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Ezekben a napokban rnar las-
san blcsLrl inliink a telnek, rovid
id6n belii bekoszont a sokak sze-
rinl az eszlendo legszebb, legjob'
ban ven evszaka a tavasz.

Az embereknek a hosszu,

negJiAO Etneszetel, a tavaszl egy-
ate dnnepeljtk Az tjjeszulet4snek,
a tetn4kenysegnek a telkepe a totds,
nely u ilelek is az ajenl)ekok leglon
tosabbika. A hnsveli bdrAry pedig,
anely ercdetileg a zsibk pesrf'a-
baAnyeBk blel neg, Jezus kiszlus
v adl d aza6t i e I e nti, szi nbal i z Al j a.

Vdget en a nawbdit, nely husha
Wokeddel kezdddalt. HusvCtvasarnap
6s hisvihdtlh kerl az asztalokta u
elnatadhakflan sanka, a sankal6tben
fffr A,q a kahcs 6s ttbb tnAs ijnnepi

A htsvdlot ,nazga' iinnepnek /E/
nevezik, Ennek is neqvan a nagla
6zata. l,zen ,nozga" annep, nei
ninden esztenddben nis-nds napta
esk Wanis: n4rcius 21 e a tavas2i
napaiegyenl5seg. Az ezl kbvetd hd-
dtblle utAni elsd vasenap htsvet va

Juott ilnnrpln
sarnapi hajnah erct ii id6pontu tet
hn ad tis i kLi n e n elel, i I I etu e'/ as a n a p
rcggeli ks-, n4 a dElel6tl nagyni
sevel Annepelte A pratesbnsc,k hten-
fszbletel enlAkrznek a husv4ta

Husvet ealoban u itdn, baldag
seg nnneq, eknt oldadik lel igazan a
bojti flalanelrezes, a liatalsdg nu.
hEega, udva esa, szdtakazasa le6n.
Mer szabad a Enc, nindenki felsza.

Eltekntue ewes ktolikus vidd
keken neg div6 htisvlt hainal Je
zus keresesw, i etue a ks- es nagy
nisen val6 reszviteltdl l6k6nt a lia
lalsAgnal az iinnepne| nat sennifale
egth,zi jellege nincs. Hwvet d4d pe
di7, az els6 iga2en nen bbili ebedtdl
kezdve nindenlele ewhAzi lilalnat

HtEvCt esl6 napjAt a Mgyhd ze-
rcnaptakant nagyvasenapnak neve
zik. Valani\ot ezen a napan bftenl a
husvdti hati*edl6s, ani azCl is er
dekes, netl a panszti hifr'ilag sze nt,
a k tetnds edekaben a gazda loldieit

Husv& nesodk napiet egybnte
liien vizbehenya hetijnek titulAldk az
enberck net ftgak. Ez az 

'ntbzkodes napia, s nint neve is ebtutia, egt.
koton a legeny* a lAnyor'at nenes
egyszerns6ggel negMtbaik a leg
kizelebbi patakban. A geekek ek is
ez a legkedvesebb napla a hisvalnak,
hisz ilyenkor kaplek a szines lopsokal,
nyuszikL a rcngeleg csakalAdet ds a
sak aiAndCkoL lPeBre a l";tliak is
6ti)lnek ennek a napnak ne ftszletez

Az innep hamadik naplet, ane
lyet nen tahnak neg nindenhol, de
u&t a legLkb helyen s2enon ta tek,
vizbeheny6 kedlnek, hamadnapnak
neveznek. Egyes vidakeken nint a
ldnyok husvetjet enlege k. Ekl<at a
hnyok bnlbik a liukt, a kis6nyak
pedig a rckonsegan belil elnennek
v is sz aadni az anbzkbd a st.

G. K Gy.

a kertekben. Valamikor a parasz-
ember 6let€ben lavasszal kezd6-
doti az esaendb his? ekkor kez-
d6dott szemera az 6etel ad6
tevekenyseg mely ellarlolla csa-
lddiat az eg€sz evben kenyerre,

N,,lar dalolnak a madarak. assaf visszalernek a tecsk6k 6s
qoyzh Af ir{dbol azl  peon nrtenh ludia hoqv aki i  a marc,- .
,/Fr es a f bs napsLlles maqe nlell d/ egysTFriber neqsleptl
b6re iide s kioi.Lrll esz.

Tavaszl Tavaszl Tavasz!
E etre ke a termeszel az etd6 a tel a mez6. a palakok moc_

sarak. nddasok. Meghozza a z6ldel napl6n)'t, a remenyl, ,l hlet
vet az €mberekbe h szen sokak szerint ez az 6vszak az emberek
e 6rFben raga a hikelet. a7 ijtasrulelas a rreq-il^odas

- sz€ elmek binboTnah rr . araJd szdhrFl. sTazbd ahogy
nagy k6ll6nk mondta egykoron 'Tavasz lesz t]ira kedves . Ui ter
vek eszmdk toqalmazodnak meg az elmekben, rem€nyekkel teli
sziwel indulnak nekia lavasznak falalok ds id6sek egyarant.

Lvenkor m6o az alom. az dbrrindozas is szebb az ember lelk6_
ben -hisz telszalbadul a sot6t t6li ryom6s alo, s az almodozdssal
utal tor v:rgya nak a tavaszi napfeny fel6. mely ilyenkor mar mee
gebben simogalja az emberek afcal.

Tavaszl Tavasz! Tavasz!
Hany kdll6t, irol zeneszerz6t, llmr€ndez6t ihletett mar meg a

tavasz szelleme, annak szeps6ge, ehftata o yannyira, hogy mara-
dand6t alkollak. Legyen el€g csak Balassi 86 intol, Kodev Zoltdnl
zdny Miklost, Bad6k Belal, Pei6ll Sdndort. Tompa Mihalyt, Jozsef

De n6-pdalainkban notainkban, ape nh6l. anyainkl6l drdkdlt da-
lokban, dallamokban is Allandoan jelen vannak s ielildijlesl, szora-
kozdsl. oihenesl lelenlenek szemunkra

Vajon k ne ismern6 az oy dal lamokal minl  a,Tavasszal a
l 's7d r ko h ! i  agr ik-.  . faras7. sze vrzel  arasz'  . -avas7 rao-
szodia . vaion k ne ismern6, ki ne eml6kezne a ,,Hal6los tavasz'
vagy a .Tavasz 17 pilanata" cimu lilmfe

' vkagokal mar lehet szorgoskodni

Tavaszl Tavasz! Tavasz!

Husvdhak ilyen kr,,alnti negiin.
ned6s4t6l Eu6paban a . szdzadtdl
vannak dotunentilhatb adatok Kez.
dehen a zsidok pdschatnnEekat tar
lotak, s csak 32rben a niceai zstMt
tdgzitette nai idtjpontiat, a fenlebb
ntu enllvt elsd lavaszi hddtd6t

A keteszbny eMaz sze nl hus-
vdt iinnEdnek alaphangja az &6n, a
heb, a ketesztydni dtadal'Eet, rc
nanysdg, iidvbEonyseg 4s temesze.

A felknadast a ,€blikus egyhAz
a nagyszonbati, najd kds6bb a va.

t

UJnA ITT A TAlltlsT*

' sokak szamara nagyon unalmas
it6li h6napok utan meg a hangula'
luk is megvdllozik. Jobb kedv€
deriii, hisz kezd z6ldillni a rel,
sarjad.i a fi, az ld6 is kezd jobb
ra fordulni. A marciust (merl eb
ben a honapban kezd6dik a ta
vasz) szanlo-vet6 honapnak is

!*ai nevezlek egykoron, hisz meghoz'
za a takor a ruqyekel az elsd

f{el I emes h risveli tnn epekel ltivan unk
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2007. december 1-en a Simonyi nei. Egyhazkdzseg meghi
v6sera gyijlekezelrjnkbe latogalotl a magyarorszagl Dunanttl
Egyh6zkerLjletb6l a Nagyigmandi Rel. gyrilekezet enekkafa. A la-
ldlkozad mindkdl r6szr6 nagy ddekl6d6ssel vddek 6s izgaloltan
kesziiltek ra.

A rra,gf5zigrn5,nd.i h6rrrs Sirrron5zilca.rr
Masnap, december 2-an, advenl els6 vasernaplan Nl. Sugame

DamO N4ana hirdeile lslen lgejet az islenliszlelelen, melynek vd
gen Nt. I\,,lilen l\,larcell a vend6gek sz6mera rdvlden smerlette a
falu 6s a gyiilekezel tOrl6nel6t. Ezl kovetie Szilj lldik6nak. Nagyig-
Tard polgar.nesle enek \bsTdnro es kdszd']el'lyirvan to besieoe
Az istentsztelel az egymasnak keszitetl ajandekok dladesaval es
nemzel imedsagunk 6r'eklesdve zaruit.

