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Uakiicid utfn
a simonyi isltoldban

,,Ahruir, koltet, szi[adt, szb:ht
hoz reptetnl)er
tlluklij tature, hu{jq

tnit1d01 entber ."

Tudjdk ezl a simonyi klsiskoEsok
s. akik eeplember 2ei ijnnepl6b€
dltdzve. sriieik kisereldben nduiak az
sko dba

Az iskola kapljdn beldpve rende
zefl udvar 6s lrissen feslet keni laie'
kok {ogadtik 6kel A szdmlkla gond-
lalan sziin d6 alat az iskoa lalalkdzolt
zajloil a munka. Kilesielt6k 6s kiaka'
ttottdk a tantefineket, darnyi szii6k
dljd vardzsollak a rdgi lalibdkai
Szponzorok segibdgdvel kdt kisebb
heysdg Ljj padl6burkolalol s kapolt.
L,lndannyiunk dromdre szeptembene
elk6szili az iskolaiebedldls. Az el6z6
dvekben bevezeftdk az 6piilelbe a
gdzt. a j6 min6s4ri lv6vizel pedig a

,14)eore; Srint{or
sdges javitisokal ds leldjilisokat a
hely kozsegl hivala lal ak eqydbkont
az nttzm6ny lennladoja. valarn nl a
sziil6k 6s lrmogal6k segilsegave lud
juk meooldanr.

Nelunk is minl mnden szlovdkia
skohban a nevel6s 6s okialds aap
rdnyvonabt a m i szlerium dlhlj6va'
hagyott program haiirozza meg. Eze'
kel a leladalokat a modern pedagogra
ha ad6 szellemeb€n ldrdrszilnk 0&02
ni olyan neveesi elvek*e 6s nezeiek
kel amelyek kdzvellen kdmyezeliink
€ varasait lilkrdz k Mlnden l46silnket
igyekszilnk gy megleflezni lrogy az
iskollink es lanul6ink leil6d6sdl, el6re'
lepes6l szolgala

koz ponli vizvezel6kb6l ka piu k.
Inldznenyiink igy mar nemcsak

oktaiis neve esi 6s bizlonsagi, de h
gidnia sze'ipontb6l s maraddkblanul
reliesilenl iudja killdetesel. Az dpillei
me yb€n egy led6l alai eiink az ovo'
idsokkal a fal! kozponlirban i6l meg
k6zeliihet6 helyen laldlhat6 A 26rl ud'
var, az arnydkotad6 iek, az ulca zaid'
ldl livoi hAiso spodpilya caaladias
j€ leg€i kdlcsdndz iskoldfknak. A sziik'

szocie isan hdtanyos kbrnyezelb6l
jdt1, gyakan merftijnk Komenski la'
naihil, aki hangsLiyozla, hogy a meg
isrnerdsben az anyanyelvfe a leme'
szei 6s a tarsada om kozveilei m€g{i'
gyelesere kell timaszkodni pedago'
glai programunkban szem el6lt lariiuk
a gyermekek szabadban ld1dn6 jel6k
es mozqesig6ryenek k e€gil6s6l. A
legnagyobb hangs lyt az anyanyelv

oktai sera Jordiljuk. valiuk lrogy az
ember els6sorban az anyanyevdt is'
merje meg. Ezen a nyelven lanuptr
meg rnndenl. szelez2e meg a kel6
aapokal Ha az alapok nincsenek
meg, nincs mire ep keznr.

Mivel Szbvakrban 6lijnk nagyon
lontos teriilel a szlovdk nyelv lokoza'
tos megisnre€se esaidlilasa s. A
kitnflyebb nyelvhnubs drdekdben ia'
nll6iik 6vek 6la a nem kbl€lez6 sro-
vek nye vij tiirsa ges drakal is l6logal'
jdk. lfl jdl6kosabb formeban ismerked
nek a szlovdk nyelwel - mond6kdkat.
szlov6k i6pdalokal. rnozgesos ds nap
jaldkokal gyakorolnak. A gyerekek
dlvezik ezeket a loglalkozdsokal Sai
nos azi tapaszlaliuk, hogy a kisisko lis
gyerekek ldbbsdgonek beszede sok
kivannival6t haoy maqa uien Szerel
n6nk ezen javilani. Az anyanyelvel e'
zerl nemcsak a tanilis adkon gyek-
szijnk velijk megszeretetni hanem
glakan hozunk szinhrizi eLdadasokal
is az iskodba (a helyikuil[hezba)ku]
llrmusorokat k6szilijnk a jeenl6sebb
iinnepekre, ii kdnylekk€ gazdagitllk
kdnyvilrunkal, gyermekloiy6iralokat
vesdrolunk. Mindezi a Pdzmdny P6ler
Alapiivany umogabsdval ludiuk meg'
valdsitani. Fontosnak tarljuk az .ova'
sova' val6 feveldsl is. Evek bia lobb
haza magyar kbnyvesboltla es kel
magyaroBzdgi kiadoval la juk a kap
csoalol. Gyermekeink 6s azok szile

'gy 
evede lobb akaommal heyben

vdserohatnak kdnyvekel gyakran

Oklat6.neveld munkdnk soren
ityeksziink lanul6inknak medfelel6
slapol adni:
' szocieh beilLeszkeddsiikhdz
- a kdzdss6gben va ov selked6shez

saiat ds mdsok egdszsegenek rneg
v'id6s6hez

- a lernreszet megismereselr€z as

az 6ndkek lelsm€rds6hez ',rs meg

- iz dsvi riguk iormehsehoz
. k1r tLiri'nk megszerenelesahez

6s a kdvelkezelesseghez
Egyik alapvet6 f€adatunk a szi.l

6kke1 val6 ld €gyUltmijkodijs. Sz nte
nap kapcsolalban vagyunk a szii6k
kel A szul6i d ekez eleken kivil

"6vente iartunk .nyilot napot. amkor a
sziildk fdszl vehehek a lafildsi drekon
6s egydb aznap W6kenysdgeken Ezl
a ehel6sdgel eddig salnos k€v6s vu
L6 haszneh kl Kicsi iskola vagyunk
ke1 oszlii lya miikddiink. Tanudink
szima 34. ebkjl 15 ddk Darnyaroljdr
be naponia Az skoark ubot huszone
gyen latoqallak [,] nden lanuLo resze'
sul a szocdis juflatasokban (olcsd
€bed, osz16nz6 gilldk. tanszercsomag.
ulik6 tseg megldrildse .

Az iden hdrom 6rdekkiit miiktt.
dit;
. szeriildslechnikal liol l€sz€reli

szaklani€rern)

' ilgyes kez€k.
Az el6zd dvekben viv€sen ;lo-

gafl,ik gyermekeink az ango nyev
kdrl rnelyel ebben a bnevben salnos
eakl6pzet vezeld hdnydban n€m

A 2008/2009 es lanevben s az a
l€glonlosabb l€adalunk, hogy rn nden
gyermek kdpessdgeit 0nmagdhoz m6r
len a lehe16 legmagasabb szinlre e'
meliilk m6gpedig m€ll€ e d emoco
nrils (6relm) hen6r ds m kroklima
(l6gkore) b zlos eseval.

