
Szüreti vers
Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már ennél szebbet?

Dió, rigó, mogyoró, musttal teli kiskancsó,
Sose láttam szebbet.

Az öregnek aszú bor jár,
gyerekeknek must csordogál.

Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj de jó!

Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak,  
becsengettek sok – sok iskolásnak!

Elsősnek és felsősnek, középiskolásnak  
és főiskolásnak „nagy kedvére”!

Több a feladat, sok a lecke gyereknek és szülőnek!
Kívánok sok örömet, jó jegyeket  

és sikeres feleleteket!
Jó tanévet gyerekek!

Kopogtat a vadgesztenye, vége van a nyárnak. 
Anyu mondja: Ideje, hogy az isibe járjak! 

Kinőttem az ovit, igaz, nagy leányka / legényke let-
tem, 

S a csengettyűs iskolába megyek szeptemberben. 
Elsős leszek, vár az osztály, interaktívtábla, 

Sakkpalota, János vitéz hív az iskolába. 
Aranyos tanító néni kézen fog, hogy ne féljek, 

Esztendőre a suliba várlak én is téged!
 

Minden Kedves Olvasónak  
szép őszi napokat, 

jó iskolakezdést kívánok!

Szabó Szilvia 
tanító

VI. Évfolyam 3. szám 2017. SZEPTEMBER

KEDVES OLVASÓ!
Tisztelettel köszöntjük lapunk őszi számával.

„Eljött a szüret. Itt van. Jó pohár mustot ittam.
 Lepényt is ettem, édest, igazi túrós bélest…” 

 /Kányádi Sándor/

II. Évfolyam 3. szám 2013. SZEPTEMBER

Az ember nyáron óhatatlanul lelassult egy ki-
csit. A szabadságok, az iskolai szünet kényel-
mes időszaka,  a negyvenfokos kánikula, a pi-
henés, nyaralások időszaka volt ez. 

De jönnek az „emberhónapok”! 
Nő az alkony, rövidülnek a nappalok, hűvö-

sebbek a napok. 
Bugyborékos eső esik, nedves évszak közele-

dik.
Fecskék, gólyák gyülekeznek, melegebb égtá-

jak felé repülnek.
Itt van az ősz, beértek a gyümölcsök, kezdő-

dik a szüret.

 

„Almát, körtét, szőlőt, szilvát hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja minden ember.”

Iskolába hív a csengőszó!

Sok újdonsült kisdiáknak kitárul egy új világ:
Titokzatos Betűország megnyitja a kapuját.

Csodálatos ez az ország, gazdagsága rengeteg:
Minden betű kincset érő titkokat is rejteget.

S aki egyszer megismeri mind a betűk titkait,
magáénak tekintheti Betűország kincseit.

 

A 2013 / 14. tanévben 10 kis elsős kezdte meg 
tanulmányait a többiekkel együtt. A simonyi di-
ákok Celldömölkön a Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskolában, a Város Általános Iskolá-
ban tanulnak, továbbá Kemenesmagasiba, Sár-
várra és Kőszegre is járnak.

Az új tanévben  minden tanulónak jó tanulást, 
szép eredményeket kívánok!

Szabó Szilvia tanító

II. Évfolyam 1. szám 2013. MÁRCIUS

 Kedves  Olvasó!

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket lapunk új számával!

Ébresztő, itt a tavasz!

„Meleg, sárga napsugár oldja fel a föld fagyát. Eltűnik a fehér hó, barkát bont a mogyoró. 
Cinke zengi víg dalát, megindul a fürge ár.  Zsendül a fű hét határban, itt a tavasz valahára!”

A tavasz szép nemzeti ünnepe:  márc. 15-e. 
Méltón emlékeztünk meg a 165 éve történt eseményekre és hőseinkre!

„Zeneszó zeng, menetelnek, süt a napfény, fut a felleg, 
Fel a zászlót, fel az égre, Magyarország örömére! 
A szabadság dala szálljon, aki ember, ide álljon, 

Jöjj el édes, szabad ország,   gyönyörű légy Magyarország!”

„Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!”
Megköszönöm a 25 gyereknek a felkészülést és a szereplést falunk nemzeti ünnepére!

Dicséret illeti Őket, hogy a sok tanulás mellett színvonalas műsorral emlékeztünk múltunkra!
Szabó Szilvia tanító-kultúrszervező

Kedves  Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket lapunk őszi számával!



2 Nagysimonyi Hírmondó



Nagysimonyi Hírmondó 3

Aktuális
Tisztelt Nagysimonyiak!
Örömmel tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy beadott pályá-
zataink túlnyomórészt célba értek, és jelenleg, egyidejűleg négy 
elképzelésünk megvalósításán dolgozunk, 
amelyekhez már az anyagi fedezet is rendel-
kezésre áll. A továbbiakban az elkészülési és 
elszámolási határidők szerint ütemezzük a 
kivitelezéseket, hiszen az első világháborús 
emlékművünk felújítására mindössze egy 
hónap állt rendelkezésre,- szeptember 30-ig 
kell elkészülni vele.

Ezzel párhuzamosan, de második lépés-
ként a hadifogoly- temetői kivitelezést kell 
szorítani, mert az ottani befejezési határidő 
ugyan 2017. november 30, de szeretnénk, ha 
a november 3-án tartandó megemlékezésre 
teljesen elkészülne a több, mint 300 négy-
zetmétert meghaladó térkövezés, valamint a 
700 db sírkő cseréje, aminek a legyártatása 
szintén nagy odafi gyelést igényelt, ugyanis 
a sablonok számát és a kötési időt is fi gye-
lembe véve már június óta készülnek ezek 
a sírjelek.  

Ennek végeztével egyszerre egy nagyobb 
lélegzetvételű munka, a védőnői szolgálat felújítása követke-
zik ahol, jó lenne még a tél beállta előtt tető alá tenni az újon-
nan hozzáépítendő részt, hogy a teljes alapterületen lehessen a 
téli időben a belső átalakítást végezni. Itt az elkészülési határidő 
2018. szeptember 30.

Szintén az előző munkálatokkal részben egyidejűleg a tavasz-
tól pedig megépítjük a Rákóczi utca páros oldali betonozott jár-
dáját, valamint szintén a Rákóczi utca két vége közötti Kossuth 
utcai szakaszt, megszélesített díszburkolattal, amivel 2018. dec-
ember 31-ig kell végezni.

Ezekkel a beruházásokkal a hozzátartozó önrészekkel együtt 
hozzávetőleg 47 millió Ft-tal gyarapodik a községünk, de még 
folyamatban van a kultúrházunk külső felújítására beadott 30 

milliós pályázatunk, valamint a Dugovics utcától a Széchenyi ut-
cáig terjedő járdaszakasz megszélesített díszburkolattal történő 
ellátása, amelyeknek elnyerésére jó esélyeink vannak.

Az említett fejlesztések túlnyomó részt 
egyfajta láncként kapcsolódnak egymás-
hoz, a Kossuth utcai megjelenést és látké-
pet teszik szebbé, vonzóbbá az itt lakók és 
az átutazók számára, de nem mellékesen 
a  közlekedésbiztonságot  segítik elő, hi-
szen azzal a nem titkolt hátsó szándékkal 
készülnek a megszélesített járdák, hogy a 
főútról a helyi kerékpár forgalmat ezekre 
tereljük, de kikerülve a hivatalos kerék-
párutakhoz kapcsolódó bonyolult ter-
vezési és engedélyeztetési procedúrát.
Évtizedes, recesszióval hitelekkel és egyéb 
kifi zetni valókkal terhelt időtávolság után 
elérkeztünk oda, hogy községünk akár ki-
sebb volumenű önerős beruházást is tud 
végezni, ezért a fentiekhez kapcsolódóan a 
falunk közepén éktelenkedő ÁFÉSZ hídbe-
járót a felújításokkal párhuzamosan min-
denképpen újra építjük, amelynek értéke 
meghaladja a 2 millió Ft-ot.

Már az előző lapszámokban említett iskolai átalakítás első üte-
mének építészeti szempontból a végére értünk, elkészült a festés, 
járólapozás, a gáztervezés folyamatban, még a  fűtésszerelés van 
hátra. Ebben a részben öt szoba került kialakításra, amelyeket 
szeretnénk minél előbb kihasználni, hogy anyagilag is termőre 
tudjuk  fordítani számunkra. Ezzel a több millió Ft értékű, szin-
tén önerős beruházással - aminek tényleges bekerülési áráról ké-
sőbb tudok beszámolni- jelentős értéknövekedést tudtunk elérni 
az ingatlanon.