Az ezl kdvelo nnnepi ebeden mindenki mege egedetlen es bol
dogan dsszegezle az egyrjtl idltott alkalmas aldasail. A bLicsLi pila
naleban konnybe lebadi szernek voltak bironys6gai annak, hogy a
szivek mdly6n valobaf testvdre lellrlnk egymasnak e rcvdke id6
alalt

A szervez6s6rl es ezen sz6p alkalom megvalositasd6rl k0
szdnel ileli N,4ilen Erzsebetel. Sugarne Damo [,4anat, minden aldo-
zaikesz gyillekezeti 6s k6rustagol a simony vadaszhrsulal tag
iait 6s /adaresz Emill Simoryi polgdrmesterel. lstennek legyen
hala, hogy megsegiletl es gondvisebseben ,gy hordozoll, hogy
egymas epLll-6sere 6s az 6 dcs6s6gere szoigelhaltunk ezen az
emlekezeles ialalkozon.

Az 6rkez6 vefdeqeket 6zguyassal vada a hely gytilekezel
mey 1nofi eb6del a vadasztarsulal tagjal keszilettek.

DelLla'l 5 o akor a refo narus lerp on a "in onyi es _dgy
igmandi korus kdzos, advenlel megel6z6, iinnepi koncertel adoit,
amire szep szdrnban dsszegyUltek az 6rdekl6d6k. A ket k6r!s fef
vaLNa adla el6 6nekeil. A nagyigmandi enekkar vezel6le Nt. Su
gern6 Damo [,4ana, ak] nem csak az enekkaii keszitexe lel erre az
alkalomra hanem luvolen neves zereszerz6k ismert dafabiari is
el6adta. A simonvi B6rka k6fus vezet6ie Nl [4ief Erzs6bet az
egyes enekszamok kOzot1 advenlet es karricsonyt id6z6 i.rasokat
olvasoit iel. A koncedel szeretelvend6gs6g kovelle a kullrr-
hazban. A gazdagon leritelt aszlalhoz minden ielenlev6t szivesen
vdrlunk A finom 6lelek, iialok, a beszdlgeldsek 6s a kdzos nO
lazasok biztositotak es lokoztek az est6be ny! o 16 hanguialot.

, ,  ' ' '  '  .  .

; 'la7)Osz0arttS: Itq AersefteK JtmonV0an eAAeffiK'a)J

ll inazz vi'ott*o^opro, Jeba ttat liifiazat, cvres.nli [ts rirdd:nftok
| fi 41"tt"i ,* 

" 
i"pn. rspunKolgiano:ot. eazaagiv te'z."aiio,t

':: AEituIet dtumto[tse, ApiinKa)s[ ekfrdz,a ftires, szti ot: ::::t
:,;: Kerteh'la.trsz saklynmnt'e. $;ttot bAtt alontuiiter,
)::t Nwryntelj esd'en x{eft tenrzett az tu ftd,ja, qa d. g ruir mon n%s.o[lt,
..:: Auris hrt[a nezdre, Le,<z 60 60ru, sokbtudja. tsiztat a nldr minienjdaal '4
:::: Mert ez 

^i, W ga"t, H' e h/i,afl kitdkszdttnn& qerteE utdntutBg tur'\\'.,
i': ta r",* a.1'ai zat. sokzdpotu ta'z a nlatnaK hiryi"*tt, ii.^r' llr
. ,ruflct ekd napiai ar ni. A tefnria k)nfuftMt )annar. Jor,t.J Acn"deh
, Rps*ra nat it natyarazni: 'tiss.aadia a halol|at. Januka io w(qet
atr , . , , , . , , . , . . . , , , , . . . . . . . .

Milen Marcell
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Simonyiban iil6seregt a D6na tirsulat
A Simoryi erd6 es egel6 larsulal , Dona larsulal tebrlrar 16-an

10.00 6rai kezdettel a simonyi kulturh:zban tartolta poszlijil6
lagsagi gyfl6s6l. A lersuatnak ielenleg 64 reg sziralt lzikal sze
m6ly valamint jogi lulajdonosa van. melyb6l a tagsagi gyilesen
r6szl vetl34 tulajdonos teh6t 53.1 %. igy a lagsdgi gyul6s halero-
zalkdDes voll

Legfonlosabb feladala volt a kbzgyllesnek a? ul vezetoregi
tagok megvdlasztdsa, Iurkci6ba vao helyez6se, 6s leladalokkal
val6 megbizasa. A reszNev6k szavazalai alapien al Ljj vezeldseg
be a kdvelkezo szemelyek lellek megvalasztva:

Barla Earnabds . a l6rsulat elndke
Gi l  ls tvar . . .  . . . . . . .  . . . .  . . .  . . . . .  . . . .  . . . . .  .  a le nok

ng. Bdd lsNan .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .aelnok
Bal la BarnabAs . . . . .  . . . .  e l len6lz6 bizof isag elnoke
varga Lajos . . .  . . . . .  . . .  . .  e l1en626 bizo sagi tag
Oros Piroska . gazdasagifele6s
Az [j vezet6s6gel a lagsdgi gygl6s megbizta:

1. a iarsulat legiszativ dolgainak rendez6s6vel
2. rendezni es tszl6zn a larsulat vagyoni helyzet6l (erd6 6s e-

gel0)
3. megleremleni a ioltetele I anfak, hogy b6rbe adhalbk legyenek

a legeldk es erd6k az 6rdekl6d6k szamara.
Az ulolso kimulalas a apjan a lefsulal 56,23 ha gazda kodesi

dsszlerLiletlelrendelkezik (tvt.E.)
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Ilog!5ra,n gazd5,lhodtrrrrh a, POO7-lcerr
S moryi kdzsdg 2007-es 6vl gazdelkodasa a kepviseldtestllet

efia ]ovahagyott k0lls6gvet6s alapian zajlolt. Az 6vi kdlts6gvetes
az a dokumentum amely behahrolja a k6zseg dnkormdnyzatanak
bev6teli valamini kiadasi lehet6segeit korlalozza mozgasteret. [,{i-
velhogy a kdlls6gvel6snek klegyensLjlyozotlnak kell lennie, igy volt
ez a 2007 es k0lts6gvel6s mutal6iban is. Evr6l 6vre emelked6 ien-
denciet muial a k6lls6gvet6s tdmege. Ez atalaban all6llitgg hogy
a beszedetl ad6n 6s diakon kivtll rnennyi dolaci6ra, proiekt bev6-
leekre lesz szed a kozseg.

A 2007 es eszlend6ben a kdlls6ovetes f6 mulatoi a kbvetkez6k

lersadalmi szervezelek rendezvdnvei soorl aklivil6sok 6s a komu-
nitaius cenlrum aktivitasai.

A lerhek visei6set nohezilik az alacsony sz nlen tartolt kutya-
ad6k, szem6tdii valamint szennyvizdi. Tiszl6ban van az 6nkor-
menyzal azzal, hogy a lakossdg terheit jelenleg nem lehet nOvetni
ad6emel6ssel, de elv6ria viszont, hogy a kiszabott ad6kdletezet-
s6gek€l minden polgar iddben befizesse. lUer azert is ionlos a
ponlos belizelds, merl a kdzsegi hivalal k6leless6ge a nem beti?e-
lell ad6ra biintet6st kiszabni. Ennek a betadasdt az ad6hivatal
fogja eilen6izni.

A kdllsegvet6si mulat6k alakulasat a kepviset6 teslLtlel ne-
gyedevente ellen6rizle elszamoftatta az Ul6sein. Inveszlic6s be
lehet6seink vabiaban az elmilt 6vben k{tzsdgLinknek nem von.

A 2008-as ev kdlls6gvetds6nek meglervez6s6hez szem el6tt
voltak lartva az Uj teryez6si szabalyok, melyek alapj6n p6nzilgyi
leruekei maf kil6tdssala 201o,es esztenddre kellell kidolgozni.

A 2008, 2009 valamint a 2010'es 6vre sz6l6 es i6vdhaovotl
penzrigyi mulat6k a k6velkezdk:

Minl a szemokbol is kiderill a bev6teli 6s kadesl oldalazonos

A BEVETELI oldalt i6kent az dllami dolacrokbot ad6kbot, itte-
lekekbdl szoba[atasokbol, berletb6] befo yt penzosszegek teszlk

A KIADASOKBA lelhasznali p€nzdsszegek a 2007 es 6vben a
hvatal iizemeltelesere, bdrekre, befizelesekre, bizlosildsokra, is-
kola 6voda izemeiletdsdre, kdzmrivek 0zemeltetesdre lellek lel-
hasznelva Azon kivLll tdmogatva vollak a kblls6gvet6sb6l egyes

g 788

gekel, amelyek bev6l€l illetve kiadask6nt kell hogy megjelenjenek
slkeres Davazalok r6v6n.