Jelszavunk a j0v6ben is a ldg ma
rad: ,J6 sz6val oktasd. jdlszani s eft
gedd (irH)
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Bardti ldlogatds a n6vrokon Uasmegyei ktizs6gbfl -
Nagysimonyih0l

Szeplember 20-an barali
lalogalason fogadla a simonyi
dnkormanyzal 6s a lalu kullu'
ra is egyh6zi, valaminl gazda-
sdgi k6pvisel6i a magyaror'

szagi vasmegyei Nagysimonyi
kdzseg dnkorrnanyzata kiildott-
segel - Szlama J6zsefel - voll
polgafmester, Ldbos Andr6st
lelenlegi po garmesler, Palko-

vics Laszbl kepvisel6tesl0leti
lag szem6ly6ben. filer a kordb
ban ldlvelt lelefonos. internetes
kapcsolalleremles alapjan es
kdlcsdnds szimpatia valamint
hason16 16rl6n€lmii, nemzelise
gi, kulturd is dnkorm6nyzali t6-
nyek alapjan meghivasunkat el
logadva megletogaltak k0zs6
gilnkel. A kdzsegi hivatal Liles-
term6ben megrendezetl ioga
das szivelyes baraii Egkorben
zajlolt. A felek ismerletl6k egy
massal a Nagyslmonyi Simonyi
kdzs6gekr6l szuks6ges ludn
val6kat 6s terueiket. A ialvak
megnevez6sen kivill m€g na-
gyon sok k6z6s von6sl fedez

tilnk lel fa vaink 6 eleben. mLi||
jaban, jelen6ben, kullurajaban

A lalogatas laluszeml6vel
fo ),ial6doll 6s a vendegek
megkos?orizlak a Szenl lsivan
emlekere elliloit koptaiat, vala-
minl  az l .6s l l .v i l r ighi iborrban
hdsi halal  ha t  polgarok emlek
mdven A latogalasuk Rima
szonrbatban varosn6zessel. va
laminl kdzos eb6dde ef| vegel
Simonyi kdzs6g nagyra 6rlekeli
a Nagysimonyak lalogalasal
melyen a ielek megegyeztek a
tovabbi barali kultu16ls kap
csolatok ki6piles6ben 6s apola-

150 6ues a simonyi templomtotony
2008 auguszlus 17-dn a Simonyi

Reiorneius Gyii ekezelben hehad6
iinn€pi slenlszlelei kerelen beliil em.
bkediink ana. hogy 150 6welezebn
6pileiiek l€l a iemp om dhzes tornyai
A lorony jellegzeless6ge, hogy oszlo
pokon nyugsz k. Epil6mesle€ Miks
F€renc fmaszombali dpil6sz voii
1857 auguszlus 2.An ieii6k le az a ap-
kovdl 6s 18s8-ban leiezl6k be 6p'16-
sei Az6la s a kdrny6k, aldijelegze-
i€ss6ge 6s az ili 616 emberek dleldnek
rdsze Az 1848 49 €s szabadsagharc
leverds€ utan a simony gyij ekezei
r6v6r6lnagy dldozat vot egy lyen lo
fony lelepilese. De ebbefl az eldozal
valhbsban mLrlatkozoll meg az tl dl6
ernberek slenbe veletl hil€ remeny'
sege. Ta dn a magyarseg alel6ben az
egyik eggyriszosabb idtj buzdilotla

eleinkel ana, hogy ennek a lempionr.
lorc'rynak a felepildsdve kilejezzdk:
sem rnagyarsdgukat sem relormdlus
valldsukal nern lehel meglomi.

Hdaad6 akalmunknak kdl rdsze
volr az €gyik a lemplomban a rnes k
pedig a lemplomlorony tbvdben. Az
ijnnepi istenl szleletel Pdl Margii
nyugd0as pedagogus nyiotla meg a
118 zsollrr vebgaiot verse nek lelol.
vasdsaval. Utina Milen Marcel lelki
pdsztor koszdnidtle a kedves vendd
gekel 6s a szerelei gyii ekezelel. Az
geh rdetes szo gehul Nt Nagy Akos
R6ben a Gdmdri Egyhazmegye es
perese v6g ez te a 84 zsolttu vd logalotl
versei alapidn. lgeh rdeleseben tobbek
k6zdt €mlil6sl tetl a simony lemplom-
lorony €gyedi szdpseger6l, valaminl
efi dkezl€len bennilnkel arra mennyi

minden larldnl es vdllozofl m€g 150ev
aafl Tdddnelmi poiiika korszakok,
ideol6gdk vd tondk egymasl de mn.
dezek lbldli ,livel lsten orbkkavao
sdga es az i el6 nemzedekek lslenbe
vetel hi1e. Unnepi megembkezd
siinkel a Balka kdrls dnekei Srlinl
lstuin tirogat6n el6adofl z€neszdmai
id Bolan Arpad &l6felrn megemldke-
z€se ds Milen lvarcel verse telie szi
nesebb6, gazdagabbd. A Hjnnusz, a
Szbzal el€nek 6se es a torony hararc
jainak szava loglalh egybe iinnepi
gondolaiainkal. drz6seinkel 6s blldfte
el meghalb 6rdmmel lelkilnkel

Unnepi egyut6ltjnk a kulrjrhez-
ban lolylalodofl szereietuenddgsdggel
aho Balinl htuen lefemleli 16 hangu-
lalol.

Szivunkben lelkilnkben azzal a
remenysdgge zlrluk alkamunkat,
hogy remehei6Leg 50, 100, vagy 150
dv m lva is dl m6g a simony lem.
plomtorony 6s a mi ui6daink is hason-
l6an iudnak majd eml6kezn

EzLiion mondunk kdszonelel ld-
mogat6inknak a Smony Vadeszhr.

kfi nek a (dzs6g Hivatalnak. Budai
slvdn ds K6sk Tbor valakoz6knak
ds mindazoknak ak munktjukkal ds
adomdnyalkka segileliek ezen szdp
a kalom megva 6s esaban

lslennek legyen hda az6d hogy
ismel megiapaszla haliuk: ,...1{t az Url
Boldog az az €mber ak 6benne bt k.'
(34 zso tat

Milen Marcell

mfl6. 0r,0h boldogs6gban
'Xetser torcn! tutus utat/
Le[k\kt testen ek @tat,
flctentog! rqahfua

t tefptirekos[rpain dnldkdban.

Gufutt semt irndt tutulr,n,
MtItt' j d.n' j oltdt ks o hta,

tge ewlt sitz,et linn
Kryetret I stetuEka vikton.