Tehát ezek az önként vállalt és pályázatokból fakadó feladatok 
várnak ránk ősztől -tavaszig, amelyeknek nagyobb része most 
már a járókelők, a lakosság számára is élvezhető és látható lesz.

Tisztelettel: Lábos András

Önkormányzati hírek
A képviselő testület ülésén történt

Az utolsó lapszám kiadása ótal eltelt időszakban a képvise-
lőtestület 2 alkalommal ülésezett. A 2017. július 7-i ülésén a 
minden település számára kötelező Települési Arculati Kézi-
könyv elkészítése érdekében szükséges döntések meghozatalá-
ra került sor. Elfogadásra került a partnerségi egyeztetés sza-
bályairól szóló önkormányzati rendelet, melyben meghatározta 
a képviselőtestület a településrendezési eszközök megalkotása, 
módosítása kapcsán az egyeztetésben résztvevők körét (helyi 
lakosok, helyi vállalkozások, helyi civil szervezetek, egyházak), 
a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, a lakossági 
fórum megtartásának szabályait. 

A Településképi arculati kézikönyv és a Településkép védel-
mi rendelet elkészítésére beérkezett ajánlatok alapján a képvi-
selőtestület döntött a vállalkozó kiválasztásáról. Ezen feladatok 
elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot adó Altus Savaria Tervező 
Iroda Kft -t bízta meg. 

Rendeletalkotási kötelezettségének eleget téve döntött a kép-
viselőtestület a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgá-
rok számáról szóló rendelet megalkotásáról, miszerint helyi 
népszavazást legalább 140 választópolgár kezdeményezhet. 

A 2017. szeptember 5-i ülésen döntött a képviselőtestület a 
2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról. A módosí-
tásra elsősorban az önkormányzat által elnyert pályázati támo-
gatások illetve a rendelet elfogadása óta történt, államkincstár 
által kiközölt előirányzat módosítások átvezetése érdekében 
került sor. A költségvetési főösszeg így 162.090.124,-Ft-ra nőtt. 

A képviselőtestület elfogadta továbbá a Nagysimonyi 
ivóvízellátási rendszer vonatkozásában az üzemeltető VASIVÍZ 
Zrt. által javasolt 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fej-
lesztési tervet, melyet évente kell a fenntartó önkormányzatok-
nak a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz 
jóváhagyásra benyújtani.    Hérincsné Szenteleki Csilla jegyző



– ÖRÖKIFJAK FIGYELEM!
 Október 14-én délután találkozunk a kultúrházban, Idősek 
napja alkalmából, ahol a kora délutáni ebéd után nívós műso-
rokkal várjuk Önöket! Ezúton is szeretettel hívunk mindenkit, 
a meghívót és a részletes programot előtte kikézbesítjük.

– Az idei évben a Hadifogoly- temetői megemlékezés nov-
ember 3-án lesz.

Márff y Gyula veszprémi érsek celebrálja a szentmisét, az ün-
nepi beszédre pedig Simicska István honvédelmi miniszter fel-
kérése van folyamatban.

Mindenkit szeretettel várunk, és a kijutáshoz valószínűleg 
külön buszjárat lesz biztosítva. A pontos menetrendről templo-
mi hirdetésekben vagy hirdetőtábláinkon értesülhet.

– Háztulajdonosok fi gyelem!
Községünk alapvetően nagyon biztonságos helyen fekszik, 

a szélsőséges természeti jelenségek túlnyomórészt elkerülnek 
bennünk, de ez nem minden esetben van így! A múlt hónap-
ban is tartott a természet egy kis bemutatót, hogy milyen is tud 
lenni! Lehet, hogy ezután többször előfordul? Ekkor éltes, vas-
tag gyökerű fákat csavart ki és több helyen a tetőt is megbon-
totta a vihar. Sokszor sajnálkozva fi gyeljük a híradóból, hogy 
egy-egy természeti csapás pillanatok alatt tönkre teheti akár 
egy élet munkáját vagy földönfutóvá tehet embereket, viszont 
a legmegdöbbentőbb az amikor mondják, hogy nincs az ingat-
lanuknak biztosítása! Ezzel elveszik önmaguktól az újrakezdés 
reményét és lehetőségét. Hogy itt ne kerüljön senki ilyen hely-
zetbe kérem, hogy ne sajnálják azt a legalább néhány ezer Ft-ot, 
amit ingatlanuk biztosítására költenek, mert ahogyan védelmet 
nyújt nekünk a házunk, úgy annak pedig a biztosítás nyújt vé-
delmet- ennyit megérdemel.

Lábos András 
polgármester
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Apró, de fontos!

Az előző évekhez hasonlóan idén is beneveztünk a szajki főző-
versenyre. A rendezésben az előző évek gyakorlatától eltérően 
volt egy kis változás:

Korábban a rendezvény neve: Polgármesterek főzőversenye volt.
Időpontja: július első szombatja.
Most ezt az egész programot az I. MEGYENAP programjába 

tették bele. A rendezvény augusztus 20-án volt. A tó mellett a 
főzőverseny a régi helyszínen került megrendezésre. Csapatunk a 
tokorcsi csapat mellett itt verte fel sátrát. Bakonyi betyárgombó-
cot főztünk melynek fő ismerője és mestere Bóniczné Márti volt.

Mig az ebéd főtt akire ott éppen nem volt szükség válogatha-
tott a különféle kulturális programok között.

10.00 órakor ünnepi külsőségek között megérkezett a Szent 
Korona másolata, majd tábori mise kezdődött. Ezután ünnepi 
köszöntők hangzottak el. Időközben a zsűri Lőke Istvánnak a 

sárvári Danubius Hotel nyugalmazott konyhafőnökének veze-
tésével végigjárta főző csapatokat, ellenőrizte a főzés menetét. 
A csapatok tagjai is érdeklődtek egymás főztjei iránt. Közben 
poharak koccantak össze, jókedv uralkodott a közel 40 főzőcsa-
pat minden tagján.

A délutáni kultúrműsor keretében 14.30-oer került sor az 
eredménykihirdetésre. Minden résztvevő csapat emléklapot 
kapott. Ebben az évben az első öt helyezett közé nem sikerült 
bejutni. Amit sajnáltunk, az az volt, hogy a hűvös szeles időben 
nem vállalkoztunk fürdésre

Késő délután sátrat bontottunk s jókedvűen indultunk haza 
a mikrobusszal.

(Volt olyan csapattagunk, aki máshogy látta a nap történéseit 
és ezt terjesztette is. Lelke rajta, én igy láttam.)

Rudanovicz László képviselő

Ismét főztünk Szajkon

Meghívó
Nagysimonyi Község Önkormányzata,a Nagysimonyi Római Katolikus Egyházközösség, 

és a Patrona Regni Hungariae Alapítvány tisztelettel meghívja Önt
a 2017. október 8-án vasárnap 15.00 órakor

a Nagysimonyi Szent András-templomban tartandó ünnepi püspöki szentmisére,
majd ezt követően a felújított első világháborús emlékmű felszentelésére és megáldására.

A szentmisét bemutatja: Dr. Székely János – a Szombathelyi Egyházmegye Püspöke

Ünnepi beszédet mond: Majthényi László – a Vas megyei Közgyűlés elnöke
Ágh Péter – országgyűlési képviselő

A szobrot megáldja: Dr. Székely János – Rácz Dénes evangélikus lelkész
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Kultúrházi események
A Kultúrház a falu lakosságának művelődési lehetőséget biz-

tosít, ahol a falu minden korosztálya megfordul. 
Hétfőtől – péntekig van nyitva tartás. A nyári időszakban 

14 órától 20 óráig vehették igénybe a fiatalok. 
Ősszel is várjuk az érdeklődőket, internetezőket, foglalkozás-

ra, rendezvényekre érkezőket. Minden héten van egy vagy két 
napon árusítás. 

Az állandó, rendszeres heti programok
- Kedden és csütörtökön este 18 – 19 órakor Női tornán 

vehetnek részt a mozogni vágyók. Várják az érdeklődőket!
- Szerdán este fél 5-től a Kézimunka szakkör tagjai találkoz-

nak, és szép kézimunkákkal lepik meg önmagukat és szerettei-
ket. Szeretettel várnak gyermeket, felnőttet egyaránt!