P6ly6zat Utidn megval6sithal6k E katvetkez6 teruek:
'l) Szocidlis lerilleli megbizotlak ilzemelt€tdse aryagilag 2 6v re

biAosilva szilgseges anyagiak 1.350.000, Sk
2) Ovoda iskola 6tkezde ki6pitese a megldv6 6pLilet mellelt

I 360.000,- Sk kdltsegvel6si 6dekben
3) Komunitarius cenlrum sport illeNe kllturalis ds egy6b akUvi

lasai cca 150.000. Sk 6rt6kben
4) Hangsz6ro rendszer felnjfiesa 150.000,, Sk edekben
5) Az [jsoron l6v6 ,t es iarda fdld terrilet lulajdonjogi legaiizahsa

es ki6pil6se cca 3.500.000,- Skedekben
Ezek a nagyobb befekletesekre iranyul6 tdrekvdseink, melyek

nagymerl6kben tilggnek az alak ndveked6s6l6 . pdlyezalok efed
mdnyess6gel6l 6s a lakossdg ad6befizet6sl k0teless6geinek be-
lad6s6t6l is.

A k6zs6g dnkormenyzata ara ltjrekszik, hogyha csak lehets6
ges, ad6 lerhek ndvel6se n6lkrjl, maximalis. 6szszeni anyagiak
ldlhas2nabs6val es eredmenyes pely6zalok rev6n tovebb tudja
gyafapilani a kdzseg anyagi es szellemi vagyonal.

ldegeneknek . 500.. Sk/nap

Konyha 500.- Sk
!  6slerem . . . . . . .  . . .600. 'Sk

Hirdel6s

munkmpokon . . .  .20 Sk
Hdlv6gen 50 Sk

Katlcsonz6s:
Aszlal  .  . .  . . .  . .  . .  . .  5, '  Sl?db.
Szdk .  .  . . .  . .  . . .  . . .20.-  Sk/db.
Tdnydr .  . .  .  . . .  . . .  2, .Skidb.
Szed6kanal . .  . . . .  . .  .  1 .  Skidb.
Slampedl i  .  . .  . .  . .  .1,  Sk/db.
Tet . .  . . .  . .  . .  . . .  .  1, ,  sk/db
Poher. . . .  . . . . . . .  .2,-Sk/db.
Evd€szkaz . .  . . .  . .  . .  1,-Sk/db.
Epi*ezesekn6l haszndlt kevefd ...
. . . . .  . . . .  . .  100,.Sldnap
Nem nyeres€g c'tlt'ib6l hasznr.

and6 helyisdgek dijnenlesek a poua
l,irsul6sok 

'is 
hely szsrvezelsk szd-

mdra, elades c6 oka b6rell helyis4ek
villalkozok r6szdre

. . 100 Sk/da+villany

Hljsieldog0zd 600, sk

Simonyi k(izseg dltalfnos lriitelez6 rendelete a 2008 6we
Az 5822004 es a 369/1990 lbr

,eny a apjdn a kdpvisel6leslLj ele a|hl
idv,hagyofl dla dnos kdlel€26 rende.

relek a 2008 6vre a k6veikez6k
Ingatlan tulaidon ut6ni ad6

. Szani6l0dek 558 Skfta
lados {!ves l0 dlerii elek 69,. Skl'a
ker lek.udvarck . . .  010Skm2

- hezaddds a hozzdta ozd . ..
dpil eiek 1. Skrm'
raktdrck . l,- Skim?

- vikendhdzak ..3. Skrmz
. garezsok . .  . .  . .  .  . .  4.Sk/m?
. gazdasdg epuelek . .  .  .3.Skh'z
. vela kozassa dsszeliiggd

dpillelek .. . 10.- Skrn'
egy6b dpiiielek ... .. 3. Sldm'z

.Lakesok . . l . -Sk/mz
kdrleriiel hasznelah .. 100,. Sk/m':

. 6pilkez"as lerijlelek 100 Sk/m2
kuly,kedjrrd ado 100. SkAulya

Helvi ad6k

(hey vd lalkoz6k 600. Sk)
szenyvizdii 200 Sk/szemely

(helyi vel a kozdk 200 . Skbzemdlyze0
TZP ZTP|S kldyeval rendekez6k.

nek 50% engedmeny van a hizaddra
lskolai kdtzel€*r Simonyi Darnya.
Simony F€ ed

Helvisegek berlete:
Falubelieknek;

Miiveddds hdz . .  . .1000 Sk
+ e fogyaszloli eeklromos dram l nap

HJsfeldoigoz6 .. 300,-Sk
Konyha . .  . . .  .  .  .  200.- Sk
U dsterem .. .. . 300 Sk

ldegeneknek:
Miiveodesihdz .  . .  . .2000 Sk

+ e iogyaszloli eleklrornos iram i nap

munkanapokon . .  . . . .  . .  50, '  Sk
H61v4dn. . .  . .  . .  . .  60,-Sk

Hslollashiz ioenvbevelel€:
Falubeli€knek .. ... 200,- Sldnap

Ety6b szoltrtllatltsok:

gazohsok kiaddsa .. .50,- Sk

hazszdm . .  .  .  . .  . .  . .  100. Sk
.dpilkezdsengeddly 500.Sk
. lakh alosag i engeddly . .. 500.Sk
. nyi lvaiadds . . . . .  . . .  .50, 'Sk
. sz6r6lapok es rekdmkiadvdnyok 1er.
ieszldse. . . .  . . .  1500,Sk
- lakivigris .. .. .. . 100 Sk
- i.iz el rniikodlelese .. 100,' Sk

l6nymasohs . . . .  . .  . .3 Sklap
kisebb dpilkez'isek .. .. 200. Sk
sHR . . . . . . . . . . . . . .  200 sk
ahiids h 1e eslldse . . . .30,.Sk
oldal  h l ie esi ldse . . . . . . .50, .Sk
lnlernel, telelon hasznalala larla

faxo6s 5,' S kioldal orszagon beliil
.. ... .. . 20,' Sk/oldal kill{oldre
szinesldnymdsods .. 20. Sk/olda200.Skrszeridly
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Felakaszt0ttik a simonyi molnailegdnyt!
A mili szem!nkban mer emlit6st leltiink

(megemlekezlunh) a s monvi csorgos ma_
lomrol, kollaiai is lekdzdltUh annah a dal'
nak. mely mind a mai napig 6l a helybeliek
emlekezeteben Mosl szeretn6nk kib6viteni
a malomrnal kapcsolatos tovebbi eszrev6
teleket. anna is inkdbb, mivel hiteles fona'
sok szerint, megy6nkben (G0mdr-Kishont)
a2 ulolso akaszlas szandekos emberol6s
vadjeva!, sTorosan dsszefugg a srmonyl
malomrnal lme a tortenet:

Hrteles torrdsok szerint mar a XLX. sza
zad 30'as, negyvenes 6veiben (1830-1840)
rniikoddtl maom falunkban. Az 1850_es
evek dereken a malmoi az ALEXAY csalad
Lizemelletle. Az dreg ALEXAY_nak volt kel
la,  jobbara azok dogozlal  azok drdl lek
lehrovelleh az epulelet. T0bb segadel es

'nasl 
is tartottat Az dosebb,h l,i ALEXAY

SATUU szerelmi viszonyt fo ytaloll az egyik
helybeli eany26val. Eddig rendbe is lenne

zony ezekel eld kelleil kaszilenr a 1a'
vaszi munkdka. lyenkor vdgzk a i€'
epen a nagy alkaibsi is.

Aminl a l0l kisse kiengedeit. meg
kezdlek a repc6ndl 180 heklaron a
bL,zand pedig 160 hekldron a ieitrd
syezisl (Maga a leivdgydzAs annyt
ielenl. hogy a lrdgydl mdr a klkelt nb'
v6nyre sz6rj{ik. ugyanis 6szveldv6l
van sz6 )

Sainos rner €sztend6k dia vissza
visszata6 probl6majuk a mdr a velett
terillelek megvdddse a vadakid Ugya
nis az 6zek es szaruasok 80 l00 as
csoporlokban idrll:k a vetefl leriiletet. s
eirhalatan kirokal ludnak okorn
LegLljabban vadriaszlbkat haszndlnak
€ft veriek a segirsegel.

