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ONKOKITIAFIYZAT LAPJA
2007. december

\ftra,

Aorebban 6 szotgai/Ezam enne* a lapnak

gyan es a kdBegvetesi *naeket A sino'

\ nEttnel cera a |a-
ko1iag infondnsaganak ndveEse. Lapunk

esThazak. b*osok.

hasebjain albvdten Iehel6s6tlQl. kapnak az
bnko.mantzFlon kwili polgatl sze ezelek
nemze seg; krluals szetvebk gazda'
sagi szetuazetek, vilalkaldk Csenadok

hnivatdjd< a l<dzdssig szdnara.
ank u45d szerelndnk a ko4u'
kOzsegank tuifritt .J&nbt, u-ala

a kiadtst . rab; iii.iif jat el az a pit/anat az
uJ kep|Eel6tesdel tanogalisaval lxgy
negj?tedessnk a Snnonyi HinondQl az
Ankomanyzat reezdfit ugy gondolj , tpgt
kazossdgtak tuhfJonaban kvo ett4lek,is a
kolsagveks 6ti terJedelne olyan nagw;g'
rcndel ed el n6ly lblilt rcndelkez*, hdgy a
*ozsea DotoAanak lLdma kell milven no'
don *ene1elt az bnkontenyzat a falu va'

Karacsony a vlag ke
resztenyeirek /a keresz-
t6ny egyhaznak/ legnagy'
obb, a helkdznapi ember
nek pedig a legszebb, leg-
meghittebb, legszer{ebb
rlnnepe mely az 6vszaza
dok lolyarnan kil6pelt a
templomok meghi ajta
tos felhoma yabol s az
emberek, legyenek hiv6k
vagy ateislak, kdzkincseve
valt. Mindordkre s vissza-

kar6csony emberi 0n-
nepp6 alakult a iolddnelok
lelkeben sziveben, hisz
ezekben a napokban leg-
tdbbilnk le k6ber gyer
mekkori boldog eml6kek,
meghilt erzesek kapnak
szernyra, egymasnak drd-
mdt, bikess6gel kivanva,
s a szerelet szenl levegoJe
erad szet ivenkor az ol-
thonokban, csaiadokban.

Ezen a szent unnepen
az ember seg azl rlnnep{i,
hogy lslen elkijldle fial er
re a vilagra. hogy 6 bekes-
segel megvAtast, megny-
ugvasl, megbocsajtasl,
b6k6l szereietel hozzon
szemunkra s egyben ulat
mulasson az drdk 6lelre

A Simonyi csdrgl6s ntalom

E ntse meg ez a .lallam minden simonyl szlvdt....

Ilardcsony iirrnepdn
val6 egyellen jafiaio !1
hoz. [4egszabadit benni.-
ket a biin hataim6to! s
ez6llal megva | €s megtart
bennijnkel. O ugyanis
nern hozla magava az
emberi lefmeszel alkos
drdksegel, a brinl, de a
b(ndsdk kbze szamilotla
magal hogy megv6l6nk
legyen, lehessen. Nern-
csak az6rt szii etelt, hogy
lalhassuk milyennek kell
lennunk hanem, hogy se-
gilsen rajlunk. Jezus elj6lt,
hogy helyre allilsa a brin
6ltal megromlotl viszonyl,
lslen 6s ember k6zdtt.

finnepettink!

Gyertyafenyes csillo
go'villog6 karacsonyfak
ajend6kok halmaza (dra
gdbbnal dragabb lelelo
nok horribilis osszegerl
vasaro I aut6k hazi mozik
mobjl k6sziil6kek slb.)
izes, finom talatok, ilalok

Az ember ilyenkor el'
gondolkod k Hol vannak
nrar a r6gi kedves szoke-
sok A di6. karacsony' ci
p6 a kdszdnl€sek akdn
labs /mendikalas/, paszlo
jares, bellehemezes. a
rndzeskalacs l6lt kukori-
ca, a molniir kal6cs m6-
zeskalacs s bizony m6g
leheine lolylatni.

(Folylatis a 2. oldalon)

tul lne4udjek lbbba
gidbeh 6s arszegoa

Mint sinanyi kA

* r@thmes frartiuonyitinnepefret fh
\i1r"as 6 o ff og ij eaet fria dnunfr minlen o [aas d n fun k f4l
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I (ardasony r rep ef l ,tl tl
(Betuiez6s

a 1. oldalr6l)
F sajnos leljesen

elanyagiasodott vil6gunkban
sokan m6r oda jutollak, hogy
az eg6sz rlnneplesnek ez a 16
sze letl a karacsony legfonto

kdze sincs a szereiel rinnepd

Mindenhol mindenkinek
mds 6s mes a karacsonya. Van
akinek boldogsaggal teljes,
vagy egyeni sorscsapesokl6l,
szomordsagtol keserves. Van
aki ddl, van akinek nagyon f6j.
Az egyedilll6l, csalodesok, sze-
rencsellen sorsok, szeretet-
hiany, a temei6ben domboru16
sirhanl. Ezek emberi trag6diiik.
Sajnos, ez is a karacsonyhoz
tartozik. Ezekre is ke I gondolni
a meghitt tinnepi aszlalnal, sza'
mukra s kell eldoznl legal6bb
egy szelid pillanalot, hogy red-

Ez viszonl nem ludja telje-
sen visszaadni a csabdifdszek
meghitl meleg6l, az 6szlnte
szerctet 6rz6s6l, az egymes
r6nli liszteletet 6s megbecsri-
bsl. llyen lormAban ez mar
nem a karicsony rlnnepe, ha-
nem az ajAnd6koz6s tebolyull
'szokasa". Ennek m6r semml

*****

SziilefiAlr 20a4cn
mo7,ot,(M

Szarr'as Lenka. Sinonyi 69
2007.03.23

Bah;zs Annan4tia, Siranyi 92
2007.o4.12

Betki Baman, Sinonyi 48
2OO7.QA31

Ei bidn Bdke, :Sino nyl a5
2007.1t6,o9

Hon)'ilh Kasanda, Sinonyi 38
. mo7-aE-27

Cavn icky Ba tba r4r'.'inonyi 1 57
2amTJOtOp

Bohd Ko.nelia, Sititpnyi 124
2ooz,1o.tli

Bdd MeV4q SinonYi | 13

Minclenszentek napja
November 1. dvenle az a

nap, melyel ugy tadunk szi-
mon, mint az elhun!,tak rinne-
p6t. Ezen a napon megemle-
kezilnk elhunr,tjainkr6l, sirhal-
mukat ldldisziljilk viragokkal es
megemlekezes jelkepekenl
gyenyal gyLijlunk a s'rokon.
Bncsnzaskor az itt maradtak
ig6felel tesznek, hogy eml6kdk
iirdkke itl marad k6zdlt!nk. Ha-

lotlak napia megemiekezesunk
ennek az igerei belartasal je-
lenli. lgy voll ez a 2007 - es ev
november 1.-len a simonyi te-
meioben is, ahol a vidgba bo-
rult sirhalmok kdzott eg6 gyer-
ryak langjanal emlekezlUnk el-
hu n),tjainkfa.

Eml6kuk drokke el szivilnk
ben. Pihenjenekb6k6ben.

M.E.

juk is hulljon 6s aradjon lega
l6bb egy egy t6nysugar. [,1ond
junk erlLlk is egy imdl.

lgy lesz leljes a karecsony-
unk, hisz ez az ilnnep minden-
ki6. Kicsi€, nagye, szegenyd,
gazdage, dregd s tiatal6.

A karicsony drdmnzenet
ne legyen csupdn mrl6 hangu-
lat, hanem 6letlorm6lo er6.

Tudluk mindnyajan, hogy
minden fdldi ajand6k az6rl
kedves a megajand€kozoltnak,
med szemelyesen sajal keze-
vel nyrlhat ut6nna, lslennek ez
a nagy ajandeka azerl is oly
draga es szenl nekrjnk kar6-

csonykor, merl eppen lgy az
eny6m mlnt a lied. Egeszen az
enydm /is/, 6s ez nem jelenl
masnak megrovidill6sl, med
mindenki ezt az 6rz6st a mage-

lsten az 6 egyszUldtl fiLr a-
zed krildte a vilagra, hogy d
jink ahala. Ezzel az ajend6kka
nem ki lsdleg kel  dln.  Kr isztus-
nak belijl van a helye. Nern
k6pben, nern szoborban, ha
nem bennilnk s Iegbelri.