- Kéthetente szombaton délelőtt fél 8-tól fél 10-ig ruhaáru-
sítás van (turkáló). 

Visszatekintés a nyárra
Szinte minden héten volt árusítás a faluban. Augusztus 12-én 

Tupperware termékbemutatót tartottak az érdeklődőknek. 
Szép esküvőkön is részt vehettek a falu lakói. Ezúton is gra-

tulálunk az ifjú pároknak!

- Júl. 22-én tartottuk a 17. Falunapot, a Nándorfehérvári 
diadal 561. évfordulóján, melyet a Kormányunk Nemzeti 
emléknappá minősített. Büszkék lehetünk, hogy nekünk 
simonyiaknak ehhez a jeles naphoz kötődik a falunapunk.

Délelőtt megemlékezést tartottunk a Dugovics emlékhelye-
ken. Minden emlékműnél fejhajtással és koszorúzással emlé-
keztünk a történelmi múltra. A Dugovics keresztnél Lábos 
András polgármester történelmi visszaemlékezést mondott. 
Átsétáltunk Farkas Imre által faragott Dugovics emlékoszlop-
hoz. Majd a Kultúrház előtti Hunyadi szobornál is elhelyeztük 
az emlékezés koszorúit.

Ezzel párhuzamosan délelőtt a sportpályán is több program 
várta a sportolni vágyókat. Kispályás focimérkőzések váltották 
egymást. 

Sokszínű és változatos volt az idén is a délutáni kulturális 
program. Minden korosztály megtalálhatta a neki tetsző 
műsorszámot. A kicsiknek szóló bábelőadással vette kezdetét 
a falunap. Majd mindenkit elbűvölt Nagy Jonatán bűvészpro-
dukciója. A Kenyeri Dalkört is nagy élvezettel hallgatta a 
közönség. A szombathelyi Tarisznyás együttes rendhagyó 
zenés irodalomórával ajándékozott meg bennünket.

Igazi ajándékot is kapott a falu Hegedűs Istvántól. István 
iskolánk „öreg diákja”, volt simonyi lakos, jelenleg 
Székesfehérváron él a családjával. A Nándorfehérvári várat 
faragta meg a falu lakossága részére. 

Lábos Mária nyugdíjas tanár méltatta a fafaragót. Kiemelte, 
hogy ez már a 3. adomány részéről, hiszen elkészítette a római 
katolikus templom védőszentjének, Szent Andrásnak a szobrát, 
majd életnagyságban megfaragta Dugovics Titusz szobrát. 
Mindhárom alkotása a Kultúrházat díszíti. Az igazgatónő meg-
köszönte Istvánnak ezt a szép gesztusát, amivel a szülőföldhöz 
való ragaszkodását, kötődését mutatta meg. Isten áldását kérte 
a további életútjára és a munkásságára!

A falunapi rendezvény utolsó műsora jól szórakoztatta a 
közönséget. Egri József komikus-operetténekes, előadóművész 
és Szász Kati primadonna párja felejthetetlen élményt adtak 
nekünk! Az Interoperett művészeivel vidáman énekeltek a 
jelenlévők. 

Köszönet a finom vacsoráért! A báli remek zenét Mc Tomek 
szolgáltatta. 

Színes kísérőprogramok is voltak, mint például a gyerekek 
örömére légvár, óriás csúszda, arcfestés, tetoválás. A lufibohóc 
és a párja nagy örömet szerzett sokunknak, hisz rengeteg szu-
per figurát hajtogatott meg a gyerekeknek és a felnőtteknek is. 
Az Önkormányzat 2 gombócos fagyival ajándékozta meg a 
gyerekeket. A helyi kézimunka szakkör tagjai ismét hasznos és 
kreatív feladattal látták el az érdeklődőket. 

Véradást is szerveztünk, mert „A vér, életet ment.” Jó volt 
látni a sok véradót, köszönet nekik!

Falunapi képek:

(Folytatás az 6  . oldalon)
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Kultúrházi események
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– Az idén is megszerveztük a Nyári tábort, amit a gyerekek 
már nagyon vártak. Az előző évekhez hasonlóan jó hangulat-
ban, megértésben, szeretetben töltöttük el a napokat. 

Csoportkép a mesteri fürdőben
Július 19-én 28 fővel voltunk Mesteriben a nyári táborban, 

július 20-án 24 fővel. 
Augusztus 8-án 30 fő vett részt a táborban. Nagy élményt 

jelentett mindenki számára a közös együttlét. Fegyelmezettek, 
kedvesek voltak a gyerekek! Dicséretet is kaptunk idegen nya-
ralóktól. 

Idén is nagyon vegyes volt a korosztály. A legfi atalabb gye-
rekek 6 évesek voltak: Smidéliusz Dániel és Ambrus Lorina – 
leendő kis elsősök. A legnagyobbak Somogyi Gergő 19 éves és 

Smidéliusz Fanni végzős gimnazista volt. Köszönet a gyerekek-
nek a jó magatartásért és a fi gyelmességükért!

Köszönetemet fejezem ki a szülőknek is, az autókkal, kis-
busszal történő szállításért! 

Név szerint, akik segítettek: Lábos András polgármester úr, 
Molnár Imre, Molnár Roland, Smidéliusz család, Kiss Csaba 
családja, Ilyés Mihály, Csillag Péterné Judit szülők, Szabó Szil-
via és Lábos Mária pedagógusok. Köszönet a Római Katolikus 
Egyháznak a kisbusz igénybevételéért!

Vidám képek a 3 napos tábori életből:

Kultúrházi események
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Kultúrházi események
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Kultúrházi események



10 Nagysimonyi Hírmondó

Kultúrházi események
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Kultúrházi események
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Kultúrházi események
Jó volt együtt! - Csoportképek a mesteri fürdőben 
A Kultúrházi heti nyitva tartási rend idején Mindenkit sze-

retettel várunk! 
A napi programok időpontjai a bejárati ajtóra kirakott lapról 

olvashatóak.
Élményekben gazdag őszi napokat kívánok Mindenkinek:

Szabó Szilvia 
tanító
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20. Jubileumi osztálytalálkozó
Falunkban hagyománya van a közös iskolai találkozóknak.

20 éve szervezzük leányommal ezt a találkozót, így az idei 
a 20. Jubileumi osztálytalálkozó volt. Az előzetes szervező 
munka szerint 2017. szept. 16-án tartottuk meg az ünnepséget, 
ahol a 10, 15 … 30, 45, 50, 55, 60 éve kimaradt tanulók és a 
nyugdíjas pedagógusok találkoztak.

A 20 év nem nagy idő a történelemben, de egy kisebb közös-
ség életében nagy idő! 

1998 augusztusában szerveztük az 1. osztálytalálkozót. 
Megemlékeztünk 1. királyunkról, Szent Istvánról, kis jelenetet 
adtunk elő a rockoperából. 

Nagyon sokan szerepeltek az elmúlt 20 év alatt: simonyi 
iskolások, fiatalok, öregdiákok és felnlőttek. Irodalmi műsorral, 
versekkel, Mátyás mondákkal, őszi és iskolás énekekkel, hang-
szeres fellépéssel, citeraszámokkal, furulyaszóval, zongora kísé-
rettel, fúvós hangszerekkel, színdarabbal, a Honfoglalás zenés 
koreográfiáját adták elő a szereplők. A Lándzsarázó Vili Baráti 
Társaság a Vonós négyest adta elő egyik évben nagy sikerrel. A 
gyerekek különböző táncokkal – disco, country, néptánc, eser-
nyős, botos… színesítették a műsort. 

A volt diákok, a vendégek sokféle kiállítást is tekinthettek 
meg az elmúlt évek során. Mint például fafaragásokat Far-
kas Imrétől, Hegedűs Istvántól, festményeket, az ügyes kezű 
simonyiak kézimunka kiállítását, fazekas házaspár kerámiáit, 
Benkő Sándor képeit és fotóit, valamint légifotókat a falunk-
ról. Egyik évben a római katolikus templomban jöttünk össze a 
Kultúrház felújítási munkálatai miatt, nagy létszámban. Takács 
Jánosné Zsuzsával együtt elkészítettük az Iskolatörténeti kiállí-
tást, amit több éven át is megtekintettek az osztályok múltidé-
zésnek emlékeztetőül.

A szülőföld az a hely, amelyhez az embert egy életen át elsza-
kíthatatlan szálak kötik. A gyermek, az iskolás és fiatalkori évek 
teljesen megalapozzák életünket minden tekintetben. 