****
JIih, nn'ap, rtola bcke
osucfotott rereeItftbt

rl2ett t* ls 66s fuftk
Retftrgsfu{ erEttdke

tdgtoflrmyot.

Messze ta$zi(feliet te'te,
kn E h[er thtt ktk,

k nz d t.ten l! ru kndjs tit :

I steflfi t tett 6 karyostit.
,arFt**

thrury t;cf,Iut, ru[in AknLta
Oinrtdtut ko&onlban

nnrzpehink
X.z t kezben, d{e[:6a1, ttuk[56en,

'Littot linv erE[kdnak
Ms6egbe

fdttie(zt kuw neftnk,

E az tag sit o t tui! t d t fl! iiin k
Ptrnasz ina, nct! dliizat,

I stzffi4 a. dfagold ,iifioetitut.
,a{a;k*

K6s t6onr, kar6n ujiof,
\iry k tttnnkrennlbe itiat
'Iijz6 se\d, t:,rivt6 tve,

i teIetti.u rufoljafl el ilLrjsye.

tutilen 
^,larctt
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lliszbe till0ziitl
a falu lnitia

Ezen a neven kitzismert lvovizes kitrol
van szo, mely a . . le lvdg- b€n'dvt izedekig
szolgalta a talu nepet. majd feledisbe meriilt
6s v6giil tolvaiok keze illal a vasgy0jl6sbe
keriilt.

Most megijult 6llspoteban m6krtd6k6p6"
sen lathal6 az utcan, k6riil 6pilve, keratve. Ta'
len ni kor6ban sem nezett ki ilyen 16l. Falufe'
ldiitdsi alapb6l, sikeres p6lyazal [tidn kaptunt
ra penzt, amil dgy latszlk i6l belekletliink Uj
tormaidval es r6gi k0ldetesevet mdg sokrig
airuendezletheti es szolgdlhatja a lalu lakossa'
grt .  K6z6sen ovjuk falunk kincsel l l l :  (ME)

2008.7.23-6n megalakull n6gy mikro169i6lvedves. Pal6c, Rima es Gortva
menl r6szvdtelevel a Cserjes _ Cerov na nag)'16rs6gi polgA larsulas - 28
Talu

A l6rsules c6liai:

a nagylerseg gazdaseg , szocidlis fdleme kedese
- heLyikultrra apoldsa es a falvak revilalizacoja
'az 6letkd rUlm6ryekkel va o t6rtjdes
- munkahelyek tereml-ase

hatdron trli egyilitmtikddesek l6lrehozasa
- inlrasiruklira fejlesaese

Mivel 4 mikror6gio dsszeltlggo lers6gr6l van sz6 ds az dsszlakossagl
lelekszem. igy meghaladja a 15 ezret nagyobb lehelSs6gelnk nyflnak tei-
lesilesi uni6s p6nzek megpalyezasafa.

A szervezel tagia a k6zs6gek polgemesterei Az igazgato bnacsban 15
szemely vesz resl, melyek kep!ijelik az onkormenyzatl szferel vellalkozoi
szferal es a non prcfll !zervezel;t:el. Jelenleg foly k a szeruezet fegiszlrebsa

Kiizs6giinkben t6li tiizel6t biztositott az EIP Szlovdkia
Rolgdtitdtsuliis id6s
toma csalddoknalt
Mer 2 eve egyiittmukitdik k6zsegilnk az ETP

Szlov6kia polgari 16rsul6ssal, mely k6lcsdn6kben
6s anyagi t6mogalasban r6szesilelle a r6szorull pol
garainkai.

Most a kisp6nzii, romaszdrmaz6sri polgarainkat
vetle c6lba 6sszesen g-et, akik 1945.m6jus 8 el6tl
sziilettek, m6gpedig 5 m3 tiizifa dilmentes bizto
sitasa fofmai6ban. a tamogalotlak nagyra 6rt6kelik
a t6mogatast. melyben r6szesitett6k 6ket Technikai
r6sz6l az iinkormanyzat mellett m0kdcl6 teriileli
szocidlis dolqoz6k 6s aszlszlensek bonyolilottdk le

'...:"?-'-i!

CEROVINA
a be ilgynrin szteiurnban (ME)



Brrdai frlrrs6betrfil
A f€sldszel: mivdszet onkileie

zds, egyldle sajaios rabus a vi6gra.
az olei dolgaira de ugyanakkor sz6fa-
kozds kikapcsolodrs es misziikum s
,A lesteszet t{irldnete' cim0 ks kdnyv
bevezel6j6ben ezl olvashaijuk .Az
emberek ldbb lizezer 6v dla lestenek -
a fesl6szel hamarabb aakul ki minl
az iftis vagy ak f a hiepii6s Sok 6
kor ember [gy v6te, hogy a leslme'
nyeknek csodaievd 6s miszlikus ha.
lisuk van ezarl a kepek a vahsuk
resz6l kep€zt6k '

Ndhdny 6ve hogy Simonyiban
16 Jolbukkan esy-egy rjleslmdny csa
hdi otlhonainkban, dhzilve az el6szo.
bat vagy a nappall Fo'rasuk leldl dr.
dek odve a .nyomol Budai Erzsdbel'
hez ve?elnek llgy gondolon. hogy a
kedves, kdzvel en, jo drle embe v6ve a
szlnte gyermek 6ekkel m€galdon la
ni16 ndnit nagyon sokan smefk nem'
csak Slmony ban hanenr a kbrnyoken
sznle m ndeniili. 0 az. ak kdzel 40
ev€n keresaill gyermekek sokasdgdl
bnilotla, nevelle veze[e a maga egy
szerii emberi jatdkosan deriis szem6'
lyis46vel

Pedag6g al pd yeiat a hiikal alap.
iskoldban kezdle maid NagybalQon
loLytalta Ezutin kerijll kedvenceihez.
a eqk sebbekhez Geszteldben ds Pe.
terlaldn volt 6v0n6. Mald 1975 t6l es6-
szen nyrigdijba vonulisiiig. . sdl ha a
sziikseg iqy kivenb, mdg azon is lLil
iolvamaiosan a slrnonvi dvoddban ia.
nii6n Naqyon szefetts a munkijet ha
lehel en egyillaldn munkenak nevezni
az o szernszogdkil. Merl ahogy mdr
gyakan emlilene neki az avoda voil
az dlele. a gyerekek k0ze6ben az a
kikap.so odas kdzeg aho rn nden
qondjil, bajdr elfelejielie. Ma napig
visszaviigy k sze€ilei a legkisebbek
koze

A nyugdij az dvoddlbl val6 ,meg-
foszioftslg egyl6le itl hagyot 6lel6
ben amil a lesidssel pr6bd t pr6biil
kitdlteni. A rajzo dst lesldsi nem lanu'
la csup6n a maga elkepze6se. lehet

s6ge szer nt logott bele. Ber mindg is
szerelelt lesieni. rajzoni, hiszen r6ee
voll h valdsdnak munkdlanak Annak'
dej6n a gyerekek reszdre a kironlde
lo{lalkozrsokra sok sok s€gddeszkdzl
k6szlteii Az dvoda lermeinek ladl
lestmenyekkei disziletle, hogy bar,ts,.
gosabba ellogadhal'jbbii legy€ a lic.
sk szamara az otldlel. Vollak lanitvi.
nya a[,k[e 