Kellemes kardcsonyi unne'
peket 6s boldog Llj esztend6t
kivenLrnk mi'rden s monyi po
gerunknak. G. K. Gy.

IIe<lrzes n5zrrgid.ija,s polgd',rtflxsainh !
A lermdszel tdrv6nye, hogy

az ember egyszer megdregs-
zik, el6ri azl a korl, amikor azt
mondjak ra, hogy id6s. Eljdn az
id6 mindenkl sz6mera, amikor
btcsll inl munkahelydnek, kol-
l6gainak, egykoi baralainak.
Elelijkben lezaful egy leiezel,
egy kor, mely leghosszabb a
f6ldi eletben s elkezd6dik egy
masrk szakasz, egy nyugod
tabb, b6k6sebb, gondtalanabb,
szelidebb, mely mar l€ljesen
mas az eddiginel. Ezl az id6-
szakol mondjak a nyugdilasok

Minden kornak megvan a
maga szepsege es buktat6ja. a
gyermekkornak, a teln6lt6vdl
bsnak, de a nyugd0askornak
is. Ez vonatkozik Onokre is
kedves nyugdijasaink. Jd 6s
rossz napok va[jak €gymasl,

eg6szsdg, belegsdg, drbm, ke'
seriis6g gazdagsag penz-
sztke draga gy6gyszerek ...
.. lli liaralok, ludjuk jol, az
Ondk koraban a test mAr nem
mindig engedelmeskedik az
akaralnak, a szellem mer gyak-
ran ek6vedezik a mfltban, vss-
zaternek az emekek s rnnd
gyakrabban jelennek meg leiki
szemeik el5ll egykor elhLinyl
szerelteik, isme16selk szellem
kepei.

Bekes, nyugodt dregkort i
Ezt kivdnjuk mindnyajuknakl
De vajon megadalik e mindez
mindnyajuknak? Felve irom le e
sorokal. idlek, hogy sainos.
nem. Pedig rnegerdeme nek
mindnyajan.

Hisz tarultunk t6lik. Tanul
lunk s lanulunk mind a rnai na-
pig. Emberseget. szeretelel. hi-

let, liszlessegel, becs0letel, he-
lylalle$ az 6let rninden lenlle
tdn. Apriink, anyeink r6v6n va-
gyunk, nekik koszdnheljnk
puszla lelilnk, magal az dlelet.
Azl hogy csahdot alapilhat
tunk, hogy dpiilrink. sz6prilunk,
gazdagodunk. Ok vezettek
bennrinkel embert laragtak
be16lilnk. Templomol hagytak
fenk, iskolrlLl 6vodet egy 6lel
szerelet6vel ajdnd6koztak meg

Ezl nem lehel s nem is sza-
bad elfelejleni

Kedves szui6k, nagyszrll6k
dedsz!l6ki Legtdbbj0knek haja
rnar 6szbecsavarodoll btasuk
meggyengrlll, test0k megrop
pant, de reszketd kezrlkk€l ma
is szerelellel similjek meg un
okaiuk fel€t, meghradt szemrik
ma is l6lt6n, agg6don figyeli
lepleinkel .. Tudjuk, mig szivrik
egyet s dobban, ez marad
elelilk e elme, lenyege, lar-
talma.

Onok koz!l sajnos sokan
mar dzvegyek, vannak, akik a
legdragebbat, gyermekrjkel
vesztelldk el. Van, aki maga
nyosan kUzd a puszla mege
helesert, harcol a belegs6ggel,
a magAnnyal, szonrorIsaggal...
Ondknek nehez, kdnydnebn
pillanalokal adolt a sors az
elmflt 6vlizedekerl. K6rjilk a
Mndenhatot. segiise meg Ond-

Nekunk mosl csak a kdszb
net szava juloll. De lehet-e ezl
megkdszonni? Egy emberi 6le-
tet, azl hogy vagyunk, hogy
letezlink? Leheti Es kell Ez a
legkevesebb, amil megtehe-
trlnk Ondkdrl, erletek, kedves
nyugdtasok l

A d6dunokek, unokak, gyer-
mekek nev6ben engedjek meg
nekunk, iialal simonyiaknak
hogy kdszdnelet mondiunk

Onoknek, neklek, apaknak,
anyaknak. nagy es dedszrj'
16knek.

lslen 6ltessen nlnden
nyugd0ast s k6fjijk lstenrink
hogy dlelrik del6t afanyozza be
sugaraival. adjon neklk b6kes-
s69et, nyugalmal, egeszsegel
es sok boldogsagoll G.K.Gy.
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Simonyi kdzs6gben a 2006
evvegi vdlasztasok alapian
m€gv6 aszlotek kozsegilnk dn-
kormanyzaial az elkdvetkez6
2007-2010 v6lasztdsi iddszak-
ra A polg,rrmesleri Poszlot
tovabbra is lng.lvadarasz Emil
tdlu be,

Az ii k6pvlsel6 teslulet
tagiai mint m6r k6zismert:

MVDi. Lang Ldszl6 polg6r-

-  Szanisz16lstvan
- B5d lstver

' Kosik Zoltan
' cal Kbra ellen6r

A testtilet havonla uL€sezik.
megvitatja az aklualis probl6-
mdkat ds felijgyeli a jovaha
gyoll kdlts6gvet6s b€tadasal. A
2003 2006 vebszlasi id6szak
az eien eredmdnyek alapjan
kozsdgirnk szamara nagyon l0
nak mondhal6, hlsz ezalall az
id6 alall cca.32 milli6 Sk 6''16krl
nvesz(icids 6s dotdcids egyeb
p6nzekre leil sze( az onkor
manyzat melybol megvaLositol
tuk a szikseges betektetese

Csak ismertet6sk6ppen:
MegvalOsult:

- az inirastruktira kiepil-6se
lisztit6, kanali26cio aszlallos
,l vizvezeldk bekdl6sekkel

- a idldgaz bekdlese az SPP
altal,

- komunitdrius cenlrum, lilnes
cenlrum kl6pilese es beten

- iskola 6s 6voda dsszevona-
sa, eprjlel rekonstrukcidia,
gazfules hidpilEse. sPodPA-
lya h,epitese szamlogepek

a lempiom el6ni Pihen6 Park
kiepilese.

' kullirhez kiiestdse 6s padl6-
zat leldjitasa, bejaral el6lli

' lemel6kerites belejezdse 6s
lovAbke t6se, parkol6 l6tesi-
lese, iv6viz bek6l6se a lralol_
las hdzba,
kdzvilagil6s fekonslrukcioja,
v 169 parkok letesilese,
hangosbemondo kijavilasa,
kockak0ves jerdareszek felu
jitasa,
kdzsegl hivalal ill6stemenek
at6pit6se - berendezese,

' megvdserlasa kertilt a reg
ijzlet - 96% vagyonr6sze.

Egyeb nem inveszlici6s le-
v6kenysegekel. m nl sporl 6s
kulirr rendezv€nyeket tamogal
tuk, melyek ma mdr r6sz6ve
Lettek 6lelUnknek ds hagyo-
mAnnya vallak.

Az elerl eredm6ny€k veltile
teben - komoly kihivesl jelenl a
2007-2010 es vabszlasi id6-
szak az Uj leslijlel s?am6ra. Hi'
szen mindenek ldloll erdeke az

2. Pilyizat a szoci6lis alap-
b6l l
- lejleszlesi terv kidolgozasa

50.000,- Sk - siker€s, anyagi
lag tdmogatva, folyamalban
van a kidolgozasa,

' ii iudrLs megszerz6s€vel

' tervez6 dolgozik az Uj soron
lev6 lt rajzolesdn 6s a terijlet

' megkezd6dOll a lullbalP6 Yan
levS 0110z6 telLjjitasa.

- ja(la t6szek kijavitesa at'

- befbe adodott az a s6 iizlet
Ezeket a jav'lasi munkakai.

6s a kdzteriilel karbanla(aso-
kal az aklivecios dolgozokkal
vegezletluk er.