Bármilyen messze is kerültünk szülőhelyünktől, a haza min-
dig ott lesz, ahol gyermekéveinket töltöttük. Gyermeki szívvel 
tekintünk vissza, és időzünk el emlékeink között.

„ Ne akarj nagyon szépet, sem különösen meglepőt.
Nyisd ki szemed, s figyelj nagy erővel!
Aztán hunyd be szemed és emlékezz!”  /Márai Sándor/

A jubileum rendkívüli meghívást, találkozást jelent. Emlékezz! 

A találkozás régi hagyománya az iskolánknak, jó visszatérni 
ifjúságunk legszebb éveinek helyszínére, átélni újra az osztály 
utolérhetetlen és utánozhatatlan hangulatát. Nézni egymás-
ra, mint régen. Felismerni a régi vonásokat, de észrevenni a 
változásokat. Visszafiatalodva emlékezni közös dolgainkra, 
sikereinkre, kalandjainkra és bizony vereségeinkre is. Az élet 
izgalmas vállalkozás. Oly korban éltünk, melyben nagy fordu-
latok, tragikus események, békés korszakok tették izgalmassá 
életünket. Az élet sokfelé sodort bennünket. De van egy közös 
élmény: az általános iskolás korunk. 

„Itt minden volt, itt minden múlt. Itt minden visszavár. Itt 
a régi nap nem alkonyult, és nem lett ősz a nyár. Itt a pillanat 
megmaradt, hát adjatok kezet, a kis sziget, az iskola, az osztály, 
mindig szabad, csak emlékezzetek!”

A 20. Jubileumi Osztálytalálkozót a Himnusz közös ének-
lésével nyitottuk meg. 

Szabó Szilvia tanító köszöntötte a jelenlévőket. Távollétük-
ben Ködös Endréné Kató néni nyugdíjas tanítónőt és úttörő 
csapatvezetőt - aki vasdiplomás pedagógus, és Bene Viktorné 
Edit néni nyugdíjas orosz és ének szakos tanárt, aki gyémánt-
diplomás pedagógus. Továbbá köszöntötte iskolánk volt peda-
gógusait és iskolánk dolgozóit.

Jelenlétével megtisztelte az ünnepélyt Takács Jánosné Zsu-
zsa néni, magyar szakos tanár, aki aranydiplomás pedagógus 
valamint Hegyi Ernő és Tóth Edit nyugdíjas pedagógusok. 

Megemlékeztünk Ködös Endre gyémántdiplomás igazga-
tónkról, aki 2014 júliusában az „égi mezőkre” költözött. Isten 
adjon örök nyugodalmat Neki! 

Néma felállással és gyertyagyújtással adóztunk azok emléké-
nek – tanároknak és osztálytársaknak – akik már nem lehetnek 
közöttünk, és valahol az égi mezőkön tartják a találkozójukat!

A megemlékezések után Lábos András polgármester úr is 
szólt az ünneplő közönséghez. 

Szilvi és a fiatalok irodalmi műsorral kedveskedtek a kö-
zönségnek, melyben minden korosztály szerepelt. 

Hegyi Kristóf és Smidéliusz Dániel a celldömölki Szent 
Benedek Katolikus Általános Iskola kis 1. osztályos tanulói 
mondtak verset. Majd Orsós Réka 5. osztályos tanuló szavalata 
következett. Őt követte Smidéliusz Fanni 12. évfolyamos sár-
vári gimnáziumi tanuló. Szabó Réka „öregdiák” a találkozóról 
olvasott fel. Nagy Sándor „volt simonyi diák” saját költeményét 
adta elő a jelenlévőknek.

Szabó Szilvia tanító ünnepi köszöntőt mond Lábos András polgármester köszönti a Jelenlévőket
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20. Jubileumi osztálytalálkozó
Majd az osztályképek kivetítése következett, melyet az osz-

tályok nagy örömmel fogadtak.
Az ünnepség után a temetőben emlékeztek a már elhunyt 

osztálytársakról és tanárokról.
Ezt követően az osztályok külön szerveztek beszélgetést, va-

csorát.

Név nélkül köszönöm meg minden szereplőnek, szervező-
nek az áldozatos munkáját! Isten áldja meg őket!

Jó érzés azt tudni, hogy mindig voltak és vannak, akik éb-
ren tartják az emlékeket az iskoláról, a tudásról, emberség-
ről, tisztességről és hazaszeretetről. Lábos Mária 

nyugdíjas tanár

Smidéliusz Dániel és Hegyi Kristóf 1. osztályos tanulók szavalata

Nagy Sándor saját versével köszöntötte 
az ünneplő közönséget

Lábos Mária tanárnő ünnepi 
beszédet mond

Orsós Réka 
szavalata

Smidéliusz Fanni gimnáziumi tanuló 
szavalata

Szabó Réka 15 éves találkozós
szavalt

Az ünneplő közönség
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Szent László kiállítás a Kultúrházban
2017-es évben több jeles személyiséget is ünneplünk. Kodály 
Zoltán zenetudós, zeneszerző, népdalgyűjtő születésének 
135. évfordulója van, halálának az 50. évfordulója az idei év. 
Arany János költő születétének 200. évfordulójára emlékez-
tünk meg korábbi lapszámunkban. 

Ősszel Szent László kiállítást szerveztünk a Kultúrházban 
Szabó Szilvia kultúrszervezővel együtt. 

Kiállítás megnyitó beszéde
A 2017-es évet Szent László-emlékévnek nyilvánította a 

nemzetpolitikai államtitkárság. 
A „lovagkirály” trónra lépésének 940., szentté avatásának 

825. évfordulója alkalmából.
László király az első olyan Árpád-házi uralkodó, aki össze-

kapcsolja a közép-európai népeket, hiszen Lengyelországban 
született 1046-ban, Erdély védőszentje, a zágrábi püspökség 
alapítója. Nyitrán halt meg 49 évesen 1095-ben. 

Szent László e népek közösen tisztelt királya és az itt élő 
nemzetek összetartásának, együttműködésének szimbóluma.

Apja: I. Béla magyar király, anyja a lengyel királylány. Töb-
ben voltak testvérek. 

1077-ben koronázták királlyá. László feladata volt: a belső 
rend megszilárdítása, a határok biztosítása, a végek megerősí-
tése, az ország védelme.

Szent László nevéhez sokféle hagyomány, emlékek, legen-
dák, mondák, krónikák fűződnek: mint például vízfakasztás a 
sziklából, magyar lány megmentése a kun vezértől, szent Lász-
ló fűve, Szent László pénze, a 72 vármegyerendszer kiépítése. 

Megújította az egyházi életet. Kolostorokat alapított, templo-
mokat épített, Nagyváradon és Gyulafehérváron székesegyhá-
zat épített. Ő a Keresztes hadak vezére.

A katonák védőszentje, Bátor Lászlónak is nevezik. 
Nevezték őt kegyesnek, gyógyítónak, hősnek, rendteremtő-

nek, békehozónak, Krisztus katonájának, csodatevőnek és lo-
vagkirálynak.

Nagy és szent király volt, aki megvédte az országot, István 
király, Imre herceg és Gellért püspök Szentté avatását intézte.

Szent László királyt 1192-ben avatták szentté. 
„Urunk! Magasztalunk gondviselésedért, hogy Szent Királyt 

adtál nekünk.
Add, hogy népünk vezetői ma is az igazság és a béke útján 

vezessenek minket!
Szent László által megerősítetted Szent István királyunk apos-

toli művét.
Engedd, hogy a keresztény hit szerint éljen ma is nemzetünk!
László király bátran védelmezte nemzetét és hitét.
Segíts, hogy tanúságot tegyünk életünkkel, magyar és ke-

resztény voltunkról!”
Alakja ma is ismert és kedvelt. Példakép!
Ezért is készítettük el a mai ünnepi alkalomra a Szent László 

Kiállítást, melyen képek, könyvek, írások szerepelnek, valamint 
Vitéz Lovag Szlama József falunk nyugdíjas polgármesterének 
képei, emléklapjai és a Szent László lovagköpenye. Tisztelet és 
köszönet, hogy kiállíthattuk e dicső, szép tárgyakat! Isten áldja!

Ezen gondolatok jegyében a kiállítást megnyitom! Kérem, 
tekintsék majd meg! 

A Sacra Korona c. filmből egy rövid filmrészletet tekintet-
tünk meg, a koronázási jelentből. 