A kultira Umogalas,l s€n hanya
solliik ela i6i d6szakban. hsz a lrey
Csemadok iltal rend ez€t, s 16 slke it
vilveszleri6s larsang bd ra szponzo
ra endekokkal kedveskedlek

G. K. Gy.

a dolog, csakhogy... A hdlgy nagyon meg_
tetszetl az egyik molnarleg6nynek ls, ne_
vezetesen BAKOSANSZKY lslvdnnak, aki
az dreg ALEXAY rnalmaban volt alkalma
zasban. A hdlgy kegyei6rl mindketten adaz
knzdelmel v'vlak harcollak egyrnas ellen
ki ki a maga m6dj,n. RAKOSANSZKY egy
re durv6bb, agresszivebb lell. oly anny ra.
hogy a he yb6li kocsmaban osszevereked
lek. Nagyon elmergesedell kdzttik a v-

1858. lavaszanak egylk hainaldn Ra
kosdnszky lslvan borg6zds a apolban ra_
tdrt az Alexay csabd lakasara, Samul k_
rangalta agyabol es sziller szeme latlira
egy eles felszevel leleiezle A gyill'osl a fa
u ahosar meg aznap el logle[ es kiszol_
qaltaiiek az igazsaLgszolgaltalisnak. Rima_
szombatban a megye sz6khey6n voll a tar
gyalas 6s a birosiLg szend6kos 6s el6rc
megfonro[ szandekkal elkdvetett embero_

RGgi szoltiisok iinnepi Gtelelt
Simonyiban is mar nagyon regi szokds. hogy nagyp6nteken bollol la anak

Reiofmdlusok ds katolkusok egyadnl A hagyomdnyos nagypdntek boll ebdd
annyiba a , hogy az aszia ra kerij a savanyi leves toidssal maF ulanna a nra
kos leszla. Valam kor rneg a szezad kozepen kemenc6ben silldn€k ez v0l az a
bzonyos guba l6sna ezi leforaztdk es mekka m€gh nbne(

Naqyazombal 0nnep6n bizony mdr kezdoddt a nagy ijnnepi kesziildd'js a
siildshez.ldzeshez llvenkor mdr ldzban 6g€ft a csadd mnden holgylagF. mrn
denkik akan lenni magddrl EkkoI ldzldk a Inom ryiklevesl v6kony meien€l€s
az ekkor eLmaradhalallan hagyomAnyos ioltdtkiposzidl. Megsiilofl6k az t eles
l[rdsleDenvl Valamkor ezl is kemenc6ben, de mo$ mlir inkabb siil6be leszik
kerek leosibe es mazso dva diszilik. 

'zesitik 
a lelejdi Ekkor 162 k a hiz sonkal is

maid amikor . m€gsz kkadl sz6pen egyenielesen lelsze eielk

HLjsvdt vasernaoirra nrer idlormdn minden 6lelds ilalkdszen van, ekKof mal
ho-ieob d _a'as.ronyo- ooloa ht \e'\o legro'eoo a e 'sr" a lellilalastd
hell -ovelnr. .Fqooo Fyen s/ep '"her dbroel (e'e ddnav rdqv /a"20
ese ;hazivbh-e,r Fs7, er dr asTlara s s7ep laldl d di a- ar rry(s I a'do ld

alokai a lononabbnal inomabb 6lelekel Az dlelek€1 kijrijlrakj6k sonkdval, idn

loidsokka A mds k tabn a t6ltdt hdsok szdpen elrendezve 6s kjdiszitue Meleliilk

kijibn kiion ldnydrokon.lilakban az ddessegek sorakoznak. a tdr6sep6ny ma

kosktr hdFsleszbk, todiik 6s a m .denl6 e sijlemenyek

Faunkban ez a ldbb evszezados hagyomeny mnd a ma napig aNenyben

lt6q eqvszer a simonvi maloml6l!

G. K. Gy.

Varga Gizella

Hirek a B6viba l6i6rt6l
A aikus h6tkdznap €mber az1

gondolhatni hogy 16en a mezogaz'
dasegl lermei6ss€l log a koz6 veilala'
bk. cegeh, tarsasdQol vaj m leve
lenysqel lolylahal hsz eppen mar
dusq a lel a hd uraia a l€rrnaszelel
a mez6kel szantolodekel. HogY ez
nem teljesen igy van. annak €kes bzo'
nyikika a Bdviba ldli levekenysege
melyr6 v€zet6liik B6d Ldszlo szamoll
be Elmondisa szeril a rovid ldli na -
pok sem leltek el lellenill. hisz amig a
f6ldekre nem leheleft kmenni a gep'
parkban levdkenykedtek az ernberek
Mivela l€g1dbb g6p mdr.lLilkoros b_

l6s vadiaban b(ndsnek talela Az itelei,
hala.

Az iteletel l6vahagyla a gomomegyer
csasziiri kirilyi t6rvenyszek lelelles b'rosa
oa az eoeresr cs hir .  herJlel i  ld lorueny
;zeh va ami;t a Legfelsobb brrosag, a Becs_
ben sz6kel6 cs. kir. legf6bb ldrr/enyszok s.

Az it6lelet a csas?ari kirelylloru6nyszek
1858. december eleien hirdelle ki, 6s de
cember 14 6n hajtoila v69re kdi6l 6ltal, a
Rimaszombal 6szakkeleli oldalen fekv6
meredek dombon az igy nevezell AKASZ_
TOFIEGYEN. Ez volt az ulolso akaszlas Bi

Vdgel6da 2007.es vadaszdv. E 6rkezetl az de'
€ hoov kerlehehirkaz e mLillevel

V:daszlarrularunl mnden €vben lebLrar vesen
laflla me! az evzaro qyulesel A lirsualunk vezelo'
seo laora e[kor ert€kelk az € mdll dv eredmenyel
ttt-lerul , m'yen a qazoasaqi rnerequnl hogvan
rbrctdtiink a vaddal vaddszleiileilel, ds k mlyen
akiivan vene ki a rdsz6t lirsulalunk 6l€l6ben A ka'
ddsarnka m!t6vb€n nagyobbak voLtak, minl a beva
teelnk Naqy kladas a vadrak szdnt hkarmdny be'
szerzdse. ;ieriiletilnk bdrleti diia Sokal lodilotunk
a Vaddszok hdza kialakildsdra. A vadaszer€dmdnyek
i6k vollak, a kildvdsi lerv nagy t6szei l€liesitelti]k.
Salnos a leldli vadbd nem ludjuk fedezni a kiadd'
sankal.  uqyans a levasar asiafak eldg aa(sonyrl ,
es nagy; sz goruah a h g enLar es alalodosr elo ra_
soha eloll vad beadasana Teh, nn(s mas vdasz_
liisunk. a hidnyz6 osszegel saidl zsebilnkb6l kell po

ordmmelldli € benniinkei hogy nagyon sz6pen
gyarapod k az apr6vadAllomdnyunk (6cef. nvLill
Naoyszdml az 6zabmdnyunk s. de vaddiszno es
szarvas sainos csak dlmenet eg larldzkodik a terii'

Uaddsz6v 2007
leliinkdn. Mar hagyomdnnye viili az ev vdg lacan
vadAszai aho Lezaruka vaddsz6vel. Januedd foila_
tiuk a vadetel6st 6s a sondoskoded a vadakr6l. Eb'
6en az 6vben a vadelelds Lji rendszerdlvezefliik be
Egy el6re elkdszilett leru szelnl mn t!.P* :,,
den hdlen nrAs vaddsddisunk gon
doskodotl az eleldk 1€ tdllds6r6l. Ez a
mddszer egyenl6re i6l mijkddik.

Minl az del mnd€n ledileien,
Lioy a vaddszatban s sok mrllka ve'
z;i6sdq lagok szervez6kepessegen,
p6ldamuialAsAn ds az egymdskdzofli .
jd kommunikiicidn. :l

A vadaszal kb(ii nagyon sok a r:
1eend6 sok szabadid6l kel raeldozni
v szonl kieoi es! avadrsz sok ddl
ldli el a lermdszelben, a jo levegon
Me0li0velhet a vad deldt szokdsa l
a lei;;szet vailozisa t. [,fert a vadd
szat nemcsak a vad eleildsdr6l sz6l

hanern egy eetlorma egy elhivalolisdg A ion n az
irds vdg6n egy ddzel a €Snagyobb magyar vada'
szlo. o'ol Szachenvl Zsiqmondlol

;vadasza v;duze, es e'dozLrsas De robb el

A Simonyi Vaddszltsulal
vadrLszgaziais Sostak P6ter



200a. MiRcIUs SIMONYI NiRMON D6 5.