Kisebb gepekkel is rendel
kezlnk a szuksdges munkak
eVegzesere

Simonyl kozsegnnk 6nkor
m6nyzaia okl6ber veg6vel osz
szesen 24 szenrelyt a kalmaz.

' kdzs6gl hivataft
-  iskolal  'ovodat

aklivAc os csoportvezetokel
Kijelenlhetliik tehal hogy a

kozs6g egnagyobb munkaado
ja jelenleg a lalLrs dnkormdny-

A 2007 6vben az igenyet
€s palyazolt penzforrasok
egyes akcokra a kovelkeziikl
1. Palyiaat a falufejleszlesi
alapb6l:

falukut le [jil6sa a poslaval
szemben 50.000,- Sk 6dek-
ben elulasitva VAGYOK", M,E.

(gy6gyndv6n),termeszl6s),
bevagyunk sorolva a szdkebb
v6logalasi kerelbe.

3. Pitty,-zar a kormanyhiva-
talt6l:

Komunllerrus centrlm - se'
g segnydjl6kdzponl mijkod
teldse, anyagj kiadasok es
berek fedez6se (3 dolgoz6
kladdsa tedezve).

4. P€nziigy miniszt6riumt6l:
- hangosbemond6 moderniza-

l6sa 174.000,- Sk - elutasilva
- a Pal6c [,{]krordg 6 p6lyaza-

ten belul ' ij aul6busz var6
6pllel fe epit€se - folvanat:
ban van
Amint az adalokb6 is Laln.

kis kdzsegek szemeta e2 az
egyeilen lafial6 (]r ahhoz, hogy
anyagilag elerhet6k legYenek
terveink - ,A palyazas :
- kd tsegvelesi perzekre

alapnvanyoknel. cegeknel,
- EU p6n2ekre.

Az esztendd vegenek leg
f oniosabb teend6je 6nkormany
zalunknak rnegtervezni a2 ul
k6ltsegvelesl es kdzsegiink a
lalanos kdtelez6 rendelelel a
2008 evre, mely alapja a koz-
s€g gazdasdgi 6s egyeb do ga
megszeruez€senek a kovelke-

A kepvisel6 lestilet lagja
nak szandeka ezen az l lon
hajadni es hozzajerLrlni mun
kajukkal ialunk sz6pill6ss6hez.
az eletkorillm6nyek javitdsi
hoz. munkahelyek lerer.le
s6hez hogy polgaraink biisz
k6n mondhassak "Sll\rONYl

o@
nyljroti

o169i6
'ekiai E
idgel i
rnegsel

S monyi
i Alaph

uszmega
/Dobfe- ne

ben
egyes

Az 6I\II<OR,AAA\TYZ.AT 1\ITI.'1\IKIiJABOL

dnkormanyzainak a falu lovAb
b lej leszt6se gazdaseg, szo-
cialls, kullural s tdlemelkedese.
Akik i t l  maradtunk szt i l6 lalunk
ban, videken a nehezebb ulat
valaszlotluk. Ezert kdzds er6'
vel, liszleletbe iarlva a l0rv6
nyekel 6s egymasban laNa az
emberl , pr6balluk szebbe iob-
ba lenn kdzseg!nket.

Tudniuk kel  a polgdroknak
hogy a k6llsegvet6s sztkos ke
rerei miatt csak degen ro.ra-
sokbol. pe yazatok rev6f vao
s haijuk meg teruezelt fellesz-
t6seinkel melyek k6ze lartozik
1. az , jsoron ev6 Ll l  k iepi lese.
2. eb6dl6 kiepit6se az isko a

6voda 6pnlel6ben,
3. dlloz6 rekonstrukcidia a

4. jarda rekonslrLrkciolanak a
iolylal6sa r j ierdareszek

5. egy6b aprobb befekletesek -
lalukdl,  buszmegal lo.
A 2007 6vre szolo kOlseg

vet6s p€nzngyi mutal6i a k6-

Tervezett:
- bevdlelek: 7.496.000, Sk
'kiadesok 7.496.000, Sk

Tiz honap eleleve megal
apithato hogy a kdnsegvetes
merilese kegyensulyozoll aml-

Telieslit6s:
bevete ek 6.121.000,- sk
81,65 %

- kiaddsok 5.707.000, Sk
76,13%
Ftiggellenill attol, hogy a-

rrnyag jok a beveleli mutalok
megbLijk benne a lakossag
- ingatlan ad6halral6ka la

kossag16 6s vallalkoz6ktol,
- kulya ad6 halralek,
- nem vissza lizelell kdlcso-

ndk.
Ezek az ad6ssegok is ne-

hezitik az dnkorm6nyzat 6leldt.
Szikilik a cseekvdsi kepes-
segrinket.

A 2007 6v iolyaman epe-
sekel lellrlnk nveszlicios ler
veink megva16s asahoz:
- ki vannak dolgozva az ebed'

16 6pi lesi lervel ,



Vaddszok Simonyiban
A vadeszat 6sloglalkozAs,

v6lemdnyiink szeinl egyidos
az emberis6ggel, Evezredekkel
ezel6ll, majd ezulan sok ezer
6vig ez volt az ember f6loglal
kozdsa, szinle l6lsz0ks6glete a
meg6lhetdshez, s lem6szete'
sen ehhez larsult maga az 0n-
vedelem. A k6s6bbiek soran, a
civilizecio fejl6ddsdvel az em-
ber teplalkozesaban jrtszolt 16-
szerepet, mig az "ljkorban' a
\adeszal he szorakoztat6,
izgalmas spo(e alakult. Mos-
lanra a helyzet mar sokai va[o'
zolt. A vadeszal testet edzo,
lelkel gydnyorkodletd sportte
szelidrjll, melyel milli6k {znek
szerte a vihgban, Ezek a
vaddszok szenved6llyel jerjAk
az erd6kel, 6s keresik a csoda-
latos 6lm6nyl nyujt6 lalalkoz6sl
az 6l6vi|eg, [gy ttnik legismeF
lebb, m6gis talan legldbb litkol
reil6 kdrnyezel6vel. Aki pedig e
nemes szenv€delynek hddol,
j6l ludja, hogy a vadal nem
csak lenyeszleni €s elejteni,
hanem f6radsagal megval6sit
va inycsiklandoz6 6lelekel kell
a terftstl asztalra varazsolnia.

Hit€les lorrasok szerint Si-
monyiban m6r a mu[ szazad
harmincas dveiben voll hivala
bs vadeszhrsul6s. A jelenlegi
form6jdban s t€ftilelen 1995161
'evidaliak' 6kel. Elndknk 2006.
m6rcius6t6l egy nagyon fialal,
tetlrokesz, ambici6zus egyen,
Mgr. Ing. KiLrolyi Leszl6, aki
id6l s p6nzl nem kim6lve igyek-
szik megval6sitani elk6pzell s

kit(ztitt c6ljaikat. Ebben tersai:
az alel.6k Huszli Laszb, a li|'
kAri teend6kel df. Simkovics
L6szb vegzi a vadgazda szer
epet pedig Seszl6k Pdter tdlli
be,

Az elndk irt6l ludtuk meg,
hogy tagl6tszemuk 24 szem6ly
b6l ell (Rimaszomball6l Pozso'
nyig vannak tagok). 'Felseg-
terdlellk ,evir/ 1880 hektarl
tesz ki, ebben sok az ed6,
mezP, vizes lerilelek, r6t...

Alhtallomanyuk viszonylag
jonak mondhat6, s6l az uldbbi
eszlend6kben bizonyos teil6-
d€s mllalkozik. Hala a termd-
szetv6delem szigoru loru6nyeF
fek valamint annak, hogy meg-
sziint a mddeklelen m0lregya-
zas, mely mir lassan az 6llalok
/l6leg az apr6allalou kipuszlu
lasdhoz vezetell. Az apro ,5261
lomany is kezd sz6pen gyara
podni, a szarvasok szama is
megn6vekedell, a vaddiszno
pedig (merteklarl6 becslesek
szerinl is) nagyon elszaporc-
dolt, Gondol is okoz ez a va-
daszoknak, hisz esl6nkent,
6jjelenk6nt bizony orizni kel a
gazdak lermesdt, merl egyellen
'mrszak' alatl lelemes kirokal

Vad6szterriletLik berleti
szerz6d6s alall 6ll, s ezl min-
den tizedik eszterd6ben meg
kell djitani, s minden 6vben a
tuladonosoknak meglizehi a
b6rleli diat.

