét.
Reméljük mindenki megtalálta a kedvére való programot, és jól érezte magát az idei 
falunapon!

  



 

  

  



Szabó Szilvia tanító – kultúrszervező

A TERMÉSZETRŐL – „ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA…”



Petőfi Sándornak lehet, hogy az ősz csak a szép arcát mutatta, de valójában az ősz, rendkívül 
változatos évszakunk. Az idei évben eddig az ősz csak a szépségét ragyogtatta felénk. 
Kányádi Sándor így ír róla:
„Jön már az ismerős, széllábú deres ősz, 
sepreget, kotorász, meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver, krumplit ás, szüretel,
sóhajtoz nagyokat, s harapja, kurtítja a hosszú napokat.”

Az újra beköszöntött ősszel egyre rövidebbek lettek a nappalok. Korán sötétedik és későbben 
kel fel a Nap. A gólyák, fecskék, a kerti rozsdafarkú madaraink már elrepültek, messze délre 
járnak. Ők ott még élvezik a gyönyörű napsütést, szabadon szárnyalnak a szélben, de nekünk 
itt Európa közepén véget ért a nyár, letelt a nyaralásunk, a szabadságunk. Készülnünk kell a 
borongós napokra. 
Az ősz hónapjai: szeptember, október, november. 
Szeptember 23-ával valójában beköszöntött az ősz, ezt a napot nevezzük az őszi 
napéjegyenlőségnek. Ez tart december 22-ig, ami a téli napforduló ideje. 

Szeptember: Kezdődik az iskola. 
„Szilvaszedés, szőlőszüret, kigyúltak a pásztortüzek. Nyit a Tudás kapuja, kezdődik az iskola.”
Kell egy pulóver vagy kardigán reggelente ránk. Hűvös a reggel, de nappal felmelegszik. 
A hűvös ökörnyál – úsztató hajnalokon hallható az erdők koronás fejedelmének hangja a 
szarvasbőgés. Puhán esik le, majd koppanva szétnyílik és gurul tovább a barna gesztenye. 
Megérett a szőlő és a szeder. Sokan szüretelnek. Lassanként változatos színruhát ölt az erdő. 

                  

Október: Október 1-je a Zene Világnapja. „ A zene mindenkié!” A zene örömöt ad, elűzi a 
bánatot, gyógyít. Hallgass több zenét!



Október 2. vasárnapja nekünk nagysimonyiaknak a Búcsú napja. Jó együtt lenni a szűkebb és 
tágabb családtagokkal, ismerősökkel, Szeretteinkkel! 
Nemzeti ünnepeink is vannak: október 6-a az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja. 
Október 23-a az 1956-os forradalom 60. évfordulója. Ünnepelj velünk!

Az állatok októberben átvedlik téli ruhájukat, amely szürkébb, fakóbb, mint az élőhelyük. 
Gyönyörűek a sárga és vörös levelek!
„ Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.”
Megcsípi a dér a csipkebogyót és a kökényt. Ekkor érdemes leszedni! Mindkettőből szörp, tea
készíthető. 

      

November: November 1-je a Mindenszentek ünnepe. November 2-a a Halottak napja. 
Emlékezzél! „ Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.”

          

November az egészségvédelem hónapja. Lehet túrázni, sétálni, kirándulni! Igazi élményt 
jelent egy-egy családi, baráti együttlét. A természet energiája hat ránk, feltölt, energiát ad. 

                  

Fáznak és éhesek a madarak - folyamatosan etesd őket, és készíts nekik madáretetőt vagy 
odút!



    

Minden Olvasónak szép őszi napokat kívánok! Szeretettel: 
     Lábos Mária ny. tanárnő

       

KULTÚRHÁZI ESEMÉNYEK

Július 1-jétől a Balogh József Kultúrházban – vasárnap és hétfő kivételével - 
mindennapos meghosszabbított nyitva tartás volt 13 órától 21 óráig. 

- A nyári szünetben ( július, augusztus ) ki is használtak ezt a gyerekek, fiatalok, sok 
időt töltöttek a közösségi házban. Sportoltak, ping-pongoztak, kondiztak, beszélgettek, 
interneteztek.

Kedden és csütörtökön este Női tornát tartott Hujber Virág sárvári gimnazista, kinek
ezúton is megköszönöm a közösségi munkáját. Ősztől már ismét Györkös Judit pedagógus 
vezeti a tornát. Szép számmal járnak már a tornára, de szeretettel várják a további 
érdeklődőket is. 

Szerdánként a Kézimunka szakkör tagjai készítik az ötletes és szép alkotásokat. 
Hozzájuk is bátran lehet még kapcsolódni! Segítenek új technikák megismerésében! 

Minden vasárnap este zenekari próbát tartanak a fiatalok. 

Minden héten volt árusítás sokak örömére. A Védőnő Babamasszázs tanfolyamot 
tartott az érdeklődőknek. 

- Július 23-án volt a Falunapi rendezvény, melynek délután a Kultúrház adott helyet. 
Kulturális műsorok váltották egymást, valamint Dugovics Titusz szoboravatásra került sor, 
melyet Hegedűs István volt simonyi diák faragott. Öt székesfehérvári művésznek volt 
kiállítása. Külön cikkben részletesen beszámolok e nagy nap eseményeiről.

- Július 25-én és 26-án tartottuk a Nyári tábort.



Az első nap 32 fő vett részt a táborban. A bemutatkozások után rendhagyó történelem óra 
keretében megemlékeztünk a Nándorfehérvári csata 560. évfordulójáról. A beszélgetés közben
kivetítettük a kiránduláson készített fényképeket. Rövid „mozizással” az internetről letöltve 
megtekintettük a csata animációs bemutatóját. Ezt követően vár rajzokat készítettek, 
színeztek. A délelőtt folyamán még egyéb kézműves foglalkozások és sportolások, sor-
váltóversenyek váltották egymást. 



A konyhán ebédeltünk, Kati néni és a konyhai dolgozók segítségével elfogyasztottuk 
az ebédet. Köszönet a fáradozásukért!

  



Délután Sitkére mentünk tekézni. Az előző évek nyári táborozásaihoz hasonlóan 
örömmel gurították a tekegolyókat, versenyezve egymással. Hazatérve, még tovább folytattuk
a kézműveskedést és a labdajátékokat. 





Másnap fürdőnapunk volt Mesteriben, ahol 36 fő vett részt. Nagyon jól éreztük 
magunkat, mindhárom medencében fürödtünk. Az idő változatos volt, sütött a nap, majd 
elbújt, rövid időre esett is, de mi nem bántuk, mert így a barlangfürdőt is kihasználhattuk. Jó 
érzés volt látni a gyerekeket, ahogy jól úsznak, együtt játszanak a vízben. Nehezen jöttek ki a 
vízből, még maradtak volna. 



  

  



  



Köszönet a gyerekeket autóval és busszal szállítóknak, a Polgármesterúrnak, Kóbor 
Rudolfné Babi néninek, a  Tétry Családnak, Smidéliusz Tibornénak, Kiss Csabának. Köszönet
az Egyháznak és a Civil Szervezeteknek, hogy a buszokat rendelkezésünkre adták. 
Köszönetemet fejezem ki az Önkormányzatnak, a Polgármesternek, akik Sitkére a buszt és a 
tekézés díját fizették, valamint a mesteri fürdőbelépőjeggyel támogatták a családokat. 
Köszönet a középiskolás lányoknak, akik a közösségi szolgálatot teljesítették, segítettek a 
gyerekfelügyeletben. 
Köszönet Babi néninek a finom palacsintáért, és Ági néninek a sós kifliért és fincsi 
pogácsáért! Továbbá Lábos Máriának, nyugdíjas tanárnőnek köszönöm meg a mindennemű 
segítséget, a kézműves foglalkozásokat, a felügyeletet vízben és szárazföldön és az almás 
lepényt.   