'ijzversenyl 
nyerl. pld

kosk N' szlna Olah Nalaln Gaspar
Kaialin. Egysz6va. nem voli szdmdra
idegen nem dlt l6e Uvo a k6pz6mij
veszel. gaz. kezdetben nehezebben
meni a lestds, de mn6lldbbel gyako-
rolla annal inkebb belelotl. Ma met
dsszesen ldbb mnl 100 lesh6nye
van kiiionbozd helyeken: ism€r6s0k.
ndl. rokonoknil, csalrdlagok#L bara.
bknal laubei€kndl. A meglesleli ka
pekr6l sajrl r6s2&e nyivdnlarid islil
vezel Am az anyagokal ile1i. tdbbny -
re lemperaJestdkke dogozk vaszon'
ra vagy nrerev lesl6apra. Nagyobb
r6szl ldjk6peket 6s cs€ndelelekei lesl.
az ember a akok vagy poirok eLkdszi'
tdse mer nehezebben megy sz,mrra
Elmondasa szerinl am€nnyiben maid
modidban dl, szer€tneaz olajiesldkkel
va16 munkat s qyakorolni. esaldulani.
Mvel Budai Erzsdbel a relorrnatus
gytilekezehek aklv lagja, kbzei ler
veiben szerep€l hogy mell€sl a si
monyi iemplomtornyol am lm,r pal,l
lormejeban ldlhanunk kit6ve a lau
kijlonb0z6 ponliain, mey plakat a lo
rony 150. dvfordulojdnak ilnnepdl hir.
dete.

Ugy gondolom mlndannyiunkai
drdmmel ldll el. hogy a kedves lanilo
ndni nylgdijas napja t lobbek kordtl
lyen akliv 6s alkold levdkenyseggel
ldlli. Tov,bb munkdjehoz kivdnunk ne
k nagyon sok erdl. egdszsegel ndpes
csa rdja kordben sok sok bo dogsrigot
hogy meg sokakat ds sok,g rneg lu
dion drvendezleln az 6 szem'tlyisd!6
ve lelenleievel 'js 

sz6p kdpeivel Ee'
ldt ds rnunkdil kis-;rje lsleneLdrsa.

Milen Marcell

selte, lorle, a fonalnak valo alapanya-
got. lovebb a gerebenen linomlloftrik
a Lent 6s a kended. Az am a l6sii 6s
softii a kezben maradt az voltaz igy.
nevezefl .leje tehel a egiinomabb
alapanyag A kevdsbe linom,szeh ds
a legduwdbb ,gongyo a benne rnaradl
a gerebenben amt szinlen hasznosi.
loiak, ebb6l lonuk pelddul a l0rl6nek
vab szeH. A kildsii ds vagy Llgy s
mondhaljuk hogy a mintjsfui e kij dni.
tds utln a len vagy a kender rdkerilta
guzsalyra Ofinaniekertdk e es lon1,k
bnald, ami aztin az orc6ra k€ri]l] A
,lejdb6l" bhel a legiinomabb aa!-
anyagbdl kdszitenek pdldiul az ab
roszl, a leped6l. a l6rli ingel, a .szdld.
biii'a tdrdlkdzdl a zsakol a .gongyo.
lihjl p€dig a pokrdcol Az orsdra ld-
ieked lonalal eh€tett lehdril€ni, vagy
szinezni. Amennyiben igdny voli rd, a
lona a1 lobbnyire Maqyarorszega
kiildtek lesleni.

A kildnb6zd n.dsdgij {vagy szi.
nii) lonalak elk6szil6se uun vete kez.
deiel a szdvds Rdqen majdnem rn n
den csaddban vot szdvGzek. am
sz nle egesz 1d en lel vot dllilva. hogy
iizemelhessen A szdvds hozzdedesl
6s kilarbsl igdnye, 6pprgy ininl bir.
mely mris munka. Ugyes kezij lehet.
seges asszonyok v6gezl6k a szdvdsi
Akkre m6g eml6kezhelilnk. lyen volt
Simonyiban ldbbek kdzdt mrecze
L€nke Busz6 Piroska, Lak6 Zsuzsan
na, Pil lrdnke Balog Barnen6, Budai.
nd vagy Vdghfd Az elk6szilefl lonalal
cs6fe leketdk. nald a lorg6ra. A for
9&61 lencszemben bvalosan e kelet
szedni, igy keriill a sziv6szdke, ahol
el6sz beszediek a nyistb€ majd a
bord6ba 6s kezdet6l vehene a szdvcs
A bordiiba egyformdn voll a lonal be-
szedve. de a ny slbe kiilonldlekdppen
amia viszon minbiet adla meg Sok

loddlya voll annak, hogyan ehel na.
gyon szep mlniizaiLl 6s kijlijnl6le szi
niiv6enat vaqy pok6cd sz6n. Eh.
hez m,r val6ban szakdrtelem kelieii
Legldbben m m,r el sern iudiuk k"Ap
zelni a szdvdsn€k a menetel lvlnden
bzonnya a2drt med nem bn! tuk de

mdg csak nem s latuk. hogyan m€gy
mindez vdgbe Ez6d a rdvdssel kap.
csolalos legtdbb logalom is smereien

Ma mdr Snronyiban senk nem
sz6 leglejebb ierveket. Szekr6nyek
mdlyen csalidi aroksegkdnl dfzzlk
azokt a szdp len . vagy kenderva-
szonbbl kdsziill lerit6ke1. lord kdzdkei
fiigg0nykis6r6kel. am kel m€g szil-
leink nagyszillenk vagy dddnagya.
nyd nk k6sziletek. A.t6tles nemcsak
szdp de erlek is Es ezi n€m csak
azok a lelvisdrl6k ludidk akknanap.
sdq vaeon Lrlan fulalva meg megai
lnak S mony ban de miir reqen s lud
i5k Egykor Magya'orszAgrd jl'riak ide
asszonyok akk ruhaanyagot hoztak.
cserebe p€dig vrisznat k€nek 6s vi(ek
rnagukka Hogy esz.e vaaki Simonyi
ban, aki €zt a rdg, szep loglalalos
sdgol a szovdsi |jtrakezdi azl nem
ludhaljuk. de l€ga abb ezz€ a par gor-
doafla (mdg ha hAnyos is a sz0v6s
eiriisa) io voll lolelevenileni Varga
Gz n6n nek kbszdnhel6en

Milen llarcell

dnellebak vo bk vagyis meglermeliek
ds el6dllilotik mindazl. amire szilk.
segiik voll. Ennek egy r6szdt kcpezie
a len- ds kendedermesztes. valaminla
szovds E:en hasznos szep es egykor
a mirtennapok rdszdl k6pez6, de ne-
ra mlil leled6sbe me{l t m(iveletek le-
iddzdsdben voll segils6gemre Varga
Gizineni.