Ki szívét osztja szét… c. csodálatos filmbetétdal kísérte a 
jelenetet, ami „gyógyír” Mindenki számára.

Lábos Mária nyugdíjas tanárLábos Mária nyugdíjas igazgató tanár megnyitja a kiállítást

Szent László kiállítás képei
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Női torna a Kultúrházban

Kézimunka szakkör

Falunap 2017.

Nagysimonyi Községi Könyvtár 
2017-es év nyári eseményeiről

Tornacsoportunk szorgalmasan edzett az idei évben is. Györ-
kös Judit vezetésével, sokszor és jót tornázhattunk. Nyáron ha-
nyagoltuk a nagy meleg miatt, de október elsejétől újra felhúz-
zuk az edzőcipőt. Sajnos Judit tartalmas óráit hiányolni fogjuk, 

mivel ő nem tud már részt venni, így újra DVD - ről próbáljuk 
folytatni a tornát. Kedd és csütörtök esténként 6 órától min-
den mozogni vágyót várunk szeretettel, a nagyteremben.

Simonné Andy

A nyári időszak a feltöltődés, pihenés időszaka, szakkörünk 
tagjai is próbáltak így tenni a nyáron, hogy mostanra új öt-
letekkel a zsebünkben készülhessünk az előttünk álló évsza-
kokra. Hasznos ötletekkel szolgáltunk a gyereknek a falunapi 
rendezvényen, ahol füzetborítókat készíthettek az érdeklő-
dők. Ilyenkor már a szeptemberi csengőszóra gondolunk, 
hogy ne csak kreatív, de praktikus kellékek is készüljenek a 
gyerekeknek. Az ősz már az iskolakezdés, betakarítások a 
lombhullás ideje, ezekből rengeteg ötlet meríthető, kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt, ha valaki kedvet kap, látogasson meg 

minket szerda délutánonként a Balogh József Művelődési 
Házban.

Az átmenet után, kicsit előregondolva már a karácsonyon jár 
néhányunk gondolata. A rengeteg ötlet közül melyik lesz az, 
amit megvalósítunk idén?!

Szakkörünk tagjai idén is készülnek majd a karácsonyra, így 
az adventi várakozás ideje alatt, majd értesítünk mindenkit a 
foglalkozás időpontjáról. 

Hasznos időtöltést kívánunk minden kedves olvasónak!
Szabó Réka

A nándorfehérvári diadal évfordulóján rendezzük községünk-
ben minden évben a falunapot. Ez a legközelebbi szombat eb-
ben az évben július 22-re esett. Szombaton reggel a Dugovics 
emlékhelyek koszorúzásával kezdődött a nap programja. Dél-
előtt a focipályán kispályás futballal, tollaslabdával és egyéb 
sportversenyekkel telt az idő. Délután a Kultúrházban 15.30-
kor bábcsoport előadását tekinthették meg a gyerekek. 16.00 
órától Nagy Jonathan bűvész-előadóművész műsorát láthat-

ták. A Kenyeri Asszonykórus műsora előtt került sor Hegedűs 
István fafaragó alkotásának átadására. 17.30-tól a Tarisznyás 
együttes műsorát láthatta a nagyérdemű. A kulturális műsort 
Egri József előadóművész vidám műsora zárta. Minden kedves 
vendégnek gazdagon jutott a babgulyásból, s ezt a teli gyomrot 
Mc Tomek jó zenéjére kellett lerázni, békéssé tenni. DE AZÉRT 
UGYE JÓ VOLT?!!! Rudanovicz László

képviselő

A Nagysimonyi Községi Könyvtár igényelt prog-
ramokat a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszertől. 2017-os évre 6 db programra 
támogatását nyerte el községünk Könyvtára 
a rendezvények teljes összege 480.000 Ft azaz 
négyszáz-nyolcvanezer Ft.

A rendezvényeink összegét 100%-ban finan-
szírozza és koordinálja a Vas Megyei Könyvtár-
ellátási Szolgáltató Rendszer.

2017. július 22-én szombaton a Falunapon, 
a Tarisznyás együttes 55 perces zenés előadása 
volt látható a Nagysimonyi Könyvtár Szervezé-
sében.

Köszönet mindazoknak akik, jelenlétükkel 
megtisztelték a programot.

(Folytatás a 17. oldalon)
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Év többi részében a következő műsorok kerülnek megren-
dezésre:

– 20 órás számítástechnikai tanfolyam kerül megrendezés-
re oktató Potor Krisztina, az oktatás indul 2017.09.25. hét-
főn 17-00 órakor, lehet még jelentkezni rá

– 2017. október 14-én szombaton délután 15-00 órakor a 
Garabonciás Együttes lép fel zenés műsorral az Idősek Napján 
→ a műsort minden kedves Nagysimonyi lakos megtekintheti 
kortól függetlenül, szeretettel várunk mindenkit a programra,

– 2017. november 10-én pénteken 17-00 órakor előadás a 
csokoládéról előadó Erős György

– Joó Mónika előadása az Egészséges táplálkozásról,
– falunk szülötte Homlok István 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 1500–1700 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

A védőnői szolgálat hírei

Nagysimonyi Községi Könyvtár 
2017-es év nyári eseményeiről

A korábbi évekhez hasonlóan az idei nyáron is lehetőségük 
volt a szülőknek, 1 év alatti gyermekeikkel babamasszázs tan-
folyamon részt venni.
 A képzés 5 alkalomból állt, ahol játékbabán keresztül mutat-
tam be az egyes fogásokat.

Az elsajátítható masszázs Indiából származik, melyet a szü-
lők csecsemőmasszázs oktatókon keresztül tanulhatnak meg. A 
masszázs rendszeres végzése elősegíti a baba testi fejlődését, 
serkenti a létfontosságú szervek működését. Segít a relaxáci-
óban és a feszültségek levezetésében. Támogatja az érzelmi 
kötődés kialakulását a gyermek és szülője közt, megalapozva a 
bizalmat és az egymás iránti tiszteletet.

„Valahányszor megmasszíroznak egy csecsemőt, a világ egy 
kicsivel jobb hellyé válik.”

(Folytatás a 18. oldalon)

(Folytatás a 16. oldalról)
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2017.szeptember 1-től minisztériumi döntés következtében 
újfajta irányelvek szerint dolgoznak a védőnők. Ez a fajta mó-
dosítás többek közt azt jelenti, hogy korábban 9 korosztályban 
végeztünk úgynevezett státuszvizsgálatokat (életkorhoz kötött 
vizsgálatokat), melyet a változtatások következtésben 15 kor-
osztályra terjesztettek ki. Így újszülött korban, 1-2-3-4-6-9-18 
hónapos korban, majd 1-2-3-4-5-6-7 éves korban kötelező szű-
rővizsgálaton részt venni. Továbbá 15 hónaposan és 2,5 évesen 
azoknak a gyermekeknek, akiknél a megelőző vizsgálat alkal-

mával elmaradás volt tapasztalható. A tervezett vizsgálat előtt a 
szülőnek egy értesítőt kell aláírnia, ezzel egyidejűleg egy kér-
dőívet is kap, melyet a státuszra kitöltve, magával kell hozni.

Ez a fajta módosítás jelentősen megnövekedett adminiszt-
rációt jelent.

Kedves anyukák! Az átadott szülői kérdőíveket a vizsgálatra 
szíveskedjetek magatokkal hozni!

A tanácsadó felújításának megkezdése késik. A kultúrházba 
való átköltözésről időben tájékoztatlak benneteket.

Szabó Edina védőnő

A védőnői szolgálat hírei

(Folytatás a 17. oldalról)

Sivár, kihalt a táj,
lábam a köves pusztán jár.
Nincs fa, tövises virág,
hallgat a szunnyadó némaság.

Homokot sodor a kósza szél,
a nap tüze arcomhoz ér.
Sehol egy óvó árnyék,
csak a magány és én.

Felnézek kérően az égre,
rám ragyog a hibátlan kékje.
Tárt karokkal hosszasan nézem,
a Szent Lelkedet kérve-kérem.

Dicsőítelek, Előtted leborulok,
köszönő szavaim az ajkamon.
Veled a jelenem, a holnapom,
hűen éljek, úgy akarom.

Amiben a hitem, azt adja az ég.
Isten akaratában hiszek én!
Igédben az igazság él,
kegyelmed az éltető lét.