- Augusztus 12-én voltunk ismét Mesteriben 10 fővel. Az idő gyönyörű volt, a 
szabadtéri fürdőzésnek kedvezett, amit ki is használtunk! Szépen lebarnulva, vidáman 
töltöttük a napot! 

- Szeptember 24-én került sor a 18. Jubileumi Osztálytalálkozóra. A meghívott 12 
osztályból 10 osztály tanulói, „öregdiákok” vettek részt ezen a szép ünnepen. 



A Kultúrház tele volt, kb. 140 fő ünnepelt együtt. Falunkban hagyománya van a közös iskolai 
találkozóknak. 18 éve szervezzük e találkozót Édesanyámmal együtt, amikor közösen 
ünnepelnek a kimaradt volt simonyi diákok. Az ünnepélyt a Himnusz éneklésével nyitottuk 
meg, majd Szabó Szilvia tanító-kultúrszervező köszöntötte a Megjelenteket, kiemelve a 
nyugdíjas pedagógusokat, Ködös Endréné Kató néni nyugdíjas tanítónőt és úttörő 
csapatvezetőt, aki vasdiplomás pedagógus. Szeretettel és mélységes tisztelettel emlékeztünk 
Ködös Endre gyémántdiplomás igazgatónkra, aki 2014 júliusában az „égi mezőkre” 
költözött. Távollétében köszöntöttem Bene Viktorné Edit néni nyugdíjas orosz és ének 
szakos tanárt, aki gyémántdiplomás pedagógus. Köszöntöttem Takács Jánosné Zsuzsa nénit, 
aki aranydiplomás pedagógus, valamint Lábos Mária nyugdíjas igazgató, biológia - földrajz 
szakos tanárnőt, dr. Horváthné Kőmíves Ágota, Rábáné Szabó Gyöngyi, Kalmár Katalin 
tanárnőket, osztályfőnököket és távollétükben az iskola valamennyi volt pedagógusát és 
konyhai, technikai dolgozóit. 

Az irodalmi műsorban az alábbiak vettek részt: 

1. Szavalat:  Először  Smidéliusz  Lili 5.  o.  tanuló  Köszöntő  verse
/ Ünnepnapra készültünk…/

2. Szavalat:  Smidéliusz  Zoltánné  Ovádi  Anikó 35  éves  osztálytalálkozós  szavalata.   /
Osztálytalálkozóra /

3. Szavalat:  Kovács Kornélia, Orsós Réka, Ilyés Milán és Takács Kornél a celldömölki
Szent Benedek Katolikus Ált. Iskola 4. B. osztályos tanulói együtt szavaltak az iskolai
életről. / Szinetár György: Szeptemberi csengetés c. verset /

4.  Szavalat: Kovács Kornélia: Köszöntője után Orsós Réka a kedves jó tanárokról, Ilyés
Milán az iskoláról szaval. / Te kedves udvar… Kedves Tanáraink!...Iskolába menni jó!... /
A légy jó mindhalálig c. musicalben a földrajztanár éneke gyönyörűen fejezi ki, hogy Az
élet szép, az élet minden – bármilyen területen is élünk és dolgozunk. Ebből hallgattunk
meg egy részletet!



5. Szavalat:    Móra Ferenc: A cinege cipője c. verses mesét mondta el  Csoma Edina 2.
osztályos  tanuló,  aki  1  hónapja  érkezett  falunkba  Erdélyből  és  Takács  Kornél 4.  B.
osztályos tanuló.

6. Szavalat:  Smidéliusz Fanni gimnáziumi tanuló  egy szép vallomással emlékezett vissza
szeretett  tanárára.  Hiszen  mindannyiunk  életében  meghatározó  a  tanító,  a  tanár
egyénisége. 

7. A régi időkre emlékezve Kányádi Sándortól: A kicsi legény, nagy tarisznya c. verset adta
elő Gyarmati – Szabó István 45 éves osztálytalálkozós és Szabó Szilvia.
Hálásan emlékeztek az iskolára, a tanárokra, az osztálytársaikra a jubiláló öregdiákok. 

       

8. Tóth Mónika 15 éves találkozós olvasott fel egy szép verset, 
9. majd Giczi Erzsébet 55 éves osztálytalálkozós szavalt a találkozók öröméről.
10. Őt Karácsony Mária 60 éves találkozós követte, aki az élet értelméről adott üzenetet 
mindenkinek,



11. és végül Geiger Józsefné Hegedűs Anna 65 éves találkozós, mint a legidősebb öregdiák 
mondott köszöntő szavakat az egybegyűlteknek.

Az irodalmi műsor után egy perces néma felállással adóztunk azok emlékének – 
tanároknak és osztálytársaknak – akik már nem lehetnek közöttünk, és valahol az égi 
mezőkön tartják a találkozójukat!

Projektorral történő kivetítéssel megnézték, hogy a mai napon mely évfolyamok 
találkoztak. Sokan küldtek, hoztak fényképeket, amivel színesebbé tudtuk tenni a kivetítést. 
A megjelent osztályok felálltak, és nagy tapssal köszöntötték őket! AZ idei évben nemcsak  a 
10, 15, …50, 55, 60 éve kimaradtak találkoztak, hanem 5 fő él még, akik 65 éve maradtak ki a
simonyi iskolából. Őket Lábos Mária virággal köszöntötte. Név szerint: Geiger Józsefné 
Hegedűs Anna, Kiss Imréné Kutasi Irma, Kovácsné Farkas Margit – ők hárman jelen voltak 
az ünnepélyen. Távollétében köszöntöttük Kaisinger Ilonát és Kutasiné Horváth Irént. Adjon 
Isten erőt, egészséget Nekik!

Az ünnepély 2. részében Lábos Mária nyugdíjas igazgató, tanár köszöntötte a 
Megjelenteket. Útravalóul az alábbi üzenetet mondta:



„A szeretet az élet csodája, nem tarthatod meg, add tovább, tegyél egy apró, kedves gesztust, 
amitől szépül a világ! Álmodj csodáról, szép jövőről, ne tartsd magadban, add tovább! 
Legyen vége a háborúknak, az ember másért született! Emeljük fel a nyomorgókat, ebben 
segít a szeretet! A szeretet az lelkeket gyógyít, gyógyítsd te is, hát add tovább, a szeretet az 
élet csodája, nem tarthatod meg, add tovább, tegyél egy apró, kedves gesztust, amitől szépül a
világ!”

Külön  kiemelten  köszöntött  2 volt  Tanítványt,  akik  megajándékozták  a  találkozót  egy
csodálatos kiállítással. E két diák: 

Farkas  Imre 55  éves  osztálytalálkozós  diák,  aki  Budapesten  él  családjával  és
Hegedűs István szintén 55 éves öregdiák, aki Székesfehérváron él családjával. 
A sors különössége, hogy ők egy időben, néhány nap eltéréssel itt születtek Nagysimonyiban
és szeptemberben töltötték be a 70.  születésnapjukat!  Osztálytársak voltak,  majd más-más
irányba  indultak  tovább  és  nyugdíjas  korukra  mindketten  vésőt  és  kalapácsot  fogtak,  és
álmaikat, vágyaikat fafaragásokban valósították meg. 

Mindkettőjükben  a  gyökereihez  örökké  ragaszkodó  tevékeny  művészembert
ismerhettünk meg. Mindkettőjükre nagyon büszkék vagyunk és szeretettel gondolunk Rájuk. 