A lenl 6s a kenderl tdbbnyrre a
kefrek alatt a ldldek v6g6ben vagy a
Rima menldn ieneszleiiek. A len a a.
csonyabb ndvdny a kendernd ds nno-
mabb lonalat valamintvasznat ehelet

bel6 e kdszitenl. Magiel az ,jraiilields.
ndi hasznal,ik lel. vagy pedig megl6.
zve a! oyan jdszigga eteli'rk rneg,
amelyik nem kdrodzdli. A kender szn.
ten a vdszon a apanyagit kdpezle
magj6b6 olaiat pr6sellek A kenderl
kdt rdszben lakaritoliik be Nyrrkoze
p€n azokal a nov6nyekel lriztak k,
amelyek viregzotak de amelyek m€g-
lep6 m6doi nem hozlak magol A ko
rdbban kinyijtl kendebol keszilett lo'
na szine sz€bb. vilagosabb voltanndl.
amil csak dsszel. mdsodiera vdgtak le.
s arni mdr rnagol s hozot A levegofl
enl ds kend€rl szerilas u|li]l a Ba
bic,ban eziafldk koriibeliil kdl h6lg
L,1dna pedg smet idl kiszeriloliiik E.
zlbn a szdraz novenyl l lollik. 1€hdt a
szaral megl6rl6k. A liloasl egyrdsd ol
lhon vdgezlek, vagy pedg Se*6b€n a
maomban. ahol€gy nagy henger pre

k meg6 hei6.

a gazdelkodes

lidok mondhalni

Nagyigmdndon j6rtunk
Egy kodbbi szdmbd - 6s sokan szemdlyes iapasziaalbdl is "6rtesilheliek

anol l.eo?es Ooasork. hogy d Barka Fo'us 'evehe a Uocso alo' a ,raqva o
viqr Ndqyiqrard nci, lor-sival. Fnn4k asd szdp alta ra vo' a 'agr''grd"0.aL
lavaly adv€niilitogalisa, lelep6se Simony ban lddn mikaplunk szivdlyes meg'
_vasl NaqyETa_dra, aneyne( elege ,s lenJnL( .008 .ui-s l2 'J ir iveql'r
lelo vor vanun{a. hoqy eppe" a kozseg egvk'aji os'el/ ir. eoare Qo'r( d
neqlvasr a S? l'e7a/.Man<barr nap d Nagligra.d lozseq m ter 6vb€n -e
oe;drczk Szkvav -anos 'elo'ri;lus 

es Vi*oalh A.ldrtarolr.Ls lel eve,
i848-as medfihalili6l. Erre az eml6knapra drkezlijnk meg jLjius 12 dn Nagy g-
mandi bardhink dromme 6s szereteltel logadlak mindannyunkal Az eml6knap
esemenyel egy kdzos konce'llel nyibnuk meg aznap d6 ulin a relormlilus te'r'
plomban Ezl kdvete a megemlekezds a Vddanik ter6n, majd a mdrlir lelkdszeh
sirlainak meqkoszorLlresa. Az ijnnepi rdsz uian vend'tgLi bto( ninket a nagyg
mrndi Szeni Mihay Bbma Kalolkus P6bdna. az estei p€di! venddgdtbink a
k6n^Lldok t,uasdadban ldlldtliik Misnao ddel6fl rdszlvenilnk a reformdtus s
k_nndhE_. uu-; ped g req e<nleldh a heli onenet kDrl'tasl. vaanrnr ndgal
a lelepdlesl Mnoa_nyr-n.ban kelenes bel}onasl kFIefl \agygla_d vdp'd
ge, rendezeflsege liszlas6ga, a kdzterilLetekdiszei. Killdn emlil6sl6demela kdz.
sdg kdzponii reszen k alakilott Millenlumi Park. arnely a lodenelmi Magyarorszag
leiileiel forrnazza, koplalikka le dlve a iagyobb varosokal

Vas,rnap ddluliin sokem6nnyel meser6sdddfl bardliszdlakka, ds a ldv6be
ni la ilkoz ds ok rem 6nveben bricsriztu nk ve nd6olebin kt6l

Llnenyen.e- losToneiAr Drrozu . a raqlqrano ?enoegalohna< Sa.j'4
.F_.n. poqa.mesr.' asszony.a\ -lara,u i Iarnoqtacar padig reg\ds?o4'il
Srmonv on^orman,zdlanak €s a 80v BA Kn. nek Milen.E
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Simonyi UaUy ' ludnod kell 'herytoneneris'l'za*'sz.
{Folnat*s . m l szdmb6l)
Ami a portaszamok nagy-

sagal illeti, Harmacot 23 6s
Velkenyet 28 portdval lesz6mit-
va a kdrnyek messze legna-
gyobb laluja Simonyi. 1551-ben
31'en lizettek tizedel (csa6
dok), 1553-ban portainak sza
ma pedit 18. 1556 ban L6dnl-
lfy ivikl6s lia Gydrgy a lalu bir-
iokosa de polit kai ,,helytallldsa"
miati Ferdinand elkoboztalja
vagyonAt A szezad ktzepe
lele jelenik meg megy6nkben a
iorcrk. 1566'ban met az egesz
megyel elloglalja, kiv6telt csu'
pdn MLrftjLny 6s Krasznahorka
vara kepezett, akik lekvesuk'
nek kdszdnhett€k'szabadsa-
gukat". Ekkor megkezd6dik si-
monyi vessz6futasa, mely csak
a kdvetkez6 szezad v6g6n

Feldolgozta,:
dek6ben Simonyi helysegben
l6v6 birlokr6szel Krist6f Fan-
chy, miLskdpp Deghi Janosnak
60 magyar lo nl6rl €lztlogo'
silja. 1566-ban m6g 11 6s 16l
(de az 6v v6g6re mar csak 9)
eg6sz jobbAgypo(a van hasz-
nalhal6 ellapolban, ezeken Lo-
ranttfy Janos, Lil€rdlus Janos
6s Derencs6nyi Farkasn6 osz
toznak. (Derencsdnyi Farkas
meg 1552-ben Salg6 vAdnak
ura). Ekkor mar sz6rnysn ke-
gyetlenkedik a ldrdk. F6 f6sz-
krik Eger, inn6l ki kicsapnak s
kegyellenUl sarcoltaliak a Blma
minden falujel. A lakosseg mig
gy6zl, lizel, de egyre csak e
melkednek a kildnbfele cimen
kivelelt adok. s ha nem llzelnek
d6ben csaladosl6l hurcoljak el
6kel s velik rabsdgra Egebe