Simonyi vagy . tudnod kell -neMoflenets010zall.sz.
A Rima aiso lolyesenak

egy k legnagyobb 6s legr6gibb
telepnldse. Megalapitasa ll .
Bela kirev korara lehet6 (Xll.
szezad vege), ekkor mdr minl
hetyhez kdloll lelep l6tezik. Ne
ve egyszer0 szem6lyndvb6l e_
red, kijzelebbil satnos nevado
tdrol nem ludunk. Egyszerr.i
szemetndwel nevezell eredeli
vdrn6pi ldlddn keletkezett, te-
hdt Ljrbdres leepill6s, vagyis
nincs benne kisnemes reteg.
Hogy lakossaga viLrn6p szol-
gdlatban al[ azl azzal is ludiuk
b zonyilani, hogy a latdrjeras
uidn adomanyblr lokkd v6lk s
igy maganbirlokkent magan-
kezbe kerill A laidrjaris kordig
mint a legtdbb k6rnyekbell Jalu,
a klrely ver, 11 . gazdas6g kdle'
6kebe tarlozott. Elsd irasos
emleke mdg 1221 b6l val6,
amikor is a Varadi fegeszlrum-

,,Csokva fa uba val6 Kete 6s
Omeny he ys6gbe val6 Csorna
borsodi k0zrendriek segedke
zel advAn nekik azon vernak
jobbagyai,,lelesen Szadur (Za-
dur), Peler (Petro), Dedds (De-
do) s a tdbbek perbeloganak
ndhenyakat, Bolyok (Pelg) la-
!b6L Czlk6t (Clkam), (Mocso_
lyas falub6l pedig Csyz I, P6-
terl, Domasdo 6s Tornua talu_
b6l szintazonkepp Nanal es
gencs6t (Nonam el Becheam),
ezekel mindnyajan, smeleljtjk
perbefogtak, hogy sorsos tar
saik Amazok pedig ellenve ek,
hogy szabadok 6s cseh idve
v6nyliak. kiknek szabadsagat
md6n Buska S mon l l l l  Simo'
nyi) lalubol es Nuhua a m6r
emlitell l\,locsolyds fa ub6l ve
delmeze emlilett kdzrendLl var
altval6k 6kel is maguk iajlaia
l6lenek mondotl6k. Kiknek il
gyet az Andres kirely altal meg
bizoll birdk: Tamas pUsPOk,
P6sa Panyil Simon ispan
(megvizsgalatvanr,  Gutman
pr sla dus ksd'eldben Varadra
llzes vaspr6bara utasiljak...
stb A nehezen kibogozhato
szdveg 6rtelmez6se szerinl Si
rnonyiban el egy Ruska nevti
hospes (vendeg), ki a cseh
vend6gek lia nak szabadsdgat
e\ezi Ez azi s jelenli hogy
ebben az id6ben a faluban mar
laklak kiildnb6z6 szabadsaggal
fekuhazol vend6gek, akiket
rn nden val6szjnnseg sz€nnt a
k re yok nreg a xll. szazad de-
reke iee mint ,,vdrbidokra" te-
lepfietlek. Ezek a ,vendegek
Slmonyiban nagyon kevesen
leheltek, lgyanls semmilyen
nyomuk nem maradl fenn sem
az oklevelekben sem pedg a
nephagyomanyokban. A simo'
nyil erinl6 szobarlorgo mondat

Fel.lolgozta:
eredeu leiralban ekk6nl hang-
zk:

. .lll auiem d xerunl se esse
liberos et filios hospitis Bo6mo-
rum, quorum lberlatem cum
lenerel  Rrska de ui la Simon et
Nuuha de predicta uiila Mochu-
las prenomrnati castrenses dix-
eruft rpsos quoquesuos esse

Simonyi Kdzseg eredeli pecsetje
az 1172 e',tb6l

I<orracs |c]rr.rla,
papta (pl-6banosa) nevel is is'
merjrlk, valaminl azl is ludj!k,
hogy jdvedelrne ekkor egy mar
kela nigott, s hat garas papai
lizedel kelletl fizetnie, lizede
nek negyede pedig az eszler
gomi 6rseket ilette. Nico aus
sacerdos ecciesie Sanctus Mi
chaelis de Capella. Els6 n6v-
szerlnl ismed pl6bdnosal lehal

nak fdldestrilisaek es ofliciaii-
sok segftsegevel kdzponU va'
rukb6l Serk6b6l. A lejl6des oly
nagy llem hogy 1427'ben
amlkof is Serkei Dezs6 fia
Laszid es rokonai a falu urai az
egesz Rimvdlgy negyedlk (Do-
boca Serke 6s Szelsmon u-
tan) legnagyobb, s gazdasagi
lag igen er6s 6s slabil telepLr-
l6se a maga 41 podiaval Negy
eszlend6 milva podeinak sza-
ma 42're emelkedik. liy nagy a
ielepril6s a tdrl6nelem lolya
ml;Ln miLr soha ldbbe fem lesz.
1437 december g-en Znoimo
ban meghal Zsigmond krraly. s
a magyar lr6nra Auszlria heF
cege, a Habsburg hazbol szet
mazo V. Alberl kefljl (1437
dec. 19.) ki Zsigrnond masodik
feles6g6r6l Cillei Borbdlil6l
szilletet leenyel Easdbetel ve
szi feles69ill. Albert uralkoda
sanak idejere esik az az ul
korszak, meiyet a rendi allam
kor6nak neveziink. Sajnos az
iij! kirav nem ludla veghez
vinni lervei t ,  ugyanis 1439 ok
l6ber 27-6n v6rhasban meghal.
Hablaval elindul egy oly folya
mal, ami a tdnk szdlere sodorja
az orszagot. A koron6ed folyla'
loll besd csatarozasok mald a
nyfi habonlskodas lll. lJagellb)
Ulaszb lenqye kire! s Erzse
bel kiravn6 kdzt 144a nyaftia
nyilt pobarheboruba iorkollol.
Az orszdg nagy r6szeben csa-
ldk drltak, f6urak saial sere
geikkel harcollak egymas ellen,
az orszaq teliesen kel reszre
(pddra) szakadt. Egyes l6urak
ezt a zavarcs d6ket hasznaltak
k sajAt hatalmuk rneger6site-
sere s idvedelmiik gyarapfta-
sara. Mivel a bes6 heborLisko-
das rengeteg penzl em6sztell
tel, halalmas ad6kkal sllylottak
a jobbegysegot. A 16lr hatal-
maskodasok oly m6reieket dl-
tdttek, hogy orszaLgos inlezke'
d6sre volt sz(jksdg, amely ha
nem is ludla meggalolni vagy
megszilntelni teljes m6dekben
ezekel a tilkapasokat. de la'
galabb rn6rs6kelle azokal. A
jobbagysag leljes lelblzonyla
lansagban el t ,  hsz joforman
mindendb6l kilorgatak. Ehhez
idrull az is, hogy ekkor rnar
ll. [,]!rad szulen hadai h6napo-
kon keresztril oslromollak a
magyar ha6ru6delem leglonto'
sabb er6ss6gel, NandorfeheF
vad. A tordk d6lr6l lenyegetle
az orszegol a szazad kozePe
lele megy6nket elozonlik a
cseh huszl6k. Elfoglaljak a ser
k€i varat, igy a Rima rnenle va
lamennyl faluja az 6 halalmuk
ab kerill.

(Folytalis a *i eftez[ sz,mtan]

l ni[tat rcn t fut t'jtnaKetunflL
laE @ csa|-a[iklt a fliiifltr, ta kMjtk

S monyi legelsb ismert bir'
lokosa (F!leki) Simon fia Fu
cus volt, de t6le garAzdalko'
dasai mialt V a€a kirely e
vette, s Pok nembeli Moricz
poharnokmeslernek adla. Ek
kor halar6i leidrik: ..iuxta fiu-
men Fima ieffa Sirque,. leffa
Rimoch,.  lerra Hajamuch. . ler-
ra Darna, qre esl lerra Biucy...
lerra Sirq!e'. A szazadok fo-
lyaman ly neveLlel iegyzik a
lalut  az okevelek Simon S-
rnun, Symun, Simoni Symony,
Symon, Symonfawa slb. l\,46
ricz mesler egy eszlendd milva
az eg6sz lalLrl atya nagybaly-
janak Aba fia l,4arknak adja. A
Xll . szezad v6gerd (1279 90)
egy pereske-
desi jelentes

alorszdgbir6
meg ddzteli az
egdsz falut es
n6vsze nl m6g
Simonyi Ja
nosl.  1319'ben

nemzelseg brr-
lokdban lala -

gyanls S mon
fia Janos Bor

Cs6cs halera-
ban a Salo

M kl6snak hivtak. oklevelek
mdg ekepp s enrlilik a simonyi
egyh6zalr  de Capel le de vi la
Simon, de ily feljegyzest is ta-
lALunkr Nicolaus saccerdos de
Simo{n).  1355-ben mer Lukecs
pl6banos teliesit szolgabtol a
lemplomban - Lukas (Lucas)de
Simoni eccles e sacerdos es
reclor lehat egyben lanito s.
1388 ban mar a hala mas Rdl
hod (Ratol) nemzelseg kezen
lal6lluk Simonyit. Ez dv maius
25-en Maria kirdlyn6 Kaplai
Benedek gyermekeinek, Janos-
nak (ruscia vaida orszegbiro)
6s Dezs6nek (udvari lovag,
klrnok bi,(ija slb.) adja Del6r
faluva egytltt. Ekkor Simonyl