Farkas Imre elkészítette az iskolával szembeni  Dugovics szobrot,  amit már újra is
faragott. Az utolsó iskolai tanévzáró ünnepélyre, 2009-ben a  Nyitott könyvet  ajándékozta a
pedagógusoknak és a simonyiban tanuló diákoknak. 
Elkészítette a temetőbe a ravatalozó falára a szépen kifaragott feszületet, hogy emlékeztessen
bennünket Krisztus keresztútjára, szenvedésére és a feltámadására. Továbbá a haranglábra, és
a Kultúrházba a magyar címert készítette el, amellyel hitét, hovatartozását, igazi magyarságát
és  nemzettudatát  fejezi  ki.   Pintér  László  sárvári  fafaragóval  a  Szeretet című  alkotást
készítették a Kultúrházba. Rengeteg fafaragást készített a családról, de történelmi – és vallási
személyiségekről  is.  Több alkalommal is  volt  már kiállítása a falunkban, az országban és
határainkon kívül is. Hála és köszönet mindezekért!

Hegedűs István kivételes tehetségével lepett meg bennünket. 2 fafaragással is 
megajándékozta a falut. Szent Andrást, katolikus templomunk védőszentjét faragta meg, majd
az idei falunapra elkészítette Dugovics Titusz szobrát életnagyságban. A nándorfehérvári 
diadal 560. évfordulójára emlékeztük a nyáron. Köszönettel tartozunk neki, hogy bepillantást 
nyerhettünk otthonába, ahol a varázslatosan szép és sokféle faragás elkápráztatott bennünket. 
Melyek között vannak vallásos témájúak, mint például Szűz Mária a kis Jézussal, Lourdi 
Szűzanya Szent Bernadettel, Assissi Szent Ferenc, a méhészek védőszentje: Szent Ambrus. 
Simon András grafikái, feszület, lakásdíszek, fajátékok, asztaldíszek.  Neki is több kiállítása 
volt az országban, zsűrizett alkotásai is vannak. Hála és köszönet munkájáért.

A két tanítvány méltatása után kivetítőn néztük meg róluk készült képeket, valamint a 
kiállított tárgyakat.



    

Lábos  Mária  nyugdíjas  igazgató  -  tanárnő  zárásként  egy  szép  verset  ajánlott  közös
elmondásra: 

 „Én iskolám, köszönöm most teneked, hogy az eljött életcsaták között volt hozzám
mindig víg üzeneted! Tápláltad bennem tovább az erőt, szeretni az embert és küzdeni és hűn
állni meg Isten és ember előtt!
S én vén diák, szívem fölemelem, s így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, csak semmi félelem! Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami
volt, nemes, küzdő, szabadlelkű diák!”

Az  ünnepély  után  Karácsony  Mária  60  éves  osztálytalálkozós  megköszönte  a
szervezőknek az áldozatos munkáját.

Minden jelenlévő „öregdiák” így búcsúzott: - Remélem, 5 év múlva újból találkozunk!
Adja Isten, hogy így legyen!



A megjelent  osztályok  folytatták  a  közös  együttlétet,  beszélgetéssel,  vacsorával,
nosztalgiázással. 

Sitkén a 45 éves osztálytalálkozósok

- A Kultúrházi heti nyitva tartási rend idején Mindenkit szeretettel várunk! 
A napi programok időpontjai a bejárati ajtóra kirakott lapról olvashatóak.

Gyerekeknek,  fiataloknak  eredményes,  jó  tanévet,  felnőtteknek  szép  őszi  napokat
kívánok!

         Szabó Szilvia tanító – kultúrszervező



KÉZIMUNKA SZAKKÖR

A szünidő derekán ismét lehetőségünk nyílt kreatívoskodni a gyerekekkel. A falunapi program
keretein belül, a kultúrházban volt alkalmunk a foglalkozásra, ahol már kicsit a következő 
tanévre készülve füzetborítók, ceruzatartók, könyvjelzők készültek. A kicsik maguk 
választhatták ki a figurákat, betűket, színeket, melyekkel díszíthették alkotásaikat. 
Reméljük a következő foglalkozáson is ilyen szép számban vesznek majd részt az érdeklődők.

             Szabó Réka

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

A nyár folyamán babamasszázs tanfolyamon vehettek részt az érdeklődő szülők 
gyermekeikkel. A foglalkozásokon megismerkedhettek a babamasszázs történetével, 
előkészítésével, hatásaival és a masszázsfogásokkal.
A babamasszázs évezredes hagyománya Indiából származik, kidolgozása Vimala McClure 
nevéhez fűződik. Számos kísérlet, megfigyelés, és kutatás bizonyítja a masszázs csodálatos 
hatásait, eredményeit.
 

A babamasszázs  sokkal  többet  jelent  a  kicsinek  a  puszta  testi  örömnél  vagy a  fizikailag
érzékelhető  pozitív  hatásoknál.  Segít  megőrizni  egészségét,  testi-lelki  jólétét.  A szülőnek
pedig erősíti az önbizalmát, az anyai érzéseit. Az apák pedig lehetőséget kapnak arra, hogy
babájukat  masszírozva  közelebb  kerüljenek  gyermekük  szívéhez,  ezzel  elmélyíthessék  a
köztük kialakuló kötődést.

A  babamasszázs,  mint  szeretgető  érintés,  már  újszülött  kortól  elkezdhető.  A  gyermek
növekedésének megfelelően a mozdulatok változtatásával a masszázs tovább folytatható.



"Ha kisbabád vagyok - érints meg,
szükségem van az érintésedre, úgy,

ahogyan talán sosem képzelted.
Ne csak mosdass, pelenkázz és etess, ringass el,

puszild meg az arcomat és simogass.
Nyugtató, lágy érintésed biztonságot és szeretetet ad."

                                             Szabó Edina védőnő

                                                
NAGYSIMONYI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR   

  
2016-os év  NYÁRI ESEMÉNYEI

A Nagysimonyi  Községi  Könyvtár  igényelt  programokat  a  Vas  Megyei  Könyvtárellátási
Szolgáltató  Rendszertől.  2016-os  évre  8  db programra  támogatását  nyerte  el  községünk
Könyvtára 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.

2016. július 23-án szombaton a Falunapon, a  budapesti Tihanyi Vándorszínpad 55 perces

színházi előadása volt látható Legszebb kincs a barátság címmel.

A fővárosi  színészek  a  közönségnek  vidám  élményt  szereztek,  a  gyerekeket  bevonták  a
szerpelésbe és mindenkit megtanítottak arra, hogy semmi sem fontosabb az életben annál,
hogy mindenki önmagát adj, embertársainkat olyanak fogadja el amilyenek és legyenek igaz
barátaink →akikre minden körülmények között lehet számítani.

Köszönet mindazoknak akik, jelenlétükkel megtisztelték a programot.



 

Év többi részében a következő műsorok kerülnek megrendezésre:

-  20 órás  számítástechnikai  tanfolyam kerül  megrendezésre oktató Potor  Krisztina lesz,

várjuk  az  érdeklődőket  rá,  hogy  elindulhasson  az  oktatás  az  Ősz  folyamán,  részvételi

szándékát legyen szíves jelezni Lukátsiné Németh Ilonának,

- 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  kortól

függetlenül,

- 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.

Az alábbi Folyóiratok járnak a könyvtárba, amiket szintén lehet ingyenesen kölcsönözni.

Heti lap: Kiskegyed,

Havi lapok:  Családi lap, Interpress magazin – IMP, Júlia és Romana regények,

National Geographic, Természet Gyógyász,

Kézimunka újságok: Burda, Filé horgolás, Horgolási Ötletek, Praktika,

Mindenkit szeretett várok, az új modern könyvtárszobába, ami a Balogh József művelődési 
ház emeletén található.