Ka|rz6,es cyrrla
m6n betev6 faLatluk sem ma-
radl. Hogy az 6hhal6li6l lega'
labb megmenekuljenek, egye
duli megoldesnak a menekijles
mulatkozolt. Az _6Fzaka tepte
alail a talu nagyr6sze e hagyla
hazail s biztonsegosabb helyre
bujdosoll. 1572'ben het egesz
jobbagylelek, h6l f6ljobbegyte-
lek laialhat6 m6g Simo.yiban
,,valamilyen' allapolban. amin
meg lehetelt dolgozni. Ezen k61
zsellercsalad dolgozgatott.
1575-79 kdzt m6g Simonyl 25
hiz ulan lizette a ,,fejadof' a
t6rdknek.(Csak Bimaszombal
tdbbet 200 6s Janosi 35 hdz u
tan). 1578-ban L616nllly csa-
ladnak mar csak n6gy lelke, hel
l6ljobbagylelke €s negy zsel
l6rcsal6dja maradi es egy ha
zatlan zsell6re. 1588-ban vala

vebb a munka dll n ncs akl dol
gozzon ez6ri megpr6bdlja a la'
kosokal visszacsalogatni. Meg-
ig6ri (s ldbbe kev€sbe be is
lartja), hogy enyhil az ad6kon s
a messz f6ldre jar6 robotot el-
lorli sfi meg abba is beleegye-
2 k, hogy a jobbagyok az adol
ne p6nzben hanern term6ny-
ben rdhass6k le. Ez (mivel Sl'
monyl esel6ben jo lerm6fdld16l
van sz6) nagy segilseg az em
bereknek, A lakossag ha ne-
hezen is de iddvel visszal6r a
hazaikba. Ennek bizonysaga az
s hogy 1599-ben simonyiban
mdr 26 hazal szAmolnak ossze.
(Csak Narmacnak, Janosinak
es Serkdnek van ldbb). Emle'
kozziink meg a lalu sokat szen
vedett xVl.szazad bel jobbagy
neps6gr6l: Bodof, Eene (Ben

m6rsekbdik egy keveset. Teri_
leu fekv6se miall (a selker var
amy6k6ban fekszik, k6zel Fn-
lekhez 6s messze Szendr6hdz
s Egerhez) a rnegye egyik leg-
ldbbet szenvedell faluievd v6-
lik. 1564-b6l van m€g egy er
dekes jelenl6sink, mely koz-
veilenill a tdrokdk berohanasa
s elfogblasa el6tl kesztilt Si-
monyir6l. Az eg kaplalan el6tt
L6[iLnlffy Kisrof Feledy Bol-
dizsad a csaszaihoz kivanta
,,vezetni , hogy az 6kel kdzdsen
illetd ajn6cskdi varat es uradal
mal visszanyerhessek, a gzlik-
seges kdltsegek fede?ese €r

vagy Fn eken. A velts6gdij szin'
te megfizethetellen. A lakos
sdgol messzi robolra is rende-
l ik,  ahonn6i nem mindenki ter
vissza. Csak egy peldal emlit'
siink az ad6zAs emelked€sere,
A legels6 ado, mil a l6rdk kive-
telt Simonyira 80 forinl majd ea
fagyon rdvid id6n belill mege-
mell6k 180 forintra. Ea a lakos-
sag m6r nem iudla fizehi.
Persze ezen kivLil n6g adni te-
jel, vajal, m6zel, toiast s ktjlon
i€le ajanddkokal, amit f6eg a
lileki tdrok,,parancsnok" szere
lelt igen nagyon. A jobbagysag
teljesen leszegenyedell i6for

micsk6t javul a helyzel, hisz a
korabeli leljegyzesek szerinl I
f6ljobbdgylelkel jelenlenek. de
nincs ak dolgozna rajla mrvel
a lakosok egy par dreg kivele'
l6vei mind elmenekiiltek. Ezek
utan eszlend6kig nem afatnak,
nem szantanak s nem vetnek
a laluban. A hazak lerombo-
l6dtak, a hajdani viragzo lelke-
ket telverle a gaz 6s dudva. Ko
bor albtok iariak a hated 6lel-
met ker€sve. Az egesz vid6ken
oly nagy a szegenysdg, s a
pusztuhs hogy ldbb leiepill6s
drokre elpusztul. A 16rdk 6szle'
veszi hogy igy nem mehel lo-

ce, Benc Benedek), Zantho
(Szanlho) Wegh (Wek, Weg-
Wigh), Befiok. Warga, Hank
(Hangh hang, Hanka, Hankt
Kathi (Kalli), Bewlt (Bewd, Be
de, Beda, Beode Boylh Bedd,
Bed6, Boih) Biro, Czako Sy-
pos, Thekes, (Teokes Tokos,
T6kes) Bone Czene (Syna,
Czinya), Dobos, Fylap, Ko
wacz. Marlon, Synko (Syko,
Sikos Sik), Lazlo Theke. l\,4ark,
Bachyo (Bacho, Baczo) Gal,
Ferencz, veoreos. Polgar, Bau,
Pondracz Slanizlo, (Zanislo),
Kulhasi, wari, Simonj rnre,
[,lakaj,Kalsanlo {folyt.k6v.)
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Ki hogy vet, rigy arat
Ez a mondes 6rv6nyes nem

csak a mezei ndvdnyekkel kap-
csolatban, de a kiskertek, gyu-
m6lcs6sdk, sz6l6k eseteben is.
Falusi ember igy szereti, ha
lak6helye k6nil van veve kezelt
gyeppel, viragokkal 6s kertje
gyLjm6lcslakkalvan leii. A szep
hert igazan szivet melengelo
btvAnyl nyLijl. Egy ilyenre lel-
tilnk id.Aszlalos J6zsef 6s fele
sege Manka podajan a lemet6'
vel szemben. Asztalos J0zselet
mindig kerteszked6 sz6leszke-
d6, gazdalhodo emberne[ is'
mertUk, de lalan munkdja gyil_
mdlcsei mosl mutatkoznak meg
igaz6n es a sz6 szoros 6nel-

Mosl mer a 67 eves nyug-
dilas 2003'ban a petresi gyil'
mdlcsdsben szerzelt lapaszta-
lata aplapjan belelepftette a
h6za mogdlti kertel 6s az ud'
vert 57 almafdval es kdrldvel. A
nagy szerelellel vegzelt mun'

Az emberis6g feilSd6se so
lan sok vdlto?ason menl 6t.
Ti16l6s6t az inleligenciej6nak
kdszonheli, mely az evolici6
soran a cstcsra juttatta a gon-
dolkod6 emberl. Elelm6dia so.
kal vrllozoll, a gydjtdgel6s id6-
szakb6l aimenl a lermeGs (o-
raba, melyben a legl6bb lev6-
kenysege a mindennapi kenyer
bebiaosilesa sajal szrj ks6g lel-
re es csaladja r6sz6te. lgy fei
l6doll ki a mez6gazdasagi elht
6s ndv6nylermesl6s, mely
magasabb szinlen biaosilja,
ma mar ehondhaljuk helyen-

kanak lelepil6snek, nevel6snek
ma meg van az eredmdnye. A
kertje es az udvara diszeleg a

.rcgyasig megtermelt alma es
kdrle lerm6sl6l. Szebbnel
szebb es diszesebb gyumolcs
gydnydrkddleti az embsr sze-
m6l. Szivesen is illddgel kd'
zelikben el6t meriwe bel6le
nyugdijas 6veihez. [/a mer al'
adni keszill a stafelat az uno
kejanak Joconak, kire faragadl
nagyapja kerl6szkeddse 6s ma
m6r kiveszi reszet a munkala-
lokb6l. Hoov mi a tilka ennek a
gazdag ter;6snek: megkardez-
lem a gazdat.