Hiszek Jézusban és nem félek,
alázattal, szeretettel élek.
A Megváltó az élő reményem,
hiszen Vele a célba érek.

A menny akarata az első,
Lelked az édes szerető.
Csended békéje érkezik előbb,
megtöri a szelet, a zúgó erőt.

Lelked alá szállt az égből,
lelkem éled az egyedüllétből.
Szereteted árad szent tüzedből,
magasztallak teljes szívemből.

Bensőm alázattal, epedezve vár,
a megbocsájtó szereteted átjár.
Ontod a szíved jóságát,
veszem a keneted áldását.

Hagyom a lelkem betölteni,
másoknak akarlak dicsőíteni.
A legjobban Te tudsz szeretni,
hiszen mindenkit meg akarsz menteni!

Szereteted forrósága csókol,
a legtöbbet adod a jóból.
Tudatom téved olykor,
a lelkem bánja, ha néha botlok.

Beleremegtem, úgy tisztítottál,
a föld szennyétől megszabadítottál!
Így élhetek csak tovább,
ahol a Szentlélek, ott a hazám.

Szívem boldogságban úszik,
szereteted soha el nem múlik.
A szeretet visz az égi útig,
szereteted él a síron túl is.

Ó, Istenem, Egyetlenem!
Lelked legyen a lelkemen.
Teljes boldogság a Jelenléted,
maradj bennem Szentlélek!

A Szentlélek tette a dolgát,
szél hordja az út porát.
A puszta nem üres már,
a lelkem sem hiába várt.

Ahogyan élsz, úgy éljek!
Hazádban az örök létem.
Akarom, a Véred legyen a vérem!
Isten uralkodjon Földön, Égen!

Mindig a sugallatodra szomjazom,
lelkemben az életem így hordozom.
Írásaimat tálentumként adod,
verseimet Néked szavalom.

Esteledik, a hőség enyhül,
majd a szél is elül.
Lelkem nem maradt egyedül,
hiszen a Szentlélekkel épül!

Mindenkinek, szeretettel: Nagy Sándor

Versajánlás mindenkinek
Jöjj Szentlélek
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A harmadik reformátori alapelv a Sola gratia, azaz az egyedül 
kegyelemből elve. Azt hirdeti, hogy az ember nem tud a maga 
erejéből Istennek megfelelni, törvényének eleget tenni. De 
mennyei Atyánk nem akarta és nem akarja ma sem, hogy az 
ember elvesszen. Ezért küldte el egyszülött Fiát ebbe a földi vi-
lágba, hogy amit az ember nem tud megtenni, azt Ő tegye meg 
az ember helyett. Hiába igyekezünk ugyanis, bűneink elválasz-
tanak és egyre távolabb visznek Istentől. Nem tudjuk Istent el-
érni. Ezért Ő jött közénk, Ő közeledett hozzánk. Ráadásul egy 
kisgyermek képében tette meg ezt az első karácsonyon, akit 
mindenki el tud fogadni. Szegény és egyszerű, már-már meg-
alázó körülmények között érkezett a világba, hogy ne csak a 
gazdagoké, a kiválasztottaké, hanem minden emberé lehessen. 
Mert valóban mindenkit meg akar menteni.

Akkor figyelünk igazán Istennek erre a lehajló szeretetére, 
kegyelmére, ha szívünkben válaszra talál. A reformáció taní-
tása szerint úgy hálálhatjuk meg Isten kegyelmét, ha mi is így 
tudunk és így akarunk fordulni minden embertársunk felé. Az 
„egyedül kegyelemből” reformátori elv így vezet el odáig, hogy 
nem csak a reformáció tanítását elfogadó ember számára jelent 
lelki erőt, hanem az egész társadalom számára jelent segítsé-
get. Hiszen Jézus tanításából kiindulva úgy mutathatjuk meg 
Isten ingyen kegyelme feletti örömünket és hálánkat, ha mi is 
így, csupán szeretetből kegyelemes segítséggel tudunk fordulni 
a rászorulók felé. Ezért a reformáció egyházai számára mindig 
fontos feladat volt az egyes emberek szintjén éppen úgy, mint 
intézményes keretek között a rászorulók felkarolása. Azon 
családok segítése, ahol testi-szellemi fogyatékossággal élőket 
nevelnek. Ezért alakultak meg diakóniai intézményeink, ahol 
állandó orvosi felügyelet mellett ápolják és gondozzák a fogya-
tékossággal élő testvéreinket. De ugyan így az idősek felkaro-
lásában is igyekszünk példát mutatni. Magyarországon is sok 
idős otthont működtetnek a reformáció egyházai, vagy éppen 
otthonaikban igyekeznek ellátni mindazt, amire idős testvére-
inknek szüksége van. Ilyen intézmény működik bobai központ-
tal a környéken is. De az alkohol problémákkal küzdők gondo-

zásában éppen úgy, mint a hajléktalanok ellátásában és a leány-
anyák segítésében is végezzük szolgálatunkat. Mindezekben az 
intézményekben nem azt kutatják a dolgozók, hogy ki miért 
került ilyen helyzetbe. Legfeljebb azért, hogy a bajok gyökerét 
megtalálva segítsenek a végső megoldásban is, ha lehetséges. 
Mert ahogyan Isten látja szükségünket és tehetetlenségünket, 
ezért kegyelmével fordul felénk, hogy megmentsen minket; 
úgy igyekeznek az intézményi keretek között is kegyelmes sze-
retettel segíteni, felemelni.

Mindezzel nem csak az Istenre figyelő embereket igyekez-
nek segíteni a reformáció egyházai. Isten személyválogatás 
nélkül mindenkit kegyelmével akar meglátogatni, aki ezt elfo-
gadja. Csak akkor lehetünk mi is példájának követői, csak úgy 
hálálhatjuk meg kegyelmét, ha mi is személyválogatás nélkül 
mindenki felé fordulunk szeretettel. Ezért az intézmények so-
hasem a vallásosságot, vagy éppen a felekezeti hova tartozást 
vizsgálják, hanem a rászorultságot. A protestáns intézmények 
ezért mindenkit fogadnak és mindenkit ellátnak lehetőségeik-
hez mérten. Mindezzel példát adnak az egyes embereknek is a 
kegyelmes szeretetre. Segítik nevelni önmagunkat a másik, a 
fogyatékossággal élők befogadására, a rászorulók felkarolásá-
ra. Tanítva mindenkit arra, hogy nem a külső megjelenés, nem 
az ápoltság, nem a szellemi képességek számítanak, hanem az, 
hogy mindannyian emberek vagyunk, ugyan annak az Isten-
nek a teremtményei. Így mindannyiunkat ugyan az a tisztelet 
és törődés illet meg egymás részéről, ahogyan Isten is törő-
déssel és szeretettel fordul felénk személyválogatás nélkül. A 
harmadik reformátori alapelv ilyen módon ad értéket az egész 
társadalom számára. Észrevétlenül, mégis segítve nem csak az 
Istenre figyelőket, hanem minden embert. Fontos lenne, hogy 
minél többen meglássuk és átérezzük ennek az alapelvnek a 
jelentőségét saját életünkkel kapcsolatban. Ha ez megtörténik, 
akkor annak mások felé megmutatkozó magatartásunkban is 
eredménye lesz mindenki javára.

Rác Dénes 
evangélikus lelkész

„Minden élet örök érték.....” /Szent II . János Pál pápa/

Szűz Mária emlékeztet minket arra, hogy végső célunk az 
örök élet Isten társaságában.

Azért élük a földön, hogy megérjünk az örök életre, hogy 
megtanuljunk szeretni. A halálunk napján a szeretet alapján 
leszünk megítélve. Egy évezreddel ezelőtt, amikor a honfoglaló

magyarok a Kárpát medencében letelepedtek, tőlük nyugat-
ra és délre már keresztény népek éltek. Hozzájuk igazodtunk, 
amikor Géza fejedelem Szent István és nagy utódaik munkál-
kodásának köszönhetően a magyarság is belépett az a keresz-
tény európai népek sorába.