A tel sem kdnnyii a va-
daszok szdmera. Ekkor kell

minden h6len kis6 takarmanny-
al 6ljak el az elet6ket s azokal
a helyeket, ahol az allatok neg
lordulnak. Barki barmil is gon
dol, ez bizony nem egyszer( s
nem olcs6 mulalsag. Szemes
6s szelas lakarrnannyal tadj6k
kondici6ban az allalokat. Csak
egy pelda. Erre az eszlenddre
35 mezsa tiszla biz6t veserol-
tak, ami bizony elegge ellapo'
silolta amugy sem vaslag
pdnztercajukal.

Eddig a larsulal nem ren
delkezefi dnall6 epilleltel iro
ddval, ahol gyuleseket, lo
gadesokal, dsszeidveleleket,
megbes26ldsekel lehetelt volna
tartani, esetLeg vendegeket lo
gadn . Az elndk ljr s a vezel6'
s6g igy ddnldll, hogy b6rbe
veszik a helyb€li relormalus
egyha?t6l az egykori iskola h6t-

Isl-ol6,rrkr6l riirzid.err
A zoo4 €s esztencl6 merbklkdvet ielentett a falu iskolijinak

tdrt€net€ben. A r€gi Alma matel gazcl&igi okokb6l megsz(int (he
ly€n letesnlt n vaddszt:irs6iig klubja ) s :itkoltijzott €Sy moclern.
kitszintfi, visrcnylag hinden jg€nlt maraci€ktalanul kiel€Sit6 Ui €ptl'

Az als6 szintet az iskola (ne$/ dfolyam. Z osztalyban) mig az
emeletet u <tvocla ioslalia el. Az iskola €s dvocln k0lon igesat6aig
alatt mijkoclik a helyb€li onkominyat feonhat6sdga alatt- Az 6vo'

diiek szima ebben az eszten l6ben 22. mig d iskolit 32 cliiik liitosatja
ZOO5 b€D e epiilet Ui sPortl€tesitmen)'t kaPott, ahol a $/erekek rencielkezes€r€ 6ll egv tociPiilva

ijplabdapalya, valamint idtsz6t€r a legkisebbek szimera.
ZOO6-bd teljesen dtalakitottik u epUletben a fitesi ren<lsz€ , bevezettek a giiztu-t€st
Az €tkeztetas sainos csak icleigleres fomdban van megolciva, eb€cll6 m€S nincs a gJetekek az

osztdlyokban fogyasztjak el eb€clj(jket. Az 6nkomiinyat legn ntosabb t€Nei k<izdti szerePel egv Ui konv-
ha €s elte<ll6 t€ttehozis.

Van itt napkoziotthon is, hol 30 gyermekkel foglalkoznak hozza€dd nevel6n6k
A pe<lagdsusok l€tsz6ma hdrom, az isazgat6 Mgr. Habo<lisz llona. a lanitdn6
Mgr. l(obl lldik6, a nev€16n6 Peclig Sz6ke Eleon6ra, akik mindent megtesznek az€ft, hosy a Syerme'

kek tenylegden oithon erezz€k magulGt...
Az ovocidt Oros Timea vezeti (mint isazgatd), az 6v6n6'Szaniszl6 iutla. A Perszoodlhoz tartozik m€g

a konvhavezet6, sakicsn6 valamint a takariton6.

6rzocta.i 6riirniih
A Simonyi Magya! Nevel€si Nyelvf Ovocliban ' mint minden

€vben - most is megrendsilk a Mikulds €s kariiceryi mi-sotuhlct.
E k€t iinepseget osszevonva szoktuk megtadani, decmber 20 _dn

A kariicsony hangulatiit, veGekkel. jel€netekkel, dnekkel varii'
zeljuk az 6vodiinklra. A karecsoni el6keszuleteket egyntt vegez-
ziik a S/erekekkel, ldzosen cliszitjiik a feny6-fiit. ami mgy drijmet
szerez a $/erekeknek. A fa ald az aidnd€kolGt a tancliib6l dssze_

s6 f6sz6l,  amibizony igen.elha-
nyagoll e hpolban volt. Es el'
kezd6d0tt a kdzds rnunka. (Be-
tonozes, fest6s, meszel6s, no
6s ami meg ehhez tarloz k)
l\,4eginl penz, s nem is keves.
Szinle magaiol lelkindlja a ker-
d6sl a helyzer tondksdga: mi-
b6l? Az elndk ir elmosolyodik s
rnegjegyzi: a lagsag dilbbl, s
ha ez nem e6g, mindenki be-
nyilsajat buks26iaba .

Ebben az evben lobbek ko
zdlt Lrj eiet6kei k6szilettek. le'
salldsokar allitollak lel, innel
nem csak az al lalokal igyeik
hanem a tavag6kat, akik loplak
a fal, lilos helyen fdreszelnek
Ez joguk s kdtelesseguk Akil
lelten ernek s nincs igazolasa
aligha keriili el a brintelest.

Teweik kdzl szerepel az is
hogy a fdldlulajdonosokkal
hazdekkall lisztess6gesen
megegyezzenek a vetesforgot
illet6en. Ugyanis ezen nagyon
sok millk s mindk6t felnek
elemi drdeke, hogy megegye'
zes szilessen. A lalu vezel6-
s€vel jo a kapcsolaluk, kolcs6'
ndsen seqitik egyrnasl. Killdn
b0z6 kultLirm0sorokhoz, ossze-
j6vetelekre. talunapokra vad-
hLissal 'szponzodljak a akos_
sagot. Ugyanezl teszik Serke-
ben is, hlsz 'febegterillelilk
nagyobb rdsze ide esik.

Uj talalmdnyk6nl az elndk
ir bevezene az in. ponlrend
szert, ami lobbek kdzotl abb6l
is ell, hogy minden egyes va-
ddsznak levdkenys6g6l meg-
haldrozva el kell szamolnia, va_
gyis el kell €mie egy bizonyos
szinlel. Ezt nevezik dk limitnek.
Aki ezl nem leljesitj, varhalja a
megrovasl, btintel6sl. N4inden
kdzds munkar6l legyen az bri
gad, gyiiles, kozos lalalkozas
etel6s stb. az elndk..Llr igen
pontos ' list6t' vezel. O kezdle
meg a Simonyi Vadeszlarsasag
napl6jenak irasal is.

Munka tehat van boven.
Csak igy lovabb. Legyen ve 0k
lovebbra is a vadeszszerencse.
Med bizony ez nagyof sokat

G.K.Gy.

$/olt ossz€Sb6l v:isircl juk. G.K.Gy.
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A mez6oazdasSob6l is meo lehet 6lni

BOVIBA
Sokak v6lemdnye szerint az

1989-es dn. bdrsonyos forrada-
lom hozla v6ltozasok nem lef
tek iot a mezdgazdasagnak.
Egykori virag26 gazdasdgok,
szdvetkezetek, allami birlokok
mentek ldnkre orszrgszene,
egyesekel febzamoltak, m6sok
egyszerilen 'elldntek' a rohan6
6lel sfnljeben. Ker lagadni,
ezek az rizem€k, valblatok,
sz6velkezetek munkal, kenye-
ret biztosrtoltak sok milli6 em-

Sajnos, sok telepriles jutoti
ilyen sorsra, felszamolasra,
megsz n6sre. Ha valahol ljla
akadak kezdeni a mez6gaz-
das:igi, tobb dolgozot foglalkoz'
lato tevdkenysegel, l6leg a
kezdeti iddszakban (amikor
m6g nem volt p6ldiul unios te-
mogalas, dllami dolaci6), szinle
emberfeletti dologra valtalkoz-
tak, Szembe kellet neznirik a
bilrokracia minden keservdvel,
a papirmunkak ldmkeleg6vel ds
a hivatalnokok packazasaval.