A valasza a katvetkez6:
- a becsi etes laiai el6-

kdszilese
' j6 fajta klv6laszlesa - gol-

den delicia, gab, jorared
- szakszerc melsz6s
- megfeleld lepanyag €s nd-

venyvedelem (5x permetezek)

' 6s rajla kell lartani az em-

Nem elhanyagolhalo persze
egy j6 adag szerencse az id6-
jiLrassal kapcsolalban - legve
re$ melldzve.

Most m6r a term6s begyiij
t6sdl lervezgeli 6s annak szak-
szer[i tarolasal A lerm6sfeles-

legbdl evenle k6slo6ban 16-
szesiti a helyi iskola 6s ovoda
gyereke l, amit szeretnerk ezLl-
ton is megkdszonn.

Gralulalunk a csodalatos
kedjehez es kivanunk nekier6l,
egeszsegel es sok sikerl a to-

A nehez paraszir sorsol
m6latla es fejezte kicsoda a|;l
iranla Koszlol Lnyi Dezs6 A
magyar parasa" c.verseben

Kosrolenvi Dezs6:

A magyar paraszt
Ciakakfot hto[ dt, ha sznrke ejet
szdflAb itr6 tdzl,ar.it teb,[,
s a liij&tnwfud hfrzthtt d
te4t t,szia':k u ahb tdj f?Iett.

lt*ryw wty ebft, tuk, dtras,
ttuit npgtua frttljo, sdntat
oEfut ktldia fuidt, nht Ltlittos,
d:i[r!tukwe t"Jszbl fo[r\L

qpskolt bakkpt tt'en

6ohs tuk6ti tnfl ffiPsiitdtte alcdfl,

tusze nsn titta da kqqryuninq.

Miit eg! btk kten jb a znu flt

[n6tenE f,aeiL ndtn rtaht eht'

a nzn tudaft, ni bdntja tug ei-

(ME)

dalkodok-
nak meg-

te 6letLikel

id6iaras.

kihasznaVa

Atpa min

nyer.ink be-
gy[jtj6s66rl.

r,'bi r."u I
dezlrik a
B6viba
k.f.l. resz- i :
tulaidono ' '
sel. A Bdviba laGasagban is
nagy bizakodAssal tellek a 1a-
vaszi, nyeri hdnapok. A ndve-
nyek kdalk a repce,6szi blza,
arpa nagyon j6l kiJejl6dbtl,
megvoll az egyedszam is, es a
kell6 tapanyag, valaminl nd-
venyv6delmi szinl is. Nagyon
j6 termdshozamot virva kib6vi'
lvea g6pparkunkat 2 kombatn
nal, melyek meg is kezdtek a
repce aralaset 2008.7.5'6n- Ez-
zel atAn vege is voll a szeren
cs6nek. Jdltek a viharok 6s a
j6gver6sek ami adan 90% karl
okozott a repceben, ledontdlte
6s elverte az efpat, biziLt, vala-
minl kart letl a kukoricaban is.
Mindennapossa vellak az es6k
es igy elhiz6doll az arales. A

v6gLjl is csak dtiagosnak mond
hal6k. Az eldrl eredmenyek a
kovelkez6k

k6nt l0lnepesedetl ldldinket. E
fotyamat alall alland6 kiizde-
lemben ellt az emberis6g a ler-
meszel erci€vel, melyl6l meg a
mai vihgban is nagyon frigg.
Tan[i lehetnnk ennek a szd-
kebb 6lettednkben is, {alunk-
ban Simonyiban, ahol a gaz

A sririin veletlekn6l is, a
jigveds allal a hozamokban
40-50%-os kirok keletkezlek.

Az el6ft eredmenyek is na-
gym6rt6kben kdszdnheioek a
dolgo26k 6nzellen munkdjanak.
Bizva a jobb szerencseben ma
mdr ijra k6szrtjUk a lalajt az uJ
term6snek, bizva meg akkor is
a jo szerencs6bef, ha neha
[gy erz] is az ember, hogy ke-
serii a kenyer. (ME)

6o[ry

Ritk6n litott madarak
RiU(in lilolt madiri uall a I0 sszfld G6[ics - ligynGrczen szad(a qdbics.
Mdg a 60-as evekben sokat lethaltuk a falu kozel6ben a kerlalatii akAclAr, vagy az

llparti nagy lfizf6n. A g6bics rengeleg rcvarl elfogyaszl f6leg li6kneveJ6skor. Kuldnleges
s€ge, hogy a Jelesleges t6phl6kot herny6kal lrisk6re szr4a 6s igy maid a k6s6bbi id6re
bespaizolja. A madarued6 szervezetek ijra szapornasdl szorgalmazzek. Ezl a c6lt szol
ga[ik majd egykor a kavicsb6nya terrilet6n az 6shonos nyarfak 6s a reh6r nyada iillet6_
sek, mivel leszkel6helye mindig is a magasrandvd fakon van. (ME)
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A i6 pap holtig tanul, a lelel6tlen ember egy [ercig sem
sz6. IVar evek 6la levekeny'
kednek hilelnyrjtesokkal fa
lunkban uzsora kamaltal, penz-
ilgyi kiadasoknak nevezve a
64,5% kiad6sl. Az emberek
naivil6sera hmaszkodva rabe-
szdlik 6ket a l6lveteke, holmi
kdles dilerek akik csak bedol
goznak a cegnek akik lra baj
van azonnal ellr:innek a szinr6l,
hetrahagyva a pusztulas 6s
anyagi kiliLtdstalansdgol. Nem
egy kdz0lilk az er6szakos for-
mdjal v:lassza a p6nzbehajtas
nak - lelk, pszichikai nyomasl
gyakorolnak a kliensre, ha ez-
zel sem 6rnek el eredmenyt,
j6n a vegrehaitas. Hogy ne
csak leorelizaliunk de tegyrink
is ez ellen valamit a kdzseg be
hozla a falu lerilel6re az ETP

Sokat gondolkodtarn az u-
lobbi id6ben azon, hogy vajon
ny latkozzak e a felrnerijll prob
l6makkal kapcso alban. 6s ha
igen akkor hogyan legyem ezl
meg, lrogy ne sensern meg az
6rintelt polgarok emberi mivof
tdl.