vAtahoz lar
tozo bidok

hogy a tele-
pill-6s liszta
jobbegyfalu,
gen hamar
megindul
benne a gaz
dasagi fel-
lendilles, hisz
fdbje es e
gdsz halera
(ami nem tnl
nagy) kilund
talajn fdldrai
zi lekv6se j6,

hsz ilt halad keresztrll a Rima
menti  nagy ulnak egyk ebga-
zasa, amely Kapla vara alatt
(serkei) hIzddik Feled irdnya-
bol, majd Jeszle utdn S6rosnal
(P6ledalva) eri el a Tarna vdl_
gy6be vezetd nagy ulat. A JalLl
,tagja lesz' annak a nagy bir-
loktdmbnek (21 falu larlozik
ide) melyer a Rar6rok (s majd
ulodai a Lorantlfyak) igazgal

melleti levd fdldjei Lukdcs laval
s ugyanezen nernbe i lMiskolc)
Jakab fia Pelerrel es P6lal a
Simonyi nevd ldld6rt elcserell.
de mivel az egyezseghez ez
kevds m6g negy markal ra is
fizel. A lalLr iemploma meg a
Xl l l .  szezadban 6pt l t ,  hisz
1332-ben a pdpai lizedjegy-
z6kben mar emlitik. Szent M-
halyr6 nevezetl egyhazanak
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A Gsemadok 6let6b6l
Mlvel az eldzd szamban mlir em ilds tdrtdni

nysa!6r61 mosl csak az LjFdg megjelenese utin

Boviden ennyit a tevekenys4ilnkd s ierveinkrdk Elniikno

sa]nosazokbanalaVakban.aho|anresodikvjghdbo|L, ]u ldn]mi lnemVo.szontazakic l | jbok6szi j | lenr ldk" lar lsabb
lakle] la. laragdicsokVagynef loy1andknrestetsdgi ik€l ' |assankiptszlUlakle.€ondhdcmhogyVa5,1i1ap
melSinkbdla f6g tenrel6kep ireghaiiroz6 laragofl leifdk Jdlleka miruany belon. lelcibba biikkb6 kdszii I s ppe"
grdnlsiremdkek Az uldbb ddkben md' nem kapok melf€ndeldsekel nfr nncs ra kereslel

Smony €bb6 a szemponlbdlis szerencs6sn€k tarthatla mag;r .hsz m nd a P€dig lililom meg ma I kdpes lenndk lelldl laragni
ma napg van {€llaJaragb mestere Sbzony nem s akarmlyen Oaialu eg Persze mds lamunkdkka is loglalkozom mlnd a ma napq Feisze kava
d6rebbli'rliia KdsikJorsel De ezek ulen harld beszdlien b mala kapa nyeL€kel laragok s bzony emondhalom. hogy van rli k€res e1 Moslansds a

i919 sz€p1€mber 12dn vil€liem Glszondn nagyon szegany csaddban seprlkdszildssei s1o!,akozom Csak hljl. ugy€ id6ve mdrlogyazero Pedgva
Apdrn Jazsel anydm Ferencz Annavollak Trzenken€n voltunk leslvdreks bzony lamkor heny lel6l csrn,lam csak it SimonyibanlAz Ld6sek m4 megmondhaljiik

a m ndennap kenyererl nagyon meg ke lrl6g 73 6ves koromban s egy klligasl kdszilenem g6meskLllra. Ez a qemeskrl
iefi szuleimnek szenv€dn !k [rlivelapdfl] az ulolso a lalubaf.
keril6 vol gyakran vd lorianuk lakdsun Nem paiaszkodom id a ek m6g az egdszs4€m s ilgy ahogy b'rla Pedlg'
kat otlhonunkat. lskoldba Seftebe ler. dlelemben sokalszenvedlem ldegn6s0l€m lelesdgem d6l6rietuahny vot Mes-
lam majd 1929 ben k€riilenr Smonyiba 1er Julanna. Nagyon j6 kiidflijnk slen nyuglassa nr6g hal6 porriban rs Aztan
Kitanull szakmrrn az icsireslersdg ami ugye. becsapoll a vliighdborLi 1940 december 2dn befukkollanr s ksebb{a
az 6n iddmben azl leenlell€ hogv az gyobb m€gszakilasokkallS48 g volamldvo JLjliusT dn ldllamviszonla smony
egyes epijleleknd e dlordL.rld lobbe ke lemp omot Ezlaz drzdst n€m ehel e leejten lvlegiadam a pokok poklil Volam
vdsbd durva lamrnkik kesz'1dsdl bizhk ,gerben a Talirkdzt fsasdgban dveklg De azdd a frontrd s van kedves €nr-
riink nevezeiesen 1el6v€rkezelek pad' dkem. florlhv Mkds kormdnyzd menydn€k lsivdnnak leesdgei 6n szobeiam le
ok kerli hdzak megmunkddsdl Tudni a vacsordl azon a vegzel€s napon. am kor slvdnnaklezuhanlagdpe
kel. hogy regebb€n az dcsmeslersdg az Hosszu eefle ddollm€! a sors nem gyozom ier€mtdmnek rnegkdszdnn. A
asnabssigga egyel a kololi mald csak lalu egid6sebb id embete vagyok. Bodognak 6rzem magam hrsz van hdrom
ddvelvdlt keltd gyerm€kem hdl unokim 6s h6t dedunokdm. Sz€retem Skel s 6k s €ngem Ez

Az dcsmu ka m€ lellszerellem sza- lesz engem bo doggri s a munka. mely eirberllaragot beidem. Nekem mar min'
badd6mben flrdssa la'aqdssa lameg. den napaj,nddk Kiverhatok.e ennd tdbbel?'
munkildssa loglalkoin Anrikor meqs lslen 6llesse md! sokdi! JbzsrbAcsl. az ulols6 s monyilejla laragdt a laju
mefk€ilem Smonyban K Bdd lstudn leq d6sebb emberel G. K. Gy.

venkrti sze'ehdk beszarnolni. Az eszlendd utolsd sem Li liink 1€leni.ll

Aktiv6ciris tev6kenys6g
2oo8-ban is folytat6dik !

A S nrony kbzseg €s a laris munkah vala mdf elmondhaliuk hosszt
ldvon egyij[mijkbdk az aklvdcos ievdkenysdg sz€rvezdsdben gaz az ez€n
be ir vdgzet munkdk aklvricos levdkenysegbe sorol munkanekiiiek dla
csak pdlcseekvds add g mig e helyezk€inek nrlnkahelyeken A la u szem-
po nlji bdl m4is csak lontos levd keny s dg.

100 % .ban kiveszik r6sziiket a fa u rendez6si fekonslrukcibs munki bdl
a kdzleril el fendb€niarldsdbd E munkdk ev6gzese d1a is nijvekszik faunk
ibhir€ rend€zell lhzla kdzseg vagyunk lipo I kozlerilletekke . vrigszgelekkel
tarkilva Eztl a Ialunkba dtogatbk. dlutazok id d'zasse ldvoznak es gya
rapilidk16lririinkel

J€enegmdrcusl6io indu a kbvelkezd lurnus ds mdius 31 ig la(  Ezdr l

Ll hivds. hogy a

ges h€li 6rrk edol

doria dnnragdlva a

eagge kovetkeze

a Csemadok tavaiy tevdke.
esemenyekr6 s lovebb 1er

nyagi er6nkhoz

ber 6 dn .MIKU
LAS csomaqgal
eptilk meg a

Sziveszlerkol

hogy ldnyleg id

rdszlvev6k nagy
idbbsege reggel 7 brli g roplaka bncot

2008 lanudr 12 dn ladotuk dvzer6 kdzgyLlilesijnkei aho dddkeliik az €sz
lend6l s ul l€ruekel sz6ltiink az ide dvle

F€bruir 9 dn naqyszabdsd es gen id skeriit tursangi bel rendezli]nk anril
hagyomdnryd sz€retnank lenn az elk6velkezendb esdend6kben