 
Lukátsiné Németh Ilona

                                                                                                                        könyvtáros

EMBERI SZABADSÁG

Isten teremtett bennünket, és így teljesen függetlenül az időtől, helytől, kortól az övéi 
vagyunk. Mégsem kezel bennünket úgy mint egy tárgyat, vagy mint egy szolgát, hanem 
felemel magához és az Ő művének részeseivé tesz bennünket. „Ez igazi, önzetlen szeretet.” 
Minderre a legkülönbfélébb válaszokat lehet adni.

Ádám és Éva bűnbeesése óta az emberiség nagy csapdája az Istentől távoli élet. Az ember 
szabad akaratából választhat jó és rossz között. De vajon tényleg szabad-e az Istentől 
elszakadt ember? Téved, ha azt gondolja, hogy szabad. „Én-jéhez kötődése fosztja meg igazán
szabadságától.” Mindez az önzésben és szeretetlenségben mutatkozik meg. A függősége 
nyilvánvaló és a legtöbb esetben mindez neurotikus megnyilvánulásokat is hordoz. Ahogy a 
pszichiáter mondja: „ A tünetek azt mutatják, hogy az illető személy nem képes irányítani 
életét, hanem egyszerűen sodródik.” Az ember mégis lelki kényszertől mentes szabadságra 
hivatott. Az igazi lelki szabadsághoz az én központúságot, a gátlást, a megkötözöttséget le 
kell vetnie. „Aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.” Jn. 8,34



Az ember időnként beleás a múltba, hogy ott felfedezze az Isten szeretetének és a jónak a 
nyomait, amelyet ő belénk oltott, ráhagyatkozva a Lélek megújító erejére, amely elismerése és
elfogadása annak a több szeretet közösségnek és megbocsátásnak, amelyet az élet elvár 
tőlünk. Az Isten gyengéd atyaságának meghirdetése csak egy visszatérésre való meghívás 
formájában történhet: Isten, az Atya mindenkit vár.

Az  embert  nyomasztja  a  bűn  és  ebből  kiutat  keres,  mindazonáltal  rádöbben  a  saját
felelősségére. Mindez történhet egy nagy jelentőségű esemény vagy egy kegyelmi pillanat
hatására.   „  Egy  nap  lelkileg  felébredtem”  –  mondta  egy  lány  amikor  rádöbbent  arra,
mennyire ingerült és közömbös mások iránt. Ez a felismerés arra késztette, hogy az addigi
langyos kereszténységét felcserélje egy új addiginál aktívabb életre. Ettől kezdve tudatosan
törekedett  az  életszentségre.  „Szent  az  a  személy,  akit  Istennek  benne  való  jelenléte  és
működése  megszentel.” Az  Isteni  kegyelem  ereje  viszi  tovább  a  megtért  embert,  hogy
elhatározását  céltudatosan  meg  is  valósítsa.  „Aki  mindvégig  kitart  üdvözül.” Kemény  és
küzdelmekkel teli próbák következnek, önmagával szemben is. Jézus ígéretét kell ekkor is
szem előtt  tartani.  „Senki sem hagyja el  otthonát,  feleségét,  testvéreit,  szüleit,  gyermekeit
Isten országáért, hogy sokkal többet ne kapna ezen a világon, a másvilágon pedig az örök
életet.”

Vállalni kell a teljes önmegtagadást, hogy ezáltal Istennek adhassa önmagát, s a végén Szt.
Pállal mondhassa: „Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” Egy életprogram
fogalmazódik meg ebben a mondatban.

Balasi István plébános

KICSODA KRISZTUS?

 „Amikor a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: „Mi a véleményetek a
Krisztusról?” (Mt. 22,41-42.)

A keresztyén ember életében a legfontosabb kérdés hangzik el most Jézus szájából.

Mert szépen el lehet beszélgetni arról, hogy Isten hogyan teremtette a világot, hogyan tartja

fenn most is, és hogyan gondoskodik róla nap mint nap. Szép és fontos dolog az, ha valaki

ebben hisz. Azt is sokan tudják és hisznek benne, hogy Isten az élet és halál Ura. Nem a sors

vagy a vak szerencse – vagy a szerencsétlenség – vet véget egy-egy ember életének akár

fiatalon is, mert még a betegségeken, baleseteken és egyéb eseményeken keresztül is maga az

Úr munkálkodik a világban és az emberek életében. De ez nekünk, embereknek nem elég

ahhoz, hogy üdvösségünk legyen. Hiszen ahogyan Jakab apostol írja levelében, ha pusztán

ennyiről tudunk és ennyiből áll a hitünk, akkor az ördögökkel vagyunk egyformák. Így szól



Jakab: „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek tőle.” (Jak.

2,19.) Ahhoz, hogy üdvösségünk lehessen, a Jézus által feltett kérdésre kell válaszolnunk: „Mi

a véleményetek a Krisztusról?” Mert csak ezen áll vagy bukik az örök élet kérdése. Azon,

hogy kinek tartja valaki Jézus Krisztust saját életében.

A farizeusok nem tudnak Jézus kérdésére válaszolni. De azt gondolom, hogy sokan ma

sem tudnának válaszolni erre a kérdésre. Pedig akit valóban foglalkoztat üdvössége, az örök

élet  kérdése,  annak  kell  tudnia  válaszolni.  Annak  Dáviddal  és  a  Biblia  minden

bizonyságtevőjével együtt el kell tudnia mondani, hogy Krisztus az én Uram és Megváltóm,

aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten, ezzel megsegít engem, és örök életre visz.

Ahogyan Jób is mondja a legnagyobb kétségbeesés közben is Istent dicsőítve: „Tudom, hogy

az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött” (Jób. 19,25.). Vajon hányan vannak a mai

világban, hányan vannak közösségeinkben, akik valóban szívből és tiszta hittel ki tudják ezt

mondani? Szeretném remélni, hogy minél többen. Hiszen ha ezt nem tudjuk teljes hittel és

meggyőződéssel kimondani,  akkor számunkra nem jelent semmit a Krisztus kiontott  vére.

Akkor mindaz, amit a Szentírás elmond Jézusról és az Ő munkájáról, csupán egy szép történet

marad  számunkra,  amely  nem  árt  ugyan,  de  nem  is  használ  semmit  örök  életünkkel

kapcsolatban.  Így azonban semmivel  sem leszünk közelebb az  üdvösséghez,  mint  azok a

vezető  emberek,  akik  csak  kísérteni  akarták  Jézust  és  azt  nézték,  hogy  hol  találhatnak

szavaiban kivetnivalót. Figyeljünk hát nagyon Jézusra, mindarra, amit ő tett, és lássuk meg,

hogy mindezt nem másért tette, csak azért, hogy minket Istenhez vezessen és így örök életet

adhasson  nekünk.  Figyeljünk  rá  és  fogadjuk  el  őt  valóban  Megváltónknak,  akinek  vére

megtisztít még a legnagyobb bűnöktől is. Köszönjük Megváltónk!

Rác Dénes evangélikus lelkész

NAGY SÁNDORTÓL VERSAJÁNLÓ

Ezt a két versemet ajánlom szeretettel Mindenkinek.

Reményem Krisztus

Ahol a szeretet, ott a hit,
eljön a nap, Jézus újra itt!
Most is Érted ver ez a szív, 
szól a szám, lelkem hív.



Amit látok, múlik,
ez a világ porba hullik.
Fogy a véges, így elmúlik,
az álnok leple lehullik!

Nincs több ha, vagy, talán,
örökkévalóságban nincsen halál.
Reményem Jézus, hallom a szavát,
angyalok karjai mutatják a hazát!