Mint tudjuk, a mez6gazda
sag soha nem larlozoll a legki-
lizetdd6bb, legsikeresebb aga-
zalok kozd. Nem csak az anya-
gi nehezs6gek, de a lerm€szel
szeszdlye is gyakran kereszlril
hrzla m6g a legszerenyebb leF
veikel is. Ennek is kdszonheto
(tobbek kdzdtt), hogy 1989 u-
tan, igaz laj6 szivvel, de le-
mondtak a l6ld megmfiveldsd-
16l, sokan anyagi megfonloEs-
b6l sokan f6l1ek a hosszadal_
mas ilgyintezest6l- M6gis vol_
tak akik megpr6ba[ak szinle a
lehetetlenl, s az id6 6kel igazol-
la. El6dek celjukal, megval6_
sitolt6k almukat. Eld Pelda er€
falunk esete.

Az egykor orszigos szinlen
elismerl helybeli szdvelkezet |s
szdlhullolt darabjaira majd lel'
jesen megsemmisilll. N6gy val
lalkozo kedv( tarstulajdonos
gondoll egy mer6szel, s 1996-
jinius 1-en megalakftoltak egy
larsasegol l(.f-t./ a advibat,
mely a mez6gazdaseg t(lel€s€t
voll hivaloll szobalni. Az egy-
kori idldlu ajdonosoktol vett€k

6rl6kben, amil '10 esztend6
alatt kellelt lelizelni. Lefizett6k.

A kezdelek ilt is nagyon ne-
hezek vollak, mlnl mindenhoi.
Pap(rhaboni, engeddlyek, mi
niszl6riumi hlogalasok, k6rv6-
nyek... De elindullak. 2006-16l
haromra csokkenl a larst!lajdo-
nosok szema, viszonl jelenleg
rnar 19 egy6nnek van bebiz-
tositua a megdlhelese, a ke-
nyere. 622 hekter a2 dsszle'
niletiik, ebb6l 497 a szanlb, a

Agazaluk td vonal,l a nd'
v6nytermesdes adta, a buza
repce 6s a kukorica. De allall-
anassal is loglalkoznak, hisz
100 darab lej6stehenrik van.

Elmondas!k szerint gazda
sagukban kozepes szintij /szin
vonall/ a lermel6s, de hela a?
uni6s lamogal6soknak. mar ki-
sebb lejesztdsekre is lutla.
Terueik kdzt szerepel ldbbek
kozott a geppark lelij asa vala-
mint az dpillelek aialakilasa,
modernizdlasa.

Kilfin6 kapcso atol lartanak
lenn a lalu vezet6seg6vel, a
ooloarmester Ur is mindenben
iemiogatja 6ket, szintLlgy a k6p
visel6k. De 6k sem akarnak
ad6sok maradni semmiben,
Szereny kepess€giikhoz meF
ten minden kultirelis rendez-
v6nyt l6mogatnak, lgy az isko-
hl, az egyhazat, a kdzsegi hi'
vatall, legyen az akat anyagl
akljLr erk6lcsl vonatkozasu.

Barmilyen nehez is lehat a
mai rohan6 vilagban a mezo
gazdasiggal foglalkozn, ahol
szakszer( a vezetes, s a fdldet
szeret6 egyenek fognak dssze,
ott eldbb vagy utobb a verei-
lekez6 mgnka meghozza gyu-
mdlcsel. El6 pelda erre a Bb'

Bitviba K.i.t.

6 milli6 korona

l(omuniliirius Gentrum SimonyiIan
N4ar ldbb eszlendeje m(jko-

dik lalLrnkban az a Kiiz6ss6gi
Cenlrum /a hivalalos megnyito
2004. jflius 31./ mely a Phare
projeh SR 010301 kereldn be
lill alakult meg s celjai kozotl
szerepel tdbbek kdzdll a hely-
b6li lakossag kulluralis, szocia-
lis 6ietszinvonal6nak lellendi
tese s a lArsadalomba val6
gondn6lkrlli beilleszked6s. El-
k6pzel6seik k6z6tt szer€pel
egyebek melletl a munkakdzve-
lfies, a szocialisan r6szorul0
csaladok lakdskullirajanak e-
meldse (fesles, meszel6s, lelr-
jftas), szocielis segdlynyujl6s,
szaklanacsadas, k6rv6ryek
meglogalmazasa, csaliidldto
gal6s, de nagyon lenyegesnek
hdjek az els6 kezb6l nyujloil
friss inJomdciok 6tadasal.

Ha egy mondalba akarnank
sfirileni lev6kenysegijk enye
g6t, lgy logalmazhalnank: se-
gits-69 Simonyinak.

E kis kozdssegel hafom
ilgyes iehels6ges ds rendkivu
agllis liatalember iranyitja. Ve-
zeldjilk ifi. Lakalos Ern6, terca
pedig tuadarasz Miroslav €s
Balog sNan akik levekeny-
segijket 2005. mejus e sejevel
kezdtdk meg.

lfj. Lakatos ErnSl kdrdeztik
a kezdetekdl s levekenyse
gnkldl :

'Nagyon nehez volt az In-
dules. Szinte emberielellinek
mondhat6. K6wenyek, levele'
zesek kerelmek, kdnydrge-
sek. Ez mind hozz:tlatlozotl az
indulashoz. Ma mar szinle h
holetlennek Unik, hogy meg
ludluk csinalni ,  hisz joszerivela
semmib6l indultunk. lil raga
dom meg az alkalmat, hogy
ezrton is kdszoneiemel lelez-
zem ki l\,4adar6sz Emil mernbk
irnak Sirnonyi polgarmesle-
r6nek, akinek hathaios erkdlcsi
6s anyagi tamogatasa nelkill
elveszllink volna. S az ered-
menyek? Onmaguk6n beszel'
nek. Ma mer rendelkezilnk on'
alb helyisegekkel, modern sza-

mit6g6pekkel, inlernettel fax-
xal,  teleforna, masologeppe,
ielevizi6val, k6pmagn6val. Van
lilnesk6zponlunk el6addler-
m0nk, aszlalilenisz vefsenye-
ket is megtudunk szervezri. Ha
valaki megkgrdezi, hogy mik6nt
s kenjll? Rengeleg utannaje
rassal, alapitvanyi lamogale
sokb6l, palyazalok elnyerese-

K6zsdgilnkben ket polgari
lefsul6s is alakul l .2005. de-
cember vdg6n megalakull a
Szivarvdny Pobari Tarculas.
melynek vezetole Lakaios Ad
rianna, majd 2006. janu6rjeban
a Sugar Polgari TaLrsulds [,la-
darasz Miroslav irdnyitasava.
Elrnondhalom, ez a k€l iarsu
lds peldas osszefogessal dol
gozik, egymasl segilve gye-
keznek Simonyi kul lLjrdls 6le
tdnek szinvonalat nivossa len

Velemenyem szerint n ncs
ml6d szegyenke?nnnk. [4eg
prob6lom lsmerletni edd gi le
vekenys6gunkel Persze a lel
jess6g igenye nelkill.

Egeszsegiigyi el6adasok
(higl6na szex!a i las, lerhes
s69. csaadalapil6s, gyermek'
nevel6s) munkakeresdsr kur
zlsok, akliveci6s munkak ide
gen nyelvek elsajalftasa /ne
mel angol/, 20 csalednak biz
tositoltunk bkasiejlesztesi le-
hel6segeket, bekapcso16dtunk
a falu lesftAsi lerv6be, f6szt
veltilnk laluszepit6 akciokbaf
{szem6lkosarak, biciklielNa
nyok vdseiasa), lultbalm6rk6'
z6sek megszervezese varro-
tanlolyam, rnegalakult a Rorna
tanccsoport, nolaversenyl szer-
vezlilnk, prbbalkozunk z6ld-
s6gl€rmesztessel (krumpli lef
meszt6s6vel s kisdrlelezlilnk
30 szocielis helyzelben levo
csabd bevoneseval, sikerre )
gazdasegl t6ren sikerrel kezd-
ti-ik meg a nyulteny6szlesl el-
len6riztrik azt is, hogy a roma
szdrmaz6s, gyerekek j6rnak e
rendszeresen iskolaba s szer-
vesen bekapcsol6dtunk a falu
kulll16lis es tersadalmi esem€-
nyeinek m6lt6 megtnneplesei
be. Gondolok ittldbbek kdzoit a
mar 10bb izben nagy sikerrel
megrendezelt lalunapra,

Di6heiban ennyi, percze lu-
dom, egyer-ma$ krhag\,,lam a
ielsorobsbdl. De lev6kenyse-
grinkei donlse el maga a la'
kossag. Nekrjnk az 6 veleme
nyilk a legtontosabb a legm6r

A Cserna,<lokr6l -
. Az njja alakult helyi Csemadok alapszeruezete 2003-ban kezdle meg m0kod6s61 Simonyiban.