A kereszténységnek a mai Dunántúl, az egykori római pro-
vincia, Pannónia területén már évszázados gyökerei voltak. A 
régészeti feltárások ennek sok emlékét megtalálták. Szent Ist-

ván király és utódai alatt megszilárdul a magyar egyház szer-
vezet. A kereszténységre áttért magyar nép, a magyar egyház 
hazai kegyhelyeinek híján, először a már élő európai búcsújá-
ró gyakorlatba kapcsolódott be. Ennek célja az ezredforduló 
idején még elsősorban a Szentföld volt. Jézus földi életének a 
színhelye. A jeruzsálemi zarándoklatoknak ekkor már sok év-
százados múltja volt. A Magyarországon is átvezető zarándokút 
megnyitása Szent István király érdeme. Az út hazai állomásai: 
Győr, Székesfehérvár, Tolna, Baranyavár, Valkóvár, Belgrád. 
Nincsenek pontos adataink arról, hogy honfitársaink közül 
hányan vállalták az út fáradalmait. De nem lehettek kevesen, 
mert zarándoklásuk segítésére Szent István király Konstanti-
nápolyban és Jeruzsálemben zarándokházat építtetett. A szent-
földi magyar zarándokok között uralkodók, hercegek, főurak 

Reformáció
A reformáció értékei III.: Sola gratia

Október – Szűz Mária hónapja

(Folytatás a 20. oldalon)
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Egy magas fa legfelső ágán élt a kis falevél. Mostanában nagyon szomorú volt. Hiába jött játszani hozzá a szellő, csak 
nem vidult fel.

– Miért nem hintázol velem? – kérdezte a szellőcske. – Láttam, most mindig egy kismadárral beszélgetsz. Ugyan, 
mennyivel mulatságosabb ő nálamnál? No, de találok én is más pajtást!

A falevél erre sírva fakadt.
– Ne bánts, szellőcske, tudhatnád, mennyire szeretlek, és láthatod, milyen szomorú lett a sorsom. Azelőtt regge-

lenként arany napsugárban fürödtem, és fecskesereg köszöntött vidám jó reggelt. Most se napsugár, se fecskék. Hová 
lettek, miért hagytak el? Nézd az arcom, a nagy bánattól egészen megöregedtem, már ráncos is, az esőcseppek nap-
hosszat elülhetnek benne!

A szellő megsajnálta a falevelet. Megsimogatta, vigasztalta, de az zokogott, hogy leszakadt az ágról, és hullt a föld felé.
Nem baj, ha meghalok – gondolta – úgysem ér már semmit az életem.
De a szellő nem hagyta kis barátját: szárnyára vette, s azt mondta:
– Oda viszlek, ahová akarod! Merre repüljünk?
De a falevél bizony nem tudta.
Éppen akkor egy kismadár szállt a fára. Csodálkozott, hogy nem találta ott a falevelet; máskor már messziről inte-

getett neki, alig várta, milyen híreket hoz.
– Ott van a kismadár – ujjongott a falevél, – akivel beszélgetni láttál. ő megígérte, hogy hírt hoz a fecskékről, talán 

már tudja is, merre kell utánuk menni!
Odarepültek hát hozzá. A kismadár elmondta, hogy egyik pajtása látta, mikor a fecskék összegyűltek s elhatározták, 

hogy itt hagyják ezt a vidéket, s elindulnak tengerentúlra. Azt beszélték: ott mindig aranyos napsugár ragyog.
– Menjünk utánuk – könyörgött a falevél.
A szellő nem kérette magát. Szálltak hegyen-völgyön, erdőkön, mezőkön, míg csak a tengerhez nem értek. Azon is 

átszálltak, mikor egy fecske suhant el mellettük. Rögtön észrevette a kis falevelet, aki több társával együtt olyan kedves 
házigazdája volt. Örömében gyorsan összehívta a fecskéket; de mire odaértek, a falevél már nagyon fáradt volt. A fecs-
kék szépen rátették a csillogó tenger hátára. Ott himbálódzott a ragyogó napsütésben. A fecskék énekeltek, a napsugár 
mosolygott, a szellő duruzsolt.

– Most már boldog vagyok – sóhajtotta a kis falevél, aztán álomba ringatta a tenger.

/– Kedves Gyerekek! Ha van hozzá kedvetek, rajzoljátok le a mese szereplőit!
Keressetek szép színes őszi leveleket és rajzoljátok le! / Szabó Szilvia tanító

Őszi mese
Zelk Zoltán: Őszi mese

(Folytatás a 19. oldalról)

Október – Szűz Mária hónapja

és lelkészek is voltak. Többen közülük részt vettek a keresztes 
hadjáratokban, melynek során hazánkba nagyon sok ereklye 
került. Jézus és Mária életével kapcsolatos tárgyak, keresztény 
vértanúk és szentek csontjai.

Az ereklyék tisztelete ebben a korban nagyon erős volt. So-
kan akarták látni, érinteni őket, ezért a híresebb ereklyéket őrző 
templomokat tömegek keresték fel. A Szent Istvánig visszave-
zetett Mária -tisztelet jegyében a XVII-XVIII, században újjá-
éledt a búcsújárás, régi Mária- kegyhelyek megújultak és sok 
új született. Szűz Mária tiszteletének kétségkívül volta közép-
kori gyökerei, de akkori erősségét a törökellenesség, a török-
kel szembeni védelem igénye biztosította. Ennek egyik legköz-
érthetőbb jelképe a Napbaöltözött Asszony ábrázolás volt. Ez 
a jelkép is nagymértékben közrejátszott a Patrona Hnngariae, 
Magyarország Védő asszonya régi pénzeinkről is közismert áb-
rázolásának kiformálásában.

A XVII-XVIII. századok templomépítő századok.

A XVIII. század első felében kialakult a katolikus Magyaror-
szág lelki – szellemi egysége, létrejött a Sacra Hungariae, ame-
lyet Mária és a Magyar Szentek tisztelete jellemzett. Ennek hű 
tükre napjainkig búcsújáró helyeink.

Imádság a Szűzanyához
Szentséges Szűzanyám, hozzád folyamodunk,
Drága Szent képednél a földre borulunk.
Mi bűnösök vagyunk, egek Nagyasszonya,
Hallgasd meg kérésünk, drága Szűz Mária.

………Kedves vendégeid tehozzád eljöttek
Sírva és zokogva Téged köszöntenek
Nincs más reménységünk egyedül Mária!
Ki a bűnösöket el nem hagyja soha.

Mária, Mária kedves Édesanyánk!
Arany oltárodról tekints le miránk.

Szeretettel:  Papp Anna
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Őszi színező gyerekeknek

Szilvi 
tanító néni

Kedves gyerekek! Jó munkát és kedvet kívánok a színezéshez!
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HOZOTT ISTEN! Igy köszönti a székely a vendégét. Így kö-
szöntötték Nagysimonyiban is azt a közel 30 székely vendég-
munkást, akik különböző sárvári üzemekben dolgoznak. Ba-
rátok, hozzátartozók is eljöttek hozzájuk, -hozzánk- hogy az 
ismerős magyar testvérekkel találkozhassanak, együtt szóra-
kozhassanak.

Így volt ez szeptember 23-án, amikor estefelé babgulyás 
vacsora várta a sárvári dolgozókat és a szülőföldről erre az al-
kalomra ide érkezőket. A jóízű vacsora után a Kultúrházban 
folytatódott a szórakozás. OLÁH TIVADAR szintetizátorzené-
je hamar jókedvre és táncra penderítette a résztvevőket. Sokak 
szemébe csalt könnyet ez a rendezvény.

Gyergyószárhegy, Sepsziszentgyörgy, és még sorolhatnám 
hány helyen Nagysimonyiak egyszer, vagy többször megfor-
dultak, erősítve a magyarok barátságát. A szervezők ígérik, lesz 
ennek még folytatása. ÚGY LEGYEN!!!

Rudanovicz László képviselő

Székely – Magyar találkozó

Készül a gulyás



Nagysimonyi Hírmondó 23

Visszagondolva a Hímondóban eddig megjelent receptekre, 
a halételek valahogy háttérbe szorultak, annak ellenére, hogy 
szakemberek kifejezetten javasolják gyakori fogyasztását.

A halban lévő tápanyagok az emberi szervezetre jótékony 
hatással vannak, hátha még zöldségekkel, tejtermékekkel kom-
binálva készítjük el!

A szokványos rántott, és sült halon kívül, most néhány izgal-
masabb halétel receptjét ajánlom figyelmükbe. Jó kedvet kívá-
nok az elkészítésükhöz, és jó étvágyat a fogyasztásukhoz!