Legyen meg az akaratod

Az utolsó nap közel már,
az ítélet sokaknak fáj.
A bűn végső sikolyra vált,
érkezik Jézus az égbolton át.

A gonosszal megvívja a csatát,
győzelemre viszi az igazság harcát!
Teljesíti Isten akaratát,
lába elé veti a pusztító hatalmát.

Ahol vihar tombolta ki magát,
ott trónol a fájó némaság.
A világ meghallja Krisztus szavát,
itt épít Isten új hazát.

A bűnös lélek szabadulást vár, 
térj meg és az utamon járj!
A szeretet szívtől-szívhez jár,
mint a lepke virágról virágra száll.

A megtért szívekben ott a szabadság, 
nem képzelgés az élő valóság.
A remény üdvözülést talál,
hiszen vesztes a halál!

A nap érleli a kalászt,
a szerencse élteti a halászt!
Az emberiség egy nagy család,
éneklik az örömének dalát.

A szeretet boldogságot lát, 
az Atya mindenek felett áll!
Ahogy turbékol a galambpár,
úgy éljen az egész világ!



Sok szeretettel:    Nagy Sándor

Emlékeink erdejében

Nagymamaként már bátran állíthatom, életünk legfontosabb erőforrása Isten után a család.
A mai világban egyre láthatóbb, hogy az önzésre nevelődött ember, szeretetlenségben nő fel. 
Ezért csak a hasznosságot tartja szem előtt. És mindenki más csak addig fontos a számára, 
amíg elősegíti valaminek a megszerzését. A személy nem fontos, számára csak érdek létezik. 
Ez is látható szűkebb és tágabb környezetünkben, ahol a személy nem fontos, ott kiüresedik 
minden, s a hiányokat pótolni kell. Pótlék pedig van bőven, ami viszont egyre messzebb viszi 
az embert önnön szíve megismerésétől, a jótól, a tartós értékékektől,- egyre messzebb az 
üdvösségtől.
Azért is fontos az értékek tiszteletében való növekedés, mert korunk előrehaladtával a 
szívünkben gyűjtögetett kincsek segítenek majd élni, s emlékeink erdejében sétálva, öregedve 
is tudunk boldogan élni, a külsőségek majmolása nélkül. Hiszen a létezés maga a csoda, s 
egyedül a lélek gazdagsága, ami lényeges, hiszen halálunk pillanatában minden itt marad,  
amit földi értelemben birtokoltunk. Az Úr számára csak a szívünk a fontos. Lelkünk belső 
erőforrásából tudunk csak erőt, reményt, kitartást meríteni a nehézségek idején. A mai világ 
emberének sem könnyű, de meg kell tanulnia aggodalmaskodás nélkül élni, ha a szíve, lelek 
egészségét meg szeretné őrizni öregkorára is. Persze életünk egyben feladat is, mindenki a 
maga tehetségének megfelelően mindent meg kell, hogy tegyen, hogy az életet gazdagabbá, 
szebbé tegye. Egy görög katolikus lelkésztől olvastam:
A társadalom nem beteg, csak a lényeg hiányzik belőle. A VALAKIHEZ TARTOZÁS,.Az 
ÉLET Forrása, az Isten nélküli világ csak maga körül kering. Nincs kapcsolata Istennel. Ha az
ember nem bízza életét másra, akkor óriási terhet vállal A hit és a bűnbánat azt jelenti,hogy 
tisztában vagyok vele, hogy tetteimért felelősséget tartozom, ugyanakkor, ha ismerem Istent  
életre szóló támaszom is van .Isten elé tehetem megoldhatatlan élethelyzeteimet, mert Ő a 
legrosszabbat is jóra tudja fordítani. Az ember viszont a legjobbat is el tudja szúrni, rontani. A 
régi világembere nem ismerte a depressziót, a szentek sem. Ha a nagyszüleimre gondolok, 
soha nem aggódtak a holnapért, a jelen minden pillanatáért szívvel-lélekkel mindent 
megtettek, elég a mának a maga baja felkiáltással. Tudtak bocsánatot kérni, megszabadultak 
vétkeiktől, így ünnepeiket tiszta lélekkel, örömmel élték meg a legnagyobb szükségben is. 
Tudták a bűn létezik, de van megbocsátás. Így az élet egyensúlyban van. Nemcsak a fejükkel, 
a szívükkel is gondolkoztak. A fej okos, a szív bölcs!

Nagyon fontos, hogy a gyermek emlékeket, szép emlékeket adó élményvilágban 
növekedhessen.
Ha a gyermek már gyermekkorában, a családban korának megfelelő, feladatot kap, 
felelősségre nevelődik, úgy felnőve maga is képes lesz értéket teremteni. A gyermek megérti 
és megérzi, hogy a növekedést Isten adja, és ne maguktól teremnek a dolgok. Ha még egy kis 
kertet is művelhet, megfigyelheti, hogy a cseppnyi magból mire termést hozó, gyümölcsöt 
termő fa lesz, rengeteg dolog szükségeltetik a Gondviselő és az ember közös munkájából lesz 
minden.
Ha nincs feladat, nincs cél, akkor tétlenség van, s abból fakad a rombolás, a pusztítás.
Az ember vagy alkot és teremt s így az élet tiszteletét sajátítja el. Ha nem teremt, akkor 
lézeng, unalmában szemetel, rombol, pusztít, fitogtatja erejét, amit nem jó, nemes célokra 
fordított,



Ha nincs építés, saját erőfeszítéssel, így nem alakulhat ki egy egészséges önbecsülés, mely 
segíti a másik értékeit is felismerni és tisztelni. Nem az iskola feladata csupán ezt elősegíteni, 
a tartós alapot a családban kell elsajátítani. Itt lép be a személyek, szülők, nagyszülők, 
rokonok, egy falu közösségének emberformáló szerepe.
A gép nem lelkes lény, így emberré nevelni sem tud, Csak az emberi kapcsolatokból 
építkezünk, 
Csak a tartós, szilárd, hűséges, becsületes emberi kapcsolatok nevelnek jó emberré, akik 
ebben a hajszolt, pénzimádó, irgalmatlan világban is fel tudja mutatni életével az irgalmat, a 
szeretetet, mely egyetlen járható útja lesz a „Jövő emberének” is.

Szeretettel:                                                                                                               Papp Anna
     

CIVIL HÍREK

Szüreti mulatság

  

  

 
Idő múlásával hosszú-hosszú évek alatt érkezhetett Magyar Honba egy rendkívül kellemes 
bogyó, neve szőlő, itten aztán magas fokra csiszolódott termesztése, vele együtt a bor készítés
mestersége.
A Vasi dombság szívében, Kemenesalján, ott ahol templomtorony is kimagaslik, és azt 
mondják, derék emberek lakják a kis falut, melynek ősi neve Vas-Simonyi , minden év 
szeptember idusán  vigalommal ünneplik eme termény begyűjtését, és a nedű préselését, a

s z ü r e t e t .
A mesterség apáról fiúra száll, és a mondás szájról szájra jár: „Aki vizet önt a borba, Isten 
nyila üsse orrba”.  Meg az is, hogy „jó bornak nem kell cégér”.



Ottan nőttem én is fel, és mivel a Cola egészségtelen, el-elkevertem én is rendesen azzal a 
zamatos, szomjoltó hazai innivalóval. Felnőttként már tudom ez az egyik legősibb 
növényünk. Kezdettől Isteni növényként tekintették elődeink, nem véletlen, hogy Noé első 
teendői közé tartozott, hogy a vízözön után azonnal elültesse a bárkáján megmentett 
szőlővesszőket, eredetét így hálával neki köszönhetjük meg.