Tetuenk kdzl szerepe lmar hagyom,nyosan) az 1848,49 es nragyar sza
badsiiglrarchoz szorosan lizddd mircius 15 mdll6 m€gainnepbs€ egy lAlekhdz
ldlrehozasa gyerekeknek de lervenk kd:l szerepenek kv,ndul sok valamrnl
szinhdzlalogaus s l.rlegakarunk emdk€zn augusrlus 20 rbl s (Szenl lslvan
napla)vaaminla Mikulds napot sm6l meghnani s termdszelesen (lra g€ny esz
rd) megrendeznl a sziveszier mulalsdqol

niiqi $te[mili'r6si loslalk0zas0k simonyiban i:1,il[:: Tff:1'"] &:1ffi:"i:'.11lil ;ftl ,iillt
Az utof sri t eit a-t at ag6 }i}i;;il; ::rl,$j :::l:li'filH{*ii .- -,-.&- J1,-m**'fffiftfuffiffi

losabb ieadara. hogy az dbjirdssa daco ua 6r zzdk az elh nylem akel ldlemdryem szerlnl a €globb anyag a lellak megn'unkdbsara a lbgyla v
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SlMoNYl Ursadalrndnak szerues
rdszdt kdp€zik fldr dvszdzadok dh a
cgrnyok Simony ban az es6 clgiiny-
csahd a Badcs vo!!, meyel mar
1774.ben emlilenek 0k ndg nem a
la uban hanem a Rima lrsb oidaen
laktakselorban. Mdo 1890 ben is csak
egy gjl Nakidrdlvan ludomesunk de
ezek mt b€ni lakhk Snronyiban. gaz
a ialu 6szak keel rdsz6n az Un.
Cgdnyszogben Maid csak az 1910
20as esriend6kben tjnanik iieg a
nagyobb b€lelepij ds Ekkor mdr ielie.
gy€?tek a PLrszlai Lakatos O,lr Ber
k Danyl. Badics. Baog Huszo. Crdk
Kokdny lamildkal Persze azt tudni
kel , hogy acigdnyoknagy el6szerclel-
le haszndltak ragadvinyneveket s
ezek alapian lobban ismerldk €gymast
mini lszl€sseges neviik ulen.

Ep ezdrl lordullunk a slmonyi ro.
mdk.rnindenesdhez krdnlkisahoz,a
mindenl 1ud6. 87 eszlendds Laktos
Aadarn6hoz. szii Uhrin llonahoz. aki
a lauban uiolsdkdnl mag lolcletesen
beszdl a roma nyevel mondja e. ho.

A simonyi romik 6lete a mriltban 6s a ielenben
dssal loglakozlak drrijLrk mondldk a
tobbiek. hogy ir cgenyok, hisz anya.
g lag is a eqjobban al iak s b zony lar.
toltik is magukalvalamre. Ha i6l€m-
l-;kszem a Mocskosgyula had voi a
legkisebb. Ebb6 a herom csalddbo
lm nd a hiirom ragadvdnyndv) lakad-
lak k a i/ocsar Janoka. Bede Pasla.
Faszdk Bacso Sipak. Tol€k Ben6 ra
gadvdnynevij hadak csalddok mey.
n€k eszdrmazdi orind a mai napig e.

Arn kor Smonyiba keril tem na-
gyon szegdny€s vsonyok k020fl

'illiink 
Nem vol vilany munka se

nyugdii Hogy megdhessiink nap.
szrimol v,lallunk kukorcdban krum.
piban, szecskal vdgiunk. vdlyogol
ldgld1 velelliink s azokat ki s egeniik
Szbva mindenl6le munkdlele hlunk
Enni s dp hogy csak voll F6leg pafl-
Mskumplit meg zoldsdg evesl eltiink
Ha vaamelyrk aseony a parasdokna
eladoli valamit s kapofl erle mondjuk
ilrot abb6 m* ludolt haluskat kdszi'

A hdzak? Ha hdznak lehetell ne
vezn Rakdson laklunk s renoeteg
voi a gyerek {Ohh Gergelynek p 20
gyereke voll. Kdsik Jdzsef vissza'
em 6kez';se b6l). Mezdgazdas,ggal
nem foglalkozlunk a hrizak kornya
k6vel nem l6r6dbtl senki egyszdval
nem vot valarn nagy rend a hezak kd.
rijl. Teliesen hldnyzofl az alapvel6 e'
gdszs'tgiigyi kdvetelmdny, szava igy
etunk Cipdnk sem vo i. A lalu nape
vagy s a parasziok nem bdnloflak ben-
nUnkel, de nen s k€veredlek veliink
Tudluk, hogy en6znek bennilnket de
soha nem bdntoiiak. Bdkdsen megi6r_
iiink egymAs mellett. soha nern vol
nagy ellenldi a lehef€k s romek kbzdt.

Vszonl a kornydket dland6an
zaklalilk az olihcigjnyok (egyes he.
lyeken rdcoknak is hi,,ldk 6kel) ezek
loolak. rabollak. S6lrakban laklak, o'
!;n vdndofcisinyok volbk. Ereket

A valasunk rdma kaloikus voll
de csak rdszben gyakorolluk. Nem
jartunk lemplornba. A hdzasseggal
kpsoLalos hivalalos egyhazi lornu.
hkat nem mindenki ladona be

A hebonjban s sok s monyi roma
epuszlull. Egy6bkdnt ugy haloflam
hogy a ll. vihghdborrbaf €ga dbb 60
ezer romAl elgezosilotlak. Elmon'
ddsok szerinl l€grosszabb dveink a
magyarok aafl vollak ekkor Eplek

szinrc a kakaslollasok Ezek aztin
nem sme ek kegyelmet.

A lemet6ben is kuldn voll a lomdk
heye nem kevefedheflijnk a {eh6rek'
k€l Csak j6va a heborLj uldn kezd6-
d6i1 a romak baralsrga a ia u nepeve
Ekkora mdr lassan lelengedeli az
6vszizados 96rcs, mey megkobne a
paraszlok kezet Mlil kezdlek a gyere'
kek skoldba ldrni assankdnl etl rtidi6,
lelevizb aul6 S mosl mdr egyijtl e
lehdr es rorna' Eddig llonka n6n va'

Terrn6szelesen jedunk tobb hely_
bdinern roma csa ddnril s, mia v6le_
menyilk a simony romakdl. EgYt6
egy g azi valo[dk, hogy soha nem vol
kddilk nagyobb ellenl6t mdgcsak s[r
lodds sem A roma s embef, mdqha

Jelen eg a lalu dsszlakoss,gdnak
/527/ 48%.a roma, vagyis 25516

Belejezesil m'ig annyil. hogy az
eddig csupan roma ehiklmkdnl k€zelt
ksebbs6g 1991 6la az 6nd16 nemzeli
k sebbsdqek jogaval tendelkezik va
gyis a nemzelis€gi l0rv6ny 6la jogi
6delemben ls killijnil16 nemzeliseg

Nem dnana ha lobb kdrnyekbei
teepiiles is p6dd1 venne a srmonyr
romak 6s lehdrek b6kds egyijlidldsrdl
hsz ennek hianyliban bizony naqyon
nehdz elkepze ni a lei eszl6si, a j0v0l.

G. K. Gy.hozz,tuk larlozot A Csekusok mer nrd! sem hni semolvasninem ludlak.
az skohi csak hkbtil smertek.

,S mony ban herom,osnemzel
s6g, a G€.i. a CsekLrs 6s a Mocskos
gyula ville a primel m6g az dn ddm'
ben is A Geci lamfl a vo1 a legnape.
s€bb a roma lakoss6gnak majd a lele

masol vola[ of ]egn[rbb muzsika

V6dett mad6t f6szkel a d6nai akdcosban
A d6na.i a,rrecosltalr 19ao-t6l f6szr<erraek sziirlie g6tlrek'

Az els6 leszekrakastol fiqyelem-
mel kis6rem lejl6ddsLlket. V6dett
madar levdn meglalAla azl a l€sz'
kel6 heyel, hol nem zavarjak t!l-
sdgosan az emberek. Innen relat az
eqdsz Fima v0igy6re, ahonnan le'
sz6llhal, s meglaldlja laplaEk6t. Ma
mar hozzevet6leg harminc f6szek
b6l alb kol6nia kdll az akacosban,
gazdagabbe t6ve ezzel a kdrtjldt
Irink l6v6 term6szetel. A lavasz el
jdll6vel nagy a slrg6s mozgas a
kol6nia lejen, a madarak rakjak
ieszkuket, javilsdk a rdgiekel es
k6szillnek a koll6sre.