Ekkor5i laggal indullak, elndkuk GelHajnalka, az aleln6k Bol6n Arped.
. Tev6kenys6gi kdrilk anyagi nehezsdgek rnlalt igencsak beszfikill, vagyis csak a leglonlosabb

tennival6kra futia..2oo3'ban avaltak fel a lemplomkertben a kopjafal, melyel minden esztend6 au'
gusnus 2o'an Linnepeves kerelek kdzdll megkoszodznak. igy tdrlent ez ebben az 6vben is

.Az id6n, nyer elejen, de m6g az iskolai6vben, nagyszabesi s igen nagy siker[ iabz6hazal szer
vezlek a gyerekeknek a helybeli kullirhezban. Nagyon sokan v€ttek r6szt a rendezv6nyen s az ered_
m6nv verakoz6son f elill siker0lt.

. Szllvesaerkor mulatsegol szeretn6nek rendezni, ehhez p€rsze els6 6s legtontosabb leltdtel az
6rdekl6d6s. Amennyiben kell6 szdmu, szorakozni vagy6 szem6y, csalad jelentkezik, nem ljLljak aka-
dAlyat egy szinvonatas, nagyszabas, szilveszteri 'buli' megrendez6s6nek. Az dnkormanyzal mar je-
lezle, a helyis6geket ingyen biaositia a szemukra G.X.Gy. vadobb
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Gondolatok az 6nekl6sr6l -
a Bfltka K5rus t6rt6nete

''. . :.tuka sbk[dtutjr &n.
tk d eii tug tdtn tudoat -
ltz M tudJd tuttunno - ... nl

s ostdn E afiq ,tg atuK.t ttoffl

Iet6a ondt6. ." (r.@ 
^r!ld] 

)
A 2002.es eszlend6 eieidn logaf

mazodot meg az 6l€16s igeny, hogy
dlfehozzunk egy dnek6 csopodol A
cdl lulajdonkdppen egylaila hidny be'
ldlldse vo 1: a haldani n6ltin hlres s -
monyl egyhezi k6rusnak mer csupdn
csak 1'2 liszlelelre mdll6 de idais koru
hgla lafla el a lemel6si ds vimszl6
vdgliszless6g szolqdlalii Elhaliroz
llk hogy a jeenlkez6 drdekldddkkel
leelevenitjilk meglanuljrk a laluban
honos mindkdl vahsi ieekezel dne.
keit hogy e ne vesszen a? dnekesvr.
rasreslenetds 6si szokasa MunMn.
kal minlegy 18 taggal kezdliik Val6-
ban terveink szerini haladtunk sorra
vettiik a7 dnekekel... ds amikor mindel
b€gyakoolluk, mar nem aka ukabba-
hagyni az 6nekl6sl Add gra dsszekd.
16fl bennijnkel a kdzdssdg hdL6fh6ire
meghpaszlall tjsszelarl6 ereje. Hoz.
zdliitlnk hdl, hogy 6nekluddsunkal
lovdbbfqlesszijk, mds ds Lijabb. nehe.
zebb k'irusmiivekel kezdlUflk tanulni
Meglanulluk iinnepi dflekeinkel - min-
den nagyobb iinnepre keszijllijnk, hol
slenliszleleien hol mlsdn enekelliik e
a lanullakat Meg abban az eszlendd
bei, 2002.ben indull e a Gdmori Egy
hezfiegye K6ruslaldlkoz6inak sora,
€ls6kdnl Hamracon. Visszaemldk-
szern. milyen remegesse indulunk 6s
dlllunk k . [,4era pedlg nAr 6 k6rus.
bHlkoz6n is 1[] vagyunk, nem be-
szdlv€ szimos mas hldp6siinkrdl
Meglordullunk Harmacon, Nagybalo-
gon Hanv6n, Gdmbho*6n, Tornal-
ldn. Velkeny5n, Rimaszombalban Fe-
leden Jeszl6n, Almdgyban, Gotuin,
Dobocen . ndhol tdbbszdr is Simonyi
ban minden advenlben 6s nagyh6len
konceriel htunk, 6fekeliink az iinnep
istenthzleleteken, kdr6s szeinl eskii.
v6n, kereszlel6n, lemeldsen vagy vir.
raszldban. Feldpiink nem egyhrzi jef
legii 0nnep64eken s lalunapok. Cse
madokendezvenyek, stb 2004'ben
mi magunk r€ndezlalk mega ll K6rus-
laldlkoz6l, es elmondhaljuk: ez a lelkd-
sziilds, kozos munka sokkal kovd-
csoll egybe. tu egdsz kijzseg meg-
nmzduli, hogy mdllo helyszirl adjunk
a-z esem6nynek. [1eq is leli az ered-
mdnyer Simonyib6 mindenk (kb. 300
ember ) el'jgedeflen teri haza azon a

A "Birka' nevel ndhiny dweleze.
16fl vefliik Iel Ugy erezlilk nevesi.
teniink kell dnekl6.csopodunkai. Az6rl
Berka rne az bib iai szlmb6lum: Nod
berk4Aban mindenl6le dldleny mene-
d6k€l lal6 | a s0llyedes ds puszlulds
el6l. Hasonldkdppen m is b€iogadunk
mindenkii tek nlet n6lkii valhsdra ko.
rara, slb. Meg csak dnekelni sem kell

ludniannak, akikdzenk idn A kdzds.
s6gel larljuk a l€gfonlosabbrak A ldb
b mald kialaku, adodik - rninl az alen
d6k Jelefleg 15lagga mik{dijnk, de
szivesen veiuk ds belogadluk a csal

Jeen dciszakunkban dppen
lesiverkapcsolalol igyeksziink kiepile
ni a nragyarcrszagl Nagyigrnand n6i
k6ruseval. D€c€mber 1 dn lilhafluk
6ket vend'igil iemplomunkban egy
advent-kdszdfll6 konced erejeig.
amely mndannyiunk nagy drd'ndre
szolgrlt. Rem6jilk hogy kap.so atunk
er6sddik majd a lovdbbl ia d kozdsok
orime dllal

Nem ludnam mdr lesorclni mi
rnindenl lanullunk meg 6nekelni dsmi
rn nd€nt 6 tiink rl kdzos 6lm6nykdnt
Annyi bizlos hogy a k6rus lagjai lolya.
malosan bizonyll]ik elhivaiotlsdgukal
dldozalkeszsdgtiket. Heli rendszeres'
seggel prdbdlunk olykor nern ks er6
Ieszilessel, hogy a m€gc6lzolt fin6
s€gel el5ri0k 6s mindig ludiunk lo
vebbepn, bvebbiejl6dni. 6 6ve dol
gozunk egyiln . val6ban rnunka ez
aminek eredmenye is van, amely mr
kel 6s . remdljilk . misokal s gyonyor
kddlet

Ennek aapjdn az dnekles szd
munka t{ibb minl sz6rakozla16 id6l0f
rds Titbb, mnl puszia mij6lvezel. tu
dnekles szdmunkra gondo aflomd d
6s 6leffomil6 er6 Az dnekenk hor
dozla tizenel oyan bels6 mdlysdgekbe
s ejul ahola pusztaszohiaba ddnge'
I a kapukat Szemhlanszor viszi az
{ineksz6 a vigaszl a gyaszolokhoz, a
szenved6khdz med a szavak nem jul.

nak el. Tesli.lelki
balainkban hdnys
zor €gy esztinkbe
luti szijnn nem

nozza a nyugar-

nilvinyai az aru.
l6s, a gydlre rnek
dlszakSjdn zsol,rokat drekellek

Az 6nekl6s egy birmlkor rendef
keresijnkrc ill6 dnoydgyilo polencial.
Slatisdikal adatok szerinl a rend.
szeresen 6nekl6 emberek fiind ekileg
mind leslieg egdszsogesebbek ds ler-
helheldbbek k6nnyebben vselik 6s
gyorcabban leldolgozzik a lelkl lfau
fiekat a slresszt elegedeflebbek. kie-
gyensrjlyozotlabbak. bizakod6bbak,
erdsebb az dnbizalmuk, lelelosseg.
drzeliik es seQii6kdszsegilk nagyobb,
mlnl nem dnekl6 embodrtsaik ese