  
 
Történt egyszer régidőben, ebben a nevezetes faluban a tiszteletes kérdezte nyáját, hányan 
bocsátottak meg az ellenségeiknek. Mindenki feltartotta kezét, egyetlen idős, törékeny 
asszonyka kivételével, akinek a hegy oldalán állt a pincéje. Katinka néni, ön tényleg 
elzárkózik attól, hogy megbocsásson: Megkérdezhetem hány éves tetszik lenni? Mivel ez igen
szokatlan dolog.
Aranyos néni kitotyogott a plébános elé, szembe fordult a hívekkel, és annyit mondott angyali
mosollyal: Kilencvennyolc múltam. A pápai szemorvos is azt mondta, csak a jó simonyi bort 
igyam továbbra is, és ne törődjek semmivel. Nincs is énnekem egyetlen ellenségem sem. 
Túléltem a cudar, becstelen aljasokat!
Mi sem bizonyítja, hogy a simonyi bornak nem kell cégér, mint hogy így, ennyien itt 
köszöntjük ma szüret ünnepét! Hódolva a bornak, az ünnepi alkalomnak, szeretettel 
köszöntök itt minden kedves résztvevőt és fellépőt.
Kívánom:

·         Hogy a következő percek vidáman teljenek!
·         Torkok szárazon semmiképp sem maradjanak!
·         Hosszú-hosszú éveken át legyen nevetéstől vidám a Simonyi hegyoldal!
·         Katinka néni szemlélete sokáig maradjon példaként előttünk. Gondokat túléléssel 

hidaljuk át, és s tőkéket művelve, tevékenyen élhessünk meg szép kort mindannyian!

Ezekkel a köszöntő szavakkal vette kezdetét a felvonulás utáni ünnepség.

Felléptek:
Rocky Dilly gyermekei Celldömölkről. A táncosok oktatását 1997 évben kezdték meg a 
Kemenesaljai Művelődési Központ berkeiben, még a Kultúrház csoportjaként. Később, 1999 
évben hivatalosan, Egyesületi formában “Rocky-Dilly” Akrobatikus Rock and Roll Club 
néven került bejegyezésre a csapat, az akkori Magyar Akrobatikus Rock and Roll 
Szövetségbe. Napjainkban, tagjai  a Magyar Táncsport Szakszövetségnek. A gyermekek 
között több simonyi kislány is táncolt.

Kemenessömjéni Lányok és Asszonyok. A formáció egy éve lép fel falunapokon és szüreti 
felvonulásokon.

Herpenyő sárvári zenekar a Sárvári Senior Néptáncsegyüttes kíséretével. A zenekar tagjai
már régóta zenélnek együtt, de a  csupán néhány éve kapták a Herpenyő nevet. Magyar 
népzenét játszottak.



Sitkei Citera Zenekar, mely 1966. október 28-án alakult meg. Vas megyében elsők között, 
immáron 45 évvel ezelőtt. Népdalokat, népies műdalokat, magyar nótákat játszottak.

 

 

Fellépésüket követően táncház vette kezdetét, majd a másnap hajnalba átnyújtózkodó  szüreti 
bál következett.

A szervezők nevében szeretnénk köszönetet mondani minden a falubelieknek, és a falu 
határán túlról érkező minden kedves résztvevőnek.  Köszönjük szívből mindenki segítséget a 
szervezésben, az adományozásban, a fellépők készülődésében és felkészítésében, a sütés-
főzésben, a szüreti menet szállításában és kínálásában. Jóisten tartsa meg kegyeiben 
Nagysimonyi szőlőhegyet, művelőit, és mind-mind az itt élőket!

                  Civil Egyesület Nagysimonyiért

ILYEN VOLT – ILYEN LETT



Régi Lőtér – sajnos ma már ez nem látható

  

Régi utcakép
Arany János utca és a Rákóczi utcasarok

  

Régi utcarészlet – a kép 1970-ben készült, amikor
a vízvezeték árkot ásták Mai Kossuth Lajos utca 

A fotókat készítette: Rudanovicz László képviselő

 NAGYMAMÁM EMLÉKÉRE…



Az alábbi gondolatok nem most születtek, ez az írás pár éve ott lapul a levéltárcámban.

Úgy gondolom most jött el az ideje, hogy megosszam másokkal is.

Ilyenkor esős, borongós időben, mikor melankólikus az ember hangulata (de nem csak akkor),
mindig a drága nagymamám jár az eszembe.  Sajnos 30 éve már, hogy nincs velünk, de még 
mindig a fülembe csengnek hasznos gondolatai-jóslatai.

„Majd meglátod lányom 40 év felett jönnek a gondok, amikor a tűbe nem tudod befűzni a 
cérnát (és tényleg), sötétedéskor már nem látod jól a könyvet újságot (mindig úgy olvastam 
még este fele is, hogy nem kapcsoltam villanyt), a derekad majd sokat „nyilal” itt fáj , ott fáj 
(soha nem hordtam „lejbit”- trikót), sokat fáj a fejed, füled, nyakad (sapkát, kendőt a mai 
napig nem hordok). De az már tényleg az „öregedés” jele (45 vagyok) ha már te is a 
gyerekeidnek arról beszélsz, hogy bezzeg az én időmben így és úgy volt, és tényleg most már 
ott tartok, de amikor a gyerekeknek ezt emlegetem mindig azt mondják anya Te még olyan 
„fiatalos” vagy!  Jó érzés ezt hallani, pedig sajnos 40 felett kezdtem el érezni az idő múlását, 
hogy rohan az idő. Úgy eltelik 1 hét - 1 hónap - 1 év - sok év hogy észre sem veszi az ember. 
Ilyenkor mindig az jár már az eszembe, több időt értem már meg mint ami még hátra van.

De föl a fejjel, a mának kell élni a jövő meg halad a maga útján.  A nagymamám szavaival 
élve: „úgy még sose volt, hogy ne lett volna valahogy”.

Ez végszónak úgy gondolom pont jó lesz.

                                                                    Egy családjának élő anyuka és feleség

III.

1914-1982

Ifj. Sebestyén Károly

A már megjelent történelmi életrajz folytatása következik, a nevezetes 1944. december 6-án 
történt soproni bombázásról. Sopronban szolgált az ifj. Sebestyén Károly, mint légvédelmi 
tüzér a Klapka Laktanyában, a Déli pályaudvar mögött. Az udvaron volt egy Klapka szobor, 
már ennek nyoma sincs. Az 1965-ös években járt itt Sopronban nagybátyám, csupa szomorú 
emléket juttatott az eszébLégi felvétel a helyszínről



Az utcai épület kis része a bombázás után

Ma már csak a bombázás utáni rész maradványai találhatók, lakásokat alakítottak ki belőle, a 
laktanya nagyobb részén vállalkozások telepedtek le. Nagyon keserűen emlékezett azon 
időkre, amikor az eget lesve számolták a következő bombák helyét, futottak össze-vissza 
legjobb katona társával, a halál elől, a laktanya területén. Teljes elkeseredésében, 
kimerülésében, mondta a barátja, hogy nem bírja tovább a figyelést, ha meg kell halni, itt 
halunk meg, „nem-nem gyere” nem ment és eltalálta a bomba, ennyi év után is megkönnyezte
hősi halottját. Édesanyja egyetlen fiát, a túlélt barátja. Csak temettek, szörnyű volt, ennyit 
mondott.
Fogságban töltött ideje után visszajött Passauból, ott már akkor is sokat látott a fejlett 
mezőgazdaságból. Édesapja tartotta még életben az otthoni gazdaságot, meg a családot.
Az elvesztett II. Világháború után szinte egy időben jöttek vissza, a közel és távol élő 
családtagok Nagysimonyiba. Elkezdődött a megváltozott történelmi rend újjá építése, a 
faluban is.