Kdzds er6velvddjilk 6kel. M.E.
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Iifa,szrros t a,rrS,csol*, hertlca,rS,t ol*rrak
Kedves olvasonkl Ui rovatol n.

dilunk melyben azoknak szereindnk
seglleni tandcsot adni. akkei erdek€l
a lermriszet, akik Eerclk a kerlel a
virigokal, a fikai cserjekel akikel
erdeke a n6v6nyek 6ere. Iejl6d6se
Hisz []ra d vatba idfl a keddszked6s.
egyle gyarapod k a kedbardlok Libora.
Sokukal a kdnyeer visz arra, hogy
kslermeidsse foglalkozzon van aki
fendeikezlk hezidjlival, esel eg k sked.
lel, de a virosras.d.issal egyilli s
emelkedeft a K SKEBTTULAJDoNo-
SOX szema. s az ul6bbi 15 20 esz.
lend6ben egyre Idbb csaEdnak nyilik
lehevis4e a|la hogy lelkel vdsaro-
ion kerlds2kedjen

SokakszdmAra a ksken a hdzLij
kkapcsobdes, hobb, sokak sz,mera
az dnell6lisl szogala vagy p€dig

Hisz a kerl6szkeddsnek nagy lir
sadalmi erkolcsi 6s neve6 jelentese,
haldsa van Maga a ked6szkedes egy
olyan mozgalom mely mnden tirsa.
dakni rdtegben gyokeretverl Perszea
keddszk€dds sikere nem kdpzelhel6 e
meglelel6 (legaldbb minimd is) szakls.

Remeru^ noo! "r a nao! rot,s ker sot urar v ssTa.sa oo;r di;bo""oJ* 
'"1, 

ii"luu:ri 
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merel n6lkii Ezl l6leg a kezddkr€ 6'
ljirk.

Szer6ny ehekts4einkhez m6rten
ezeknek a kenbardloknak igyeksztrnk
hasznos bnecsokai adni s nagy d
rommelvenndnk, ha kedves olvasd nk
iftisaikkal hnacsa kka 6l €leikkel
megliszteinek rovatunkal.

f[i a teendai milciusban
a fienekben:

.A l6len hullofl sok csapad6k
megldmdriletle az tjsszel {e dsoft lo
del. Ez6d, ahovd kordn lavasszalaka-
runk vehi. paldittzn, oll cd szer{i a
lddet ,lbo feldsni meglazilan De

a lechnikija. mint az 6szi dsds't. Mosl
v'tkony szelelekben ,ss!k a laajt 

'tsa rogeket az dso elevel gondosan ap
rizzuk el. Ha n6hdny ndgyzelmeieri
ielislunk akkor egy€ngessilk e a ldl
del aprdlekos gereblyezesse Ha ezl a
munkit elmuiasztjuk akkor kovelkez'
mdny€i egesz nydron viselhetjiik
majd, ugyanls, ha a lalajlelszhe meg.
szikkadl akkor a rijgdket t0bb6 ftir
nem ludjuk lelapitani (Ez egy nagyon

'Ha a ldld lagya kengeden, el e.
hel kezden a sz6l6k nyildsdl ds har
rnalgydkerez'tse1 A harmalgy6kerek

Tiirt6nelmi siker labdarfgdsban
Ories meslepelesre (de leljesen meg6.demeten) nyerle a

Ieledilerem abdaniq6loria 2007 . 2008.as evlolyamiila Bdv ba
csapata Ez a mezdgazdasegildrsll s ldmogata szponzordh
a Bov ba 1e! alal verepld ldbb lal-b6rve bL/ill liaia'okal

A v6g€redm"any szinle h hetellen A Edviba verelenill (ll)
nyerte a ldbb h6napig larld maratoni kiizdelmel g6atdnyukpe.
digleiesen mponrlb 107 g6llnlglak scsup,n 36.01kaptak.

Ped g ne.n akri*ikel ulasiloflak maguk mogd, volbk csapa-
tok, akiknek jebkosai a jrrdsi bajnokseg egyes osztalyaiban
kergelik a b6d Csak nehdny p6lda:Casablanca, Malyas (Rina.
szombalJ Ecr.d f'usagil. Ziqo Vd'gede. Baogrdvd l-eled
(serdiil6k), Alrndgy G€szle1e.

A g6lldv6 lsh dobogdidra k6l Bbvihis abdanig6 is lel-
kerill. Mesodik helyen v€gzelt R UHB N. a kepzelelbeli dobogd
-d ndd- l ' .ver oedq Czen"A logal la el . -  

^  
, l

e[evolibsa nem tdlijs]eges idradseg
merl ha ezek rneger6sbdnek, akkor e
gyenl6lenne vdlik a l5ke viz'es Lip-
anyageldldsa s6la nemes resz eldp
a2 atanyro

. Kdsziilhelilnk a sz6l6 melszdsd
re is A metszest ,gy rrdnyitsuk hogy
a rilgyelomdny mennyne maladl 6p.
Ha sok az elagyolt rijgy akkor hosz
szabb csapokal hagyiunk, ha vszonl
nem 6ne lagykAr a vess26kel, akkor
lakardkoskodjunk a lemdcsapok szi.
miival es hosszaval. med a lillerheles
nem vezei ldbb es jobb iermeshez. s6l
egyengid a t6kdl Utina permeleziink.

. Ha az id6leras megenged. oljuk
a csonlheiasokal Az olttsl vesszov€
r6gldn biziosiijuk, hogy ki ne ldrj€k a

, Az Lijonnan elilltelen hcseme
l6ken elv4ezzijk az alakit6 melsz6sl.
Els6nek rgyszdlvdn valamenny
cson$€lasl metsziink, uldnuk az a ma
gyijmolcsdeket aztin az 6szlbarackol
(rijgyezeskor).

, Ki6ssuk az iilleldgodrokei am€.
yeket a KOMPOSZT 6s a mijMgyrik
egyidelij adagolasaval be s sz6runk.
Valamenny qyilm6 csl4 csemeteLl es
boka leliiltetiijk, s rfutdn metszuk Ls a
korondkal A seb*el bekenjUk

. Padnlaneveld ,gyakba vdras'
hagymdl ieies saleffi Cs kiposzla-
i6l6kel vetilnk paldnldzdsra. A lebrudr
veiesb6l kikelt padnldkai eulte|jilk
szabadbd itgyasba (sal61a kara db6.
kartol) A paradicsom ds paprika pa
linldit l6zegcsef€pekbe u leljilk es ne.
vel6dqyba heyezzilk. Folylaliuk a h6
napos rc1ek a karotla. a borsd relek.
hagyma, soska sirga(tpa, pelr€zse.
lyem 

'ek€leqy6kdr 
vetesdl szabadfo di

egyasokba. Szlni6n elkezdheljilk a iij
szerndvenyek veldsdl is (lakony baz.
salikom. rozmarlng, kakukktij. rnenla.

.Az oroszldnszaiat az 6szirozsal,
a kinar szeglijl, a k0r6mv rdgol ds a
porcsinlhideqiqyba veljUk m€ eg lek
vesekben szabadloldbe is

Iestfeileszlii (litnes) Gentlum Slmonyihan
A kezdetben jgen nagy volt az erdekl6dds a lor' A vezel6k minden sporiol sze€16 egyed ezenlll

ndszes rent Voloyan hdl. hogy negyvenen is eldl is szereiellel vinak G. K. Gy.
Nemes c6l innal vezelie a sirnonyrakai akkor,

amikor lgy don$tek, hogy a liafalsdgnak {de nem
csak nekk) m616 koriilm{inyek k026fl bzlosilanak
ely kluboi me yben a c6l a sForl. a tesfejlesd6s ho
n ndenkl sjdl.evdrasainak megle el6en lejeszlhesse
salelmaget. by alakui meg 2004.ben a, Jn. Testlei
leszt6 ,{ilnes/ cenlrum me y a Komun larius Centrum
dgsze alat labn napvilagoi Uni6s ttnogatissalva
laminl a kormdnyhivalal agyagi hozlijarudsrva jotl
Elre Megvalosilrsa 633 ezer korondba kerilll

A cenlrum megalakuldsa lldn szakel6addkdnl a
leled Szilai Ddnesi hivla meg aki ldbbsz6r larlol itl
dndkes eldaddsl Szakszerii magyardzalokkal btla el
a halgardsdgol s gralikailag is drzdkelletle hogyan
kell jdl 6s hasznosan lom.szi s bevezetie a le'

lek a lerembe fi[k. iinyok, s6l asszonyok is Aveze
tdk harmonogramoi dolgozlak ki d6beosztis celili.
b6l. kijdn a li knak s kiilon a hogyeknek. (N6gyes
csoporlokba oszrotldk 6ket). Ndheny honap mLiva
lsajnosr a kezdeli lelangohs megcsappanl. egyre
ldbben kezdl€k kimafadni. Mostans,g helenle l0/15
lalalveszicsak igdnybe a lesldpil6 gdpel sLl yz6kat

ld6kdzben megviiltozotl a kondlerem nylvalar
lisdnak a2 deje is. Mosl m* munkaid6 alat vagyis
reggel 8 ddl6l d6lui n 16.00.i9 lehetigdnybevenni a
1ermel A lerem ldgas. nagy vildgos jdl lehzer€i
liszla egeszs6ges, a lijt6s is bizlosilva van Tald-
hald iil ldrt es nd loalett valam nl mosodalenldvdkela