A hitelekr6l lenne sz6, ami
kel a pobaraink igenybe vesz
nek Egyesek felel6ssegilk iel
les tudaldban m6sok felel6t
enill leszik ezl veszelybe so
dorva ezzel csaladjuk anyag
bzlonsegal exlslenc rLjdt. [,4 n
denki kerrl het olykor penzszu-
kebe, hogy nagyobb kiadasail
csak ezen a modon ludia le
dezni [,4a mar fagy kinalat van
h telekbol a p6nzpiacon. van-
nak liszlesseges es tisztesseg_

teen ajanlalok. Az el6z6 segit
a csaladokon mig a masodik
s6rba ddnt azokat. A segilo
hileleket talan 15ol" kamalig
v6lem6nyezik mig az azon le'
lii lit uzsorakamahak, mely nem
ismer hatdrt es elrnegy eg6-
szen 64,s% -ig. Ha eppen nem
kamalrak nevezik ezt a szeza
l6kot hanem p6nzkezel6si kolt-
s6gek ledez6s6nek ami vabia-
ban egy 6s ugyanaz, 0y is lisz-
lessegtelen. Az emberekel
gyors hitel idlvelel6vel cs6bilja,
hogy az helente csak 1oo Sk
tesz kr. Fevelelnek a akosa
inkkal tdbb ko csdnt, van olyan
is akiT-el  fzel ,  aminek ldr lesz-
tese k€ptelerseg a mai munka-
n6lkilli helyzelben. lgen j6l gon-
dolidk a PROVIDENT 16l van

po gari l6rsul6sl ,  am 35000 Sk
terjedelemig 2,7% kamalla 4
6ves viszal6ril6sig ad kolcsdnl
a rAszoru laknal. Ez 6sszeha
sonl asnak el6g kell hogy e
gven:

64,5% kdltseg a providenti6l
2,7% az EIP-161

Okos ember ha nem drt ls
hozz6 - tanacsol ker es azokat
meghallgatja mei( ha nem ha
a kdvetkez6kben is tejesl ugrik
a katytba, k6ptelen esz kike-
veredni a larlozdsokbdl. Ezek
ul6n le lehel vonni a kovetkez-
tel6sl hogy legk6zeebb a jol
valasszuk mert egyszer leved-
ni lehel de naivan ugyanabba
a hibaba nem szabad ulra be-

Az EURO hetoldala
Szlovakia lakossaga az EURO

fizet6 eszkiiz bevezet6s6hez az
6rm6k h6toldalara a ktivetkez6

motivumokat valasztotta:
€'&m* i?

az 6mck elsd oldala

l, 2 eur0 10, 20,50 cenl
Motiv: Brailslav3kt hrad

l ,2,  5 cenl
rrroliv: dvolkrit na trcivi5', rtori ie v al,ttnom znaku

GO\TDOI.ATOIT'
Nem is olyan regen valameyik djiel nem joll szememre az

iorn. eszembe rltotlak a sok sz6p itjlbemeszo dtl6k, lerillelek
megnevez6sei melyek jellegzetesek Simonyl ktjzseg iertiletere
Egy egy megnevezes hallalen meg ma is kelemes blzserg€sl erez
az ember 6s eszembe iulnak gyerekkori emlekeirn. Falusi gyerek
l6ven ott illtem mindig az id6sebbek kozel6ben, igy hamar kdzis-
medte vafiak szamomra ezek a fogalmak Egy egy megnevezds
halatan azonnal el6itilnk volt az eg6sz erintett lerulet az 6 saj6-
tossagaiva 6s gyakan hozzabrtoz6 gyerekkori kedves em 6keink_
ke ls. lov volt ezzel a 1960_as 6vek k6riil minden lalusl gyermek
hiszen ;6ban az id6ben a legkedveltebb iddldllesunk a lermeszef
leras. fijrdes, horgaszas, blcikliz6s, futbalozas t6len pedig a szan
k6zas. sie6s. sink6zas korcsolyazas voll A halvanas evemhez
kbzeleclv6n emondhatom hogy nagyon szep 6lm6nyekben gaz
dag gyennekkorunk voll annak ellenere hogy anyagilag sokkal
szegenyebb vilag volt minl ma. A 1945 1960 szLilelett lalusi gyere'
kek valtozatos 6letel6llek, dac6ra annak, hogy a televizi6k szamat
a laluban egy kezen meg lehetell szemolni6s a vandormozi is las-
san becsukla kapulat. Szanrit6g6pr6l nreg nem is halLotlunk Sok-
ka kdzeLebb 6liilnk a terrneszetlel is az emberi kapcsolalok is
m6yebbek voltak. Gyefmekkeni csoportokba ver6dve barangol
tunk a halarban. Ha elhangzotl koreinkben a Dona, Kdrtevdlgy

megnevez6s, nyeron azonnal a sz6l6 gyumolcs dinnye izet idezle
fel bennunk, t6len pedig a domboldalak siel6sre, szenk6zasra al_
kalmas lejldlt. Rima, Saloca, Cig e Kovacshaz, ojpalhdz halhtan a
vegtelen nya vakaci6s ftid6z6sek 6s horgeszasok i!lnak esztnk_
be. l,leg]egyzem minden falusi gyerek kdtelessdge volt, hogy lud-
ion iszni, amit ideieben mindenki meg ls tan!ll lgy volt lehelose-
gLink kicsulolni a fttdbz' batk6 gyerekekel, akik ezen a teref
gyeng6bbek voltak. A hadarcska rn nden gyerek tavaszj elmehoz
tartozolt. aliq vartuk hogy kiruccarhass!nk hovlragol gyongyv fa_
got szedni Kavacsos Serk6re jar6 C6ce Bekhaza a Dobra kor_
nyekl tdlciek megnevezese a vasulat 6s a g6zmozdonyt lelenletle
melyet bicikin ellartunk a Cecera csodaln. Mig a Fovenyes Tegl
ak, Telek alja, Past a Babica kdrny6ke a vegtelen nedasokai, moc
sarakat a Tdkdskert, Szorgalomkerl Lucernasok, Befz6te, D6na
folyas, El6rel a falu korilli leru letekel jelentelle.

Ez a sok szep megnevezds ma m6r csak a mez6gazdasz _

szakemberek kdr6ben ismert. Pedig fonlos lenne az iljt gener.ici6
rdsz6re is,  hogytudja hol616s nem csak a fdbb iraryok szerini  ne
vezze a szil6foldei ahoi 6l (Feled lele, Serke fel6 Gesztele fele.
Darnya tel6). Ez bizonyos merlekig szeg6nysegi blzonyiivany len_
ne. Ez6rt frissilsilk felluddsunkat ezekke!a szdp helynevekkel

(li,l.E) Folylat6s a 8. oldalon)
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