Földosztás

Kiknek a birtokát osztották fel?   A falu környékén 3 nagy uraság volt. Inta puszta a 
Gyömöreiek tulajdona, az épületben ma is elmebetegkórház működik, a tulajdonosok 
elmenekültek. Konota és Lánka puszta tulajdonosa sohasem lakott ott, megbízott gazda 
irányította a birtokot. Itt alakult egy állami gazdaság, tehát nem került felosztásra. Az 
Ostffyasszonyfa uraságnak egy hadbíró tagja búcsúzni ment haza, még az épületben 
tartózkodott az ablaknál, amikor egy orosz katona elment a ház előtt és fejbe lőtte magát. 
Ma ez az épület a Polgármesteri Hivatal.

Aki kért kapott jó földet is, rosszat is, osztottak, elsősorban a cselédek, napszámosok, 
szegények egyezkedtek. A Konota-Lánka puszta egyesült, és megalakították az Állami 
Gazdaságot az arra illetékes szervek. A kommunisták is megalakították a TSZCS, szovjet 
kolhoz mintára Nagysimonyiban. A maradék földeket, úgynevezett táblásítással osztották 
szét, a kulákok és az egyéni gazdák közt. A jól kezelt földek, hegyek, erdők elvétele után, a 
lakosság neki állt dolgozni. Nagyszüleimnek a kemenesháti csernek nevezett kavicsos talajon
kellett újra kezdeni a munkákat. A háború után óriási volt a szegénység vidéken is.  Nálunk a 
3 család apraja, nagyja ott kezdte újra az életet. Nagyon is örültünk annak, hogy nem 
kerültünk deportálásra, a faluból senkit sem vittek el, ma sem tudjuk, hogy minek köszönhető.



Törvénytisztelő családként ismertek bennünk, így tettük a dolgunkat. Na persze a „padlás – 
söprés” nem került el bennünket sem. A beszolgáltatás előírásának igyekeztünk eleget tenni, 
sokan segítettek bennünket, pedig többé azt a szót, hogy cseléd, vagy napszámos nem 
ismerhettük. Azt mesélték, hogy egy ilyen roham után, valaki zörgette az ablakot éjjel és egy 
frissen sütött kenyeret adott be. Természetesen fizettek egymásnak a gazdák és a dolgozók. Az
egyik fiatal cseléd sehogyan sem akart elmenni a nagyapáméktól, a nagybátyám szerzett állást
neki a vasúton és sírva fogadta csak el. Élete végéig, a szülőföldjén a faluban maradt és tartott 
lovat, a zörgős szekéren közlekedett, az örökölt hegyre a Gyula.
Akkor a hivatalos ügyeket a Nagymama intézte, a másik kulák család Nagymamájával 
karonfogva mentek az irodába. A másik kulák családfő, csak a háztáji pincéig tudott elmenni, 
meg vissza (alkoholista lett), fiai elmentek a faluból városra dolgozni, vagy tanulni. Az egész 
országra jellemző volt az urbanizáció, a jobb megélhetés reményében. A falu többi 
gazdálkodójánál is hasonló helyzetek voltak. Ezek az évek a háború utáni legnehezebbek, 
nem volt elég gép, állat, szerszám, pénz, tudás, irányítás stb. A fiatal lakosság Ajkán, Inotán 
gyárakban, bányákban, fővárosban dolgozott, fiuk, lányok egyaránt. A faluban 3 vetőgép volt,
legtöbben kötényből vetettek, a család otthon maradt tagjaival együtt művelték a földet. De a 
földet kapottaknak nem volt lovuk, ökrük, tehenük még háziállatból is hiány volt. Kézzel 
arattak, látástól vakulásig kapáltak, dolgoztak. Az évek során egyre kevesebbet teremtek a 
földek is. 1952-re az országban már nem volt vetőmag. A hetente hazajáró munkások hozták a
kenyeret a családnak, meg a bejáró dolgozók. Itt említem meg Nagyné Szarka Jolán 
Könnyűipari miniszter asszonyt, aki a nagyszámú bejáró munkások miatt Celldömölkről 
munkásvonatot indíttatott Szombathelyre. Ez nagy elismerés volt a munkásparasztokkal 
szemben.

Ez időben történt a családunkban is tragédia. Édesapám is kijárt dolgozni Celldömölkről, az 
apósához Nagysimonyiba és 1947-ben meghalt. Utána édesanyám kiköltözött a két kis 
lányával a szüleihez Nagysimonyiba, gyógyíthatatlan beteg lett és 1949-ben Ő is meghalt. Az 
ifj. Sebestyén Károly 35 évesen lett a gyámja, a teljesen árva két kislánynak. A lányok már 
iskolások és vidáman élik a falusi gyerekek csatangoló életét.

Nagyon átgondoltan, sokat kellett dolgozni. A TSZCS is felélte a kitermelt erdőket, tarra 
vágta és kiosztották a fát a rászorulóknak, a rönkfákat meg eladták bányafának. Nem tudtak 
annyit termelni, hogy az állatokat fenntartsák, éhesek, gyengék voltak reggelente, nem tudtak 
fejni, mert már felállni sem tudtak a tehenek. Pedig kevesebb adót fizettek, mint mi a kulák 
egyedül. A TSZCS-ben az elnököket hibáztatták, leváltották Bak Antalt, Ádám Kálmánt még 
börtönbe is zárták. A nagyapámat pont a tehenekért büntették meg, nekünk is csak 2 tehenünk 
volt, a kuláknak a földterület arányának megfelelően, vagy 12 írtak elő, volt hát Ők vitték el 
ingyen. Már sokadszori koholt büntetés volt ez is, azt mondta a Nagypapa: nem tudják 
kifizetni, majd Ő leüli, így is lett a szombathelyi börtönben. Sajnos miután letöltötte a 
büntetést, betegen jött ki, többet nem tudott már úgy dolgozni, mint előtte. Már-már a 
tartalékok is elfogytak az egész faluban, úgy is köszöntötték egymást a kulákok, parasztok és 
a TSZCS tagok is, hogy:
                                                      „se kenyér, se tej, se fa, se tehén
                                                           ,se tegnap, se ma”.

A falu Tanácsa évente megkapta, hogy miből mennyit kell beszolgáltatnia. A bor adója volt a 
legmagasabb, amit a falu férfi lakossága kisebb-nagyobb sikerrel elrejtett, legnagyobb 
büntetést az kapta, akit ebben az ügyben elcsíptek.

                                    



Így jött el 1956

A faluban semmi szervezkedés nem volt, dr. Ovádi Gábor jogász jött Budapestről, megkereste
a nagybátyámat és tájékoztatta a budapesti eseményekről. Javasolta, hogy legalább az 
egyházak vonuljanak be a templomukba zászlókkal, a faluban 2 templom is van, NEM Gábor 
mi már eddig is sokat fáradtunk, nem lesz a lakosság is megosztva, kivárunk. A faluban 
semmi retorzió nem volt. Megbeszélték a helyzetet, mindenki a Kisgazda Párttól remélt 



valami változást, az volt. Az emberek dolgoztak, mi is szüreteltünk tovább, pedig bor is 
szerepelt a beadási listán. Természetes volt, hogy a faluban is egymást segítették a parasztok, 
a kulákok, a munkások. Mindenki küzdött, szenvedett valami miatt, elég volt a saját keresztje,
amit cipelt. De hát az élet megy tovább, azt pedig táplálni kell. A HIT, REMÉNY, SZERETET
életben tartotta az embereket. Az egyházak és iskolák 1949. évi államosítása mindenkit 
elgondolkoztatott. Féltünk.
Az ifj. Sebestyén Károly életének befejező folytatása következik.