Enekelni16 ds eseszs4es. Esye.
diil is j6 de ha kbzdssdgben teheliijk,
mdg jobb. A csopodos dnekldsnel
osszekapcsolddik a zene. az enek 6s
,ldesa a kozosseg ald6sdval. A k6.
zdssdg gy6gyii Mindl ldbb kdzds
sdgher csoporthoz k{,tddik va aki.
ain6l eg'iszs4esebb. teherbirdbb
lelkileg Az ember tirsas leny A k0
zdssdg meg6l6se. az abban val6 sajdl
helyiink szerepiink meglapaszla 6sa
leileszli az dnisnrerelel dndddkeesl.
A kdzdssdg lelbnlossrig szinlere az

'Az enek lolvidil vacy megkes
eril, megszomorii Xiadla a benabl

vagy az drdmil. A Jd lslen ebbe be-
leadla a j'jt s, a rosszai is. a szomo.
rrisagol h. a bdnalolis. Merlha valak
nek van bdnalia,.akkor elkezd dn€k6
nyi, ds kisirja magdl, ds akkor avval
megkonnyebbiil Es ha valaknek 0ro
me van akkor rAzendil egy lb vidrm
enekre ds akkor awd kiadja az 6
6dmil. hogyha 6 k6nekdlhely magdl
vaami vig, j6 eneke A Jo lslen ezl
adla, hogyhdi az emberek 6fiiljenek is

'oafak 
s.' (Berccz Andrds) Enekld

nep a rnagy (nem pedi! k.lomkodo)
J6 hangl sz'tp hangLj. erds hangLj. De
vajon ludja.e eztdnmagiroi? iflaz il.
ji,n kell r lfl a iLiz egni kell r Heny
magyar 6'rekel?/ Es hany magyar hal
qal €?^ IGHYMES) Egyeni, csalrdi
nemzel lelekezeu lelenilnk ds ldv6nk
egyareni ai6l liigg, hogy felismeriijk.e
kihasznriliuk e lerenlefls6giink. El,i.
BER s'igijnk lehel&dgeii hogy hal.
ljuk-e ds halatjuk'e ember hangunkl
vagy hagyjuk csendben elenyeszni

A Barka Kdrus nev6ben kivdnok
m nd€n Kedves olvasonak valodidro
mokben gazdag. b6k6s eldot adven-
lel 6s kardcsonyi iinnepekeil

Milen Ensdbel

A lialalabb Seneiicio mdr csak
hirkjl k0nyvekb6, aFik, anydk elbe
sz66seiboi ismer ,'lsmefheli/ ezl az
elnevezdsl egykori szakmil, loglal
kozdsl Pedig nem akarkk votak 6k
Elisme megbecsijll, szerelefl lagtai
volhk a rdgebbi irner eljnl/ korok
viliganak. De kk is voliak 6k s mivot
ateladaluk?

A vdros vagy ialu a kalmazoila
rdgebben a 

'a 
ukdzitss4 szolgdau

BGgi szakmik, regi loglalkozdsok Simonyi[an
onnan olvasla lel. De sok helyen csak
kezebe nyonidk a szovegel s mdrs

Simonyinak is rner evszdzadokbla
voit m ndig kisbi'6ja 0e ez a log alko-
zlis mt ili is megsziinl, helyel etuene
a hangosbemondd A ialu ulols6. nrdg
e 6 ksbir6jdrd s annak tev6kenyseg6.
16l eltijnk egy pdr sz6l anMlisinkbb,
mivel n6 vo I az illelo, az itlven€s hal
vanas, hefuenes esdenddk mndenki
elal t szlelt s nagyrabecsil t ma mara
88. eszlendejel lapos6 Boriska ndn 16
vagys Bal6 lstuanne, sziielefl Rocs
ker Borbd d'61

ieliiqyelele alalt vegezle leladahil.
Ezek alahban a kdveuczdk volak:
kezbesil6s hirdelds (dobohs, felolva.
sat, az i rendelkezesek ismerlel6se
sdl egyes helyeken az diszakai 6Eds
s Bevonldk a nepszimldlds ds vd.
aszldsl iegyzdkek el6kdszii6s6be a
hAborU idej6n az elelmiszefjegyek
szdtos isdba slb Koteessdge voll a
hivatali titok meglarldsa ds a lalu javai
val kapcsolalos kirl6tellbejelentenl

N6ha apd6l Lra. r lkdbb eselben
apdrollednyra sz,ln ez a hlval,ls. Egy-
koroi jellegzeles ruhil visell. kez6ben
gyakan pilc61 hordot. Munkakbr6t
leggyakabban gyalog vagy kerdkpe-
ron ldlla e1. Fizel6se rendkivii ala.
csony voli, viszonl gyakan megeng€d-
tdk neki hogy a hivalali hifdelmdnyek
mellefl magiinhireket, iparl ds kereske-
delm rekidmol€t, drveresekel kiani.
sildsokal szemeyi Uzenetekel is k0
zdljdn kiilon dijazes leldben. A hrdet
rva6kal reszere az dn 'publuci6s
kanyvbe' legyezl6k lel 6s a ksbir6
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loglalkozdsok Simonyiban
REgiszakm6k, tegi Gii&a:'Panna primd

A 2007-$, Sdi6-
g6m6rdn, meg-
r.ndl?6tl crin-
ka Pdti€ pri-
mdsv€liiinyl
nagyidi6munkre
a Slnonyl iliabb
R6z'5 Kdroly
.nyede. EzUlon

Segitsiinfi madatainknalt

A madarak szines diszei kert_r' ;
jeinknek, lelkijnket ordmmel 16ni e t'
dalolasuk de amellelt hasznos se_ :. .;

tev6 rovarok teszik ki. Bovarok hiAnya a tdli
lagyok halelukal okozhaljak.

Raitunk, ernbereken millk, hogy sajal
segitsLjk kis barAiaink Irlel6set.

ll. Re0i0nAlis magyal ndtavetseny
Simonyiban
A kuluralis miniszlaium-

hoz p.ilydzalol ny[jlofl be a
Szvaftrny Polgai Tdrsulds
hey szeflezeie. melYben any-
ag tamogalisl kd e rend€z.
v6ny m€gszeruezds6re. A ld.
mogaldsl megkapiik. igy keijf
hetetl nregrendezes€ 2007.

le,9l9!ul6lunk a
tiattl m0v6sz.
nek s n6g sok slkerl-kivdnunk p6lyslu$5aho?.

(Belejez6s a 6. oldalr6D
Boriska n6n leletl is lassan eljdr

az id6. beleqes nehez6re esk mfi a
besz6d des;elemileq lriss s k6szs6.
gesen d li rendekez6siinke Amini ef
mondta. 1920 ba.r sztr etelt Osgyan
ban 18 dv€sen jdfl ld4he, Simonyiba,
Eato sivanhcrz. a lalu mindenes6hez.
0 voll ugyanis a harangoz6, mez66r,
k sbir6 egyszenrelyben.

lvelletle lanulla k a meslers6gel,
gyakan s€grtelt neki mign€m
1952.ben hivalalosan is megvdlasz.
loaik Simonyiba k sbrdnak. Mid emli
leiliik Bo ska n6ninel mlir nagyon
nehezdrc esik a beszdd de egy p.ir
mondal ereidlg m€gpr6bala sajdl sza.
vaval vsszaid6zni ezl az iddszakol
'Vollam en harangozd, levdlk6zbesikj
kisbir6, sz6va o yan mindenes Ha va-
lamil ki ke lell hideln , kez€mbe adldk
a paksam6ut s 6n ludlam, hogy mi a
dolgom. Nyakamba vellem a ial!1
lobbnyire gya og E 6fe meghabrozolt
'slacioirn" vollah n6qy 0l s Ez€ken
meqelhn s e kazdlem dobo n. Az em_
belek ludhk vala i lonlos dolog tor
l6nl. vagy log ldrtdnni m€Ii hlrdel a

kisbr6". Lassan gyulekeztek kdr6nr.
Mikor Idliam, hogy ftl eegen vannak
kbijldflem. abbahagylam a dobobsl.
eldvetlem az iromanyomal s hangosan
elolvashm. (A ksdob mind a nai na.
pig m€gvan a polgArmesle hivalal.
ban.6rzik rn nl becses er€klyel A szd.
vegdt rn ndig ezzela mondaltal kezdie
'kdzhirfd i6lel k' ) Dobollam. m€g egy
ij{/ de1 s mentem iovdbb. lgy jddarn
vdgg a laul, bhony n6ha napjaban
lobbszdr s A liet{isem nem voll sok.
A kezdeiekben nalureiidban I zeltek.
brzdban,lojdsban kukoricdban Majd
csak k5s6bb, amikor n,r rcgalakuta
nemzeu bizoflsdg s dlveile a falu ird
nyilAsdl, akkor kezdlem k6szp6nzben
l€pni jdEnddsdgom Persze nem kell
valami horrbls 6ssze0re gondolni
Nem voll sok devalahogy meglehetelt
bel6le 6hi.