Halfilé sajtmártással

HOZZÁVALÓK 4 főre:
80 dkg halfilé
3 nagy db csiperkegomba
20 dkg csemegekukorica
0,5 teáskanál fűszerpaprika
6 dkg vaj
3 csapott evőkanál finomliszt
3 dl tej
16 dkg sajt (reszelt)
szerecsendió ízlés szerint
só ízlés szerint
1 dl olívaolaj

Elkészítés: A halfiléket sózzuk, borsozzuk, megsütjük mind-
két felét olajban. Egy vajjal kikent tűzálló edény aljába tesszük, 
majd rászórjuk a kukoricát. A gombákat megmossuk, megpu-
coljuk, vékony karikákra vágjuk, és ezt is rátesszük a halra. Erre 
jön a fűszerpaprika.

Elkészítjük a sajtmártást: a vajat mérsékelt tűzön megol-
vasztjuk, és összekeverjük a liszttel, ilyenkor jó sűrű állaga lesz. 
Óvatosan, lassan hozzákeverjük a tejet, adunk hozzá fehérbor-
sot, szerecsendiót, és tovább kavargatjuk. Mikor kicsit besűrű-
södött, beletesszük a reszelt sajt felét, és kavargatjuk. Miután a 
sajt elolvadt benne, ráöntjük a tálban lévő zöldséges halra, és 
rászórjuk a maradék reszelt sajtot.

Sütőben, teljes lángon készre sütjük, amíg megpirul a sajt a 
tetején.

Brokkolival-burgonyával rakott tengeri hal

HOZZÁVALÓK 4 főre: 
40 dkg burgonya
2 dl főzőtejszín
10 dkg parmezán v. füstölt sajt
60 dkg brokkoli
1 kávéskanál szódabikarbóna
50 dkg tengeri halfilé
2 evőkanál olívaolaj
só ízlés szerint
szerecsendió ízlés szerint

Elkészítés: A krumplit megpucolva, feldarabolva sós vízben 
megfőzzük. Leszűrjük és tejszínnel kikeverjük. Szerecsendióval 
fűszerezzük, és belekeverjük a reszelt sajtot. Félretesszük.

A brokkolit megmosva, rózsáira szedve, lobogó sós, szódabi-
karbónás vízben pár perc alatt előfőzzük. Majd ezt is leszűrjük 
és félretesszük.

A halfiléket nagyobb szeletekre vágjuk, majd 200 fokra elő-
melegített sütőben, a tepsit kevés olajjal kikenve, elősütjük 2 
percig.

A halfilét ezután egy olajjal kikent kapcsos tortaformába rak-
juk, sózzuk, és a tetejére rendezzük a brokkolit.

A tetejére a sajtos krumplipüré kerül, ezután a sütőbe tesz-
szük, és 25 percig 180 fokon megsütjük.

Tonhalfasírt

HOZZÁVALÓK 6 főre:
A fasírthoz:
2 szelet bacon (kockára vágva)
1 kis fej vöröshagyma (kockára vágva)
1 db tojás
7 ek. majonéz
2 teáskanál mustár
0,5 teáskanál cukor
1 citrom reszelt héja
40 dkg tonhalkonzerv
1 db burgonya (nagy, héjában főtt, összetörve)
0,5 teáskanál só
1 csokor apróra vágott petrezselyem
A panírozáshoz:
5 dkg zsemlemorzsa
5 dkg parmezán sajt
bors ízlés szerint
és végül 2 evőkanál olíva (v. egyéb) olaj a sütéshez.

Elkészítés: A szalonna zsírját kiolvasztjuk, a szalonnakocká-
kat kiszedjük, félrerakjuk. A hagymát megpirítjuk, levesszük a 
tűzről hagyjuk hűlni.

A sütőt begyújtjuk, egy sütőlemezt, v. gázsütőt kikenünk olí-
vaolajjal. A fasírthoz a hozzávalókat óvatosan egybekeverjük, 
kb. 5 cm átmérőjű gombócokat formálunk belőle. Beleforgatjuk 
a zsemlemorzsába, rárakjuk a sütőlemezre. Berakjuk a forró sü-
tőbe, és megsütjük.

Bónicz Lászlóné Márti

Receptajánlat
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Tisztelt Nagysimonyi Sporttársak!
A 2017/18-as szezon kezdése előtt a felkészülésünket segítet-
te itthon a Külsővat elleni edzőmérkőzés, amelyen igaz, hogy 
vereséget szenvedtünk, de itteni hibák felismerése is hozzájá-
rult a sikeres bajnoki szereplés eléréséhez. Ezután következett a 
Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa első fordulója ahol a Schott 
Lukácsháza SE csapatát kaptuk a sorsoláson. A mérkőzésen saj-
nos a nyári időszak miatt elég tartalékos kerettel szerepeltünk, 
de a 0-7-es végeredménnyel úgy érzem, nem szégyenkezhetünk 
a játék képét tekintve. A bajnokságot a tavalyi bajnok Hegyhát 
SE Sótony csapatával kezdtük meg. Ez sem ígérkezett egy köny-
nyű mérkőzésnek, de az első félidőben teljesen fel tudtuk venni 
a versenyt az ellenfelünkkel. Azonban nálunk egy meggondo-
latlan szabálytalanság miatti kiállítás következett a második 
játékrész elején és ez teljesen megpecsételte a játékrész kimene-
telét és 1-4-es vereség lett a mérkőzése vége. A második fordu-
lóban hazai pályán került sor a Répcevölgye SK Bő elleni össze-
csapásra. A fegyelmezett játék meghozta a sikert számunkra és 
Hajas Máté 3 Nagy Zoltán és Horváth Balázs egy-egy góljával 
beállítottuk az 5-1-es végeredményt.

A Kemenesmagasi FC elleni mérkőzés egy fájó vereség szá-
munkra, mégpedig azért mert 2-0-ás nyert állásból sajnos 3-2-

es vereséget szenvedtünk el. A 
4. fordulóban szintén itt hazai 
pályán játszattunk és Hajas Máté 
négy góljával sikerült megsze-
reznünk a bajnokság során a kö-
vetkező 3 pontot. Ezen a mérkő-
zésen bemutatkozhatott a nyári 
átigazolási időszakban a Celldömölki VSE csapatától leigazolt 
Orbán Martin, aki első meccse ellenére remekül hozzájárult a 
siker eléréséhez.

Ezután Jákfa SE csapatához utaztunk és egy gyors gólt kap-
tunk és innen kellet kapaszkodnunk és kettő gyors megszer-
zésével ez sikerült is ám a végeredménnyel mégsem lehetünk 
elégedettek mivel csapat szinten egy jó játékkal idegenben 3-2-
es vereséget szenvedtünk el. A cikk megírásának időpontjában 
készülünk idegenbe Ostffyasszonyfa csapatához, ami azért 
ígérkezik nehéz összecsapásnak mivel szombaton kell lejátsza-
nunk a mérkőzést. Bízom a pozitív folytatásban és remélem 
erről is számolhatok majd be a következő Nagysimonyi Hír-
mondóban!

Kutasi Balázs

Sportkör – N. T. C.
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Szépkorú köszöntése
Ismét születésnapos köszöntésére került sor Nagysimonyiban. 

90. születésnapja alkalmából köszöntötte fel idős Brukner 
Imrénét Rozi nénit Lábos András polgármester és Hérincsné 
Szenteleki Csilla jegyző. 

Rozi néni 16. gyermek volt a családjában, négy gyermeknek 
adott életet. Hosszabb kórházi tartózkodása után kerülhetett 
sor az ünneplésre, kicsit gyengélkedett, de nagy örömmel fo-
gadta és nagyon várta a látogatást. Élettörténetét hallgatva sok 
megpróbáltatás, nehézség és tragédia is kísérte élete során, 

mindezek ellenére egy jókedélyű, aranyos, pozitív kisugárzású 
idős néni, aki erejével, kitartásával, élni akarásával, küzdeni tu-
dásával mindannyiuk számára példaképül szolgál. 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük Rozi nénit ezúton 
is a község minden lakója nevében. 

Hérincsné Szenteleki Csilla 
jegyző

Anyakönyvi hírek
Születés: Józsa Tamás Péter és Tóth Beatrix fia: Gyula Ferenc

Gratulálunk!
Házasság: György-Mózes Áron és Csillag Virág, Hajas 

Tamás és Rádli Nóra; Babarczy Gyula és Leposa Mária 
Magdolna, Jánossy Árpád és Rózsa Veronika

Gratulálunk! Sok boldogságot!
Halálozás: Farkas Kálmán, Hegyi Dezsőné, Ádám Kálmán
Adj Uram, örök nyugodalmat Nekik!
„Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen.”