                                                                                                 Kocsis Ilona Zsófia

Felhasznált irodalom:
    Dr. Kozma Ágota: A magyar földtörvények rövid történeti áttekintése 1945-től 1994-ig
    Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi docens: Agrártörténetek /Publikációk/

                                                                                            
                                                                  

                                                    

RECEPTAJÁNLAT

Ismét rövidülnek a nappalok, hűvösödnek az éjszakák. Bár még hétágra süt a nap,  
lábujjhegyen bár, de lassan besettenkedik az ősz. A lányok, asszonyok már szívesebben állnak
a forró sütő mellé, s ha már ott vannak ki is próbálhatják a következő recepteket!

Ezen alkalommal egy diós sütemény, és egy jófajta egytálétel elkészítését meséli el Nekünk 
ifj. Kutasi Józsefné.  Zsuzsi nagyon szeret sütni-főzni, kipróbálni új dolgokat. Bár a  süti 
receptjét nem oly rég kapta,  már többször megsütötte és örömmel konstatálta, hogy a család 
egyik nagy kedvencévé vált. Bár nem olcsó, és elég munkaigényes megéri a fáradságot!

A májas étel is nagyon finom, egyszerű elkészíteni/akár a szőlőhegyen is/. 

CSIRKEMÁJAS GOMBÁS EGYTÁLÉTEL

HOZZÁVALÓK:

50 dkg csirkemáj, kb. 2 dl olaj, 25 dkg csiperkegomba (ha nincs, akkor az üveges is jó), 2 fej 
vöröshagyma, 1 teáskanál só (utoljára tesszük bele), 1 teáskanál majoranna, 1 evőkanál 
pirospaprika, 1 mokkáskanál bors, 1 mokkáskanál kömény, 1 mokkáskanál kakukkfű.

A gombát külön edényben 1 dl fehérboron megpároljuk, petrezselyemzölddel, ízvarázzsal 
ízesítjük. A májat kockára vágjuk, a vöröshagymát az olajon üvegesre pároljuk, beletesszük a 
májat, a fűszereket, kb. 10-15 percig kevergetve pirítjuk.



Hozzáadjuk a gombát is, és már csak egyet forralunk rajta. Sós vízben főtt burgonyával 
tálaljuk. Nem epekímélő, epések kevesebb fűszert használjanak!

DIÓS BUGYOR

HOZZÁVALÓK:

50 dkg margarin, 50 dkg liszt, pici só, 12 db tojássárgája.

Ezeket összegyúrjuk, majd dió nagyságú gombócokat formálunk belőle (kb. 80-90 db).

Egy éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap egyenként vékonyra kinyújtjuk, és közepükre kanálnyi 
krémet teszünk.

Bugyor formába összehozzuk, és maffinpapírba tesszük. Hagyományos tepsibe rakjuk egymás
mellé, és forró sütőben hirtelen szép aranybarnára sütjük. Vaníliás porcukorba forgatjuk.

KRÉM:

14 tojásfehérje, 60 dkg porcukor, 60 dkg darált dió, pici citromhéj.

A tojásfehérjéket habbá verjük és beletesszük lazán az előre összekevert diós cukrot és 
citromhéjat.

Jó étvágyat kívánunk!                                                                            Bónicz Lászlóné Márti

SPORTKÖR – N. T. C.

Tisztelt Nagysimonyi Szurkolók!

A bajnokságot megelőzően a felkészülésünkhöz az egymás közötti játék mellett a 
Kemenesalja FC U-19-es csapatával lejátszott edzőmérkőzés is hozzájárult. Emellett a Vas 
megyei Kupában Pecöl ellen megvívott párharc is segítette a kissé átalakult gárda 
összeszokását.



A 2016/17-es szezon előtt mindenképp az volt a célunk, hogy a védekező szekciót és a 
támadósorunkat is megerősítsük. Erre azért is volt szükség, mert a tabella 3 új csapattal 
egészült ki. Az új csapatok mellett a jegyzőkönyv írásának menete is megváltozott, hiszen 
most már elektronikus formában történik, ami az első találkozókon picit nehézkes volt, de 
mára már megszoktuk,hogy ez a meccsnapok része.  A Boba csapatától érkezett Hajmásy 
Ákos, aki az eddigi fordulók alapján nagyszerű igazolásnak tűnik ezen kívül Hajas Máté, akit 
az Uraiújfalu klubtól sikerült ide igazolni és az eddigi mérkőzéseken 4 góllal járult hozzá a 
tabellán elfoglalt helyünkhöz. A legnagyobb riválisnak számító Mesteri csapatától Pencz 
Dominikot tudtuk ide csábítani, aki szintén meghálálta az eddigi bizalmat. Az utolsó 
igazolásunk Tímár Richárd, aki az Egyek SE csapatát erősítette, de most nálunk szeretné a 
legjobb tudását nyújtani.
A bajnokság első mérkőzését Rábasömjén ellen vívtuk ahol talán a kezdeti bizonytalanságok 
és az összecsiszolatlanság miatt 1-2-es vereséget szenvedtünk. A második fordulóban az előző
szezon ezüstérmeséhez látogattunk egy szombati napon 2-2 lett az eredmény. Véleményem 
szerint ez megfelelő eredménynek számít. A harmadik fordulóban Kelédet fogadtuk itthon és 
4-2-re tudtunk nyerni Nagy Zoltán egy és Hajas Máté három góljával. A negyedik fordulóban 
a Nemeskocs csapatához érkeztünk ahol számunkra szintén pozitív végeredmény született, 
hiszen 4-1-re felül tudtunk múlni az ellenfelet. Amikor ezt a cikket írom, éppen akkor 
készülünk a Kenyeri elleni mérkőzésre hazai pályán itt is bízom a pozitív folytatásban. 
Remélem, a következő cikk megjelenésekor arról számolhatok be még előkelőbb pozíciót 
foglalunk el majd a tabellán.

hely csapat M GY D V LG KG GK P megjegyzés

1. IZSÁKFA FC 5 5 0 0 20 3 17 15

2. ALSÓÚJLAKI SC 5 4 1 0 29 3 26 13

3. HEGYHÁT SE SÓTONY 5 4 1 0 30 6 24 13

4. HOSSZÚPERESZTEG SE. 5 4 1 0 17 6 11 13

5. RÉPCEVÖLGYE SK BŐ 5 3 0 2 17 9 8 9

6. KEMENESMAGASI FC 5 3 0 2 12 13 -1 9

7. NAGYSIMONYI TC 5 2 1 2 12 9 3 7

8. OSTFFYASSZONYFA SE. 5 2 1 2 12 14 -2 7

9. MESTERI FC. 5 2 0 3 14 11 3 6

10. SZERGÉNY SE. 5 2 0 3 9 16 -7 6

11. NEMESKOCS FC. 5 1 1 3 9 19 -10 4

12. BOBA SE. 5 2 0 3 13 33 -20 3 (-3 pont)

13. SIMASÁG SE. 5 1 0 4 14 16 -2 3

14. RÁBASÖMJÉNI TORNA CLUB EG 5 1 0 4 7 19 -12 3

15. KENYERI CS SE. 5 1 0 4 6 23 -17 3

16. KELÉD H.K.SZ.S.E. 5 0 0 5 5 26 -21 0

         Kutasi Balázs

ANYAKÖNYVI HÍREK



 Házasság: Palkovits Péter és Molnár Anna
      Sok boldogságot kívánunk!

Születés: Szombat Attila és Haág Alexanra leánya:  Jázmin Kinga 
                Gratulálunk! 

Halálozás:  Kutasi Piroska, Tóth Jánosné, Mészáros János   
       Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!   
    „Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen.”
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