Boriska ndni voll i€hdt Srnonyi
ulols6 ksbir6ja. Ha belegen, dregesen
is szir'esen enldkszik ezakre az esz-
ieM6kre melyek sz nle boaranyozldk
d el6l

slen 6llesse mdg sokdlg 8or ska
ndnil. a la u utolsd 'h il mond6iii t .

Kertilnk hozzeladoz k kdzveuen
kdrnyezotUnkhdz. E66nyek soka
saganak lakholye, kdzlrik rovarc'
knak ds rnadaraknak is.

gndlarsa nk is. Taplal6kukal zdm'
mel. i6 eg a nyAri id6szakban kaF

hdnapokban es a nagy

k€iriinkben eletessel

ll. R€oiontlis maovar nola!ars0nv,
I zsuilas q regtiiilu r-,laz nagylerreoer 12 szooenefes lspeh {ela v 'a'

0olmeor'alo oaszkalra a oo-1ori eo obdl. A zeneil6e'elel oiraszombabo t
fuornar'Andras cimbalomzinekata szo oallalta a szaknci zs-ri Frsre,l zenel
szakembefekkjl alft L6vaiAgnes elndkdil, a tagok pedig d. Lakaios Ern6 Farkas
iiszld Lakalos Gdza 6s Big6 M6nika vollak.

Szlefleiddg*kdn1 lell6ptek az esl tolyaman: Lakatos Geza OsziraveroL
Levar Aones Fimatombahol 6s Rq6 l','loniha Somoriiro

A n;qys.ke'u esr laroqad voEk:dsimo'y onlotrnyral a leled Brner'd
Bdviba, 0l LarE Ldsr6 6s a imaszonbati Tikolank.

A szeruezbrk idvdr'e is srereindk megszerveanis megrendezfi a nolaversenyl
s €zz ei h aworn, nyl leremle n i a zenekedvel6 lakossAgna k. Ug y legye n I

Szeler6mii park Simonyiban
A ialu dnkormanyzala szer-

z6ddst kolOtt egy sz5ler6mLi
park l6lrehozesara egy nem'
zetk6zi dsszelogessal mLikdd6
szlovak cdggei a Venturlal Slo'
vaklaval, melynek knllcildi pad-
nerei az osztrek Web AG a
Bewag AG es a denia szekhe'
lyii Vestag AG. Az el6nydsnek
lUn6 szerz6d6s szerinl a szel_
eneeia felhasznaeseval eL6f-
hel6 lesz, hogy az 1 [/]w telie'
sitm6nyii sz6lerdm park kb.
600 c6abd szamara bizlosilja
majd az energiiil. Ezen kivijl
nem karos a park a lermeszel
ro, nem zavarja meg az Sllat

vilag valarnint a novenyviiag
fejl6desel. A lakossag elelefe
semilyen negaiiv halasl nem
valt  k i  s6l  nj  munkaheyekel
kinel tevekenys6ge nenr erinii
a mez6gazdasagi leruieleket A
park simonyiban 4 heyen log
mLik6dnia lervek szer nl

A k0rny6k lobb ia uja s be-
kap.so 6doll az akcidba, Balka
Fadn6l Harmac, Jenosi Orav
ka. Dobdca 6s Serke is reszl
vesz a sz6ler6rn, Park meg
valdsi lAs6ban, meynek es6
fezisa a nreglelel6 kdrllmenyek
elernzes6t logja larla mazni



a. SIMONYI I I iRMONDO 2OO7. DECE!IBDR

S PO RT\TAP FAI, T\T KBA\T
zatot. a Bdvibar va amint a helyi

A szervez{ik els0dleges cel-
la rnost ls az voll s lesz az el
kovetkezerddkben is. hogy a
latalokai bevonjak a kulturdll
sz6rakoz,s kereteibe, a szinvo-
nalas 6s egeszsdges 6lelvi
telbe hisz gyakran ha lhal6,
hogy fialal gyerekek iordulnak
az alkoholhoz s6l a kabiloszer-
hez is.  Ezl  akar jak a s imonyak
e kerulni .

l\,ldr dvek ola megrendezik
Simonyiban az aszla ilenrsz
kdfzeli bajnoksagel Ezen a le
len kerdl megrendez6sre a lll
6vfolyam. Fzzel kapcsolalban
t0rt6nt az a fejlem6ny is, hogy
az dnkormanyzal t6bb aszia I is
vdsdroll annak drdekeben,
hogy a verseny meg szinvona

Csak igy tovAbb !
Vdriuk a tolyhdst !

A Sziverueny Polgdri T6rsu
las a helyi dnkorniayzallal ka'
rdllve id6n s megrendezle a
ftir hagyomenyossa val ]lju-
sdgi diekcsapalok labdanlgo
lornejel. /Mer 2003 ota rend
szeresen megszervez r.

Szeptember 29 en harom
itlisdgi labdarigo csapal merle
ossze ludesal a simonyi sport
pdlydn. Del€r Bimaszecs es a

A j6l szervezelt sporlnap
nagy 6rdmet, kikapcsol6d6st 6s
sz6fakozast jeienlell a lalal
labdartjg6knak valam nl a ve'
zel6knek s a szep szamban
megjelenl spodszereld szurko
16kfak is. Termeszelesen nem
hianyozhaloll az ilyenkor elma-
adhalal lan gu yas sem, vaa-
minl az alkoholmentes Udil6k

K6szdnel i  et  a rendezveny
l6mogal6il. a hely onkormany

l(eresiinl magyaroBzegi munkela
0yiiil6soli iisszcszelsl6ket

Ahnlaaunk:

- Folyamatos muszakrend 3 nap munka - 3 nap pihen6nap

- napikels2ef elke2es biztosilva
' mlnkasjarai ingyenes hasznalala

- hazaub2as havi 1 alkalommal rngyenes
Elvi,tsink:
- mininum Sos2l6lyos allahnos skoa
- lelv6ieli les2tek sikeres teliesitese

e9a-zsaoao\' d relr.qs29

KeEetl lehet6segek:
Neit6:10 5O0Stdho + ieljesitheny lltalom.

MunkavAEzEs helvsine: Maqyaro62ag. Komabmi lpan Park
E6v.bb inlormeci6:'le elanon 035/769 1 275. 091 I I 07 667

E mailben: erika,illes@valid - 9roup.com
EIrliEU ju!6ppd!9tL H4tt6. kedd. szeKta

l(ercsiinfi magyarolszagi munfteta
bslanilotl munIAsokal

Ajenlatunki
-liszla komye2et 8 bras mu.kaid63 mts2ak, inbra lehebeges

munk6qiiral ngyenes haszna aia

hazautazds havi 1 a kalommal ngyenes

Elvedsaink:
- minimum I os2tayos ataranos skoa

- egeszsegugyl alka massag

Keeeti lehet6@g:
Neno 11 0oo sk/ho

Muptuvagzes helveine:
Magyarorsziig Goddil6 0036-28_400449

B6@bb inbnncl6:
Teleionon 035/769 1276 0911 107 667.
E-mailben: erika,illes@valid-group,com


