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,,Dicsdsdg rnenny 6 en (u I stennek..'
lgy Orven'

dezLrnk, €s szrn-
te ujjongunk kardcsony unne-
pen. Ezt dnekeljtjk repeso sziv-
vel mi, kereszt6nyek templo-
munkban, a szenlmrsen, ez
csendiil lel a karacsonyi 6ne
kek kozott csalbdjainkban, ol
lhonainkban. Ez a mondat feje'
z k karecsony tinnepkdrenek
igaz mol1danival6lAt.,,Dics6seg
mennyben az lstennek, bekes-
s6g ldlddn az embernekl"

Fliszen karacsony Jezus
szu et6s6nek ilnnepe, akL az
Alya megtestes(ll lgeje. 0r6m_
hirt hozotl: az emberszerelo
ster j6sdgdl az igazi rem6ny-

sdget, lenyessegel az emben
seg sdtet 6lszakajaba. Es ezt
rn nden ember valahol meven
a lelk6ben megerzi kimondatla-
nul is. Hiszen ilyenkor vagyunk
a szerelelre, arra, hogy szeres-
siink 6s szeressenek minkel
Hallurk ana, hogy f6lretegyilnk
minden konfliklusl embertar'
saink k6ztill Pr6b6l!nk meger-
t6k lenni, es lalan mdg k€Pesek
vagyunk a megbocsAlasra is
sok gondunkat, bajunkal feled-
letjrlk, vagy beles riljtik kony
nyezve rn nden benatunkat a
[,{ennyb6l az angyalba... vala-
hogy megldgylll az emberi sziv,
el6bukkan a mindenk ben ben-
ne ldv6 jo, j6ra val6 k€szseg.
lgen 6 leszi ea velijnk kiv€tel
nelk!1. Ezl pr6balja tudalosilani
Szent Pel apostol bennunk,
anrikor karacsony €nyeget igy
leiezi ki:

lVegje ent megvalt6 lstenilnk
kegyeLme minden ember

szamdra. 6nmagat

Klkktt'ikaz arat ekdtukl A

iz/t iantat, frrfu a nq! k]

i a p6s.en NEtetzn fdtJognt a.

t{e.t a Sziiz E eftekd! A

'h1re a fd6 s az it a sdz oi
hB pihent tW

Eizon! o szhred t5 4i4i jeot

aIa etJh'w a ri/, s Elnrek'
ktnt tqszntzhlz.

t1a l:,lieta s.tEszot i5 s.n-

F-Iretut, tiatyha En jdtu et

(A. sd4sttts)

Krszlus a szivinkben akar
megszUlelnj a moslani kad
csonykor isl Az 6 jeen ele ben_
nUnk igazi embers6gre, s6t mi
ldbb lslenre val6 hasonlalos_
sagfa nevel alakit. Csak igy
ludjuk ma.adandoan mege ni a
szereteletl Csak a krszlusiva
vava ludjuk megorvendezletni
lgazi 6nunkkel, onmagunkkal

Ennek az eszlenddnek a
lez6rasiiLl 6s uinak a kezdelet is
magiban foglalja mondatunki
, Dlcs6seg mennyben az lslen-
nek, b6kess6g idldon az em-
bernekl'. Szamol velilfk 6s lo_
gadkozunk. De, hogy ne meg_
keseredelts6g 6s 0res rgeret
legyen e fordulo, ahhoz eszre
kell vennijnk hogy mi mindent
kaptLrnk lstent6l az elel Uralo:
6leter6t, szerel6 szivel, egy_
masl, mindig ii eheloseget .
Persze vollak elh bazot Per_
cek, elszalaszloll alkalmak de
mosl megis ldn az Lij az ndvoi
hoz6, ezert a r€gib6l lanulva
el6re lekinlsLlnk es l6llei6, ana,
Akivel egyLitl jaiLrk tovabb
dleitlnk liatl

ilnnepeljijnk egyutl N,4egval
l6nk szijlet6s6t k6z6nk l6llet,
adjunk halal az 6eszlend6erl,
6s Lstennel kezdjiik az llal
Egyilti zengjUk az Unnepi
szentmisekeni, ,Dics6s6g men-
nyben az lslennek, bdkess6g
fo ddn az embernekl .

(W.Zs.,p16b6nos)
adla 6riilnk, hogy

sagiolmegvalson,
megtlsailson,

?s j6tettekoen ouzgottooo
viLla6zlotl nep6ve legyen. Amit
keresUnk, azt a jeszol egys'
zerris€geben, sze-
genysdgeben g)/ermeki lelkillel
tel, azaz minden 96916l, dn'
leltsegt6l, 6nz6sl6l megszaba-
dulva es lslenre rehagyaikozva
kdzelilenenk Hozzal

"fn'eft tett o. Ur sabtuin
kppott hztyet,

tlolt sda, sztltna a ftit soha
* t n"t"

I{ttzat ts sla,n ft ru( nilt

Minlen fofow o[ztasonfonfrattrott, szeretette[ies foIrdcsottyt
w siforefr1engaz[aq, 6o{fog Ai Aaet kittdnunfr!
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Az ETP Szlovdkia szervez6s6ben, tal6lkoztak
az 1945 el6tt sztiletett

romaszarmazasu
pol96rok

2008.10.29'en 13.00 kez-
deltel laldlkoz6l szeryezetl az
ETP Szlovdkla megbizollia a
Simonyi kullurhezban. Beszl
velt rajla 32 drintelt szem6ly
melyek bekapcsol6dtak a mar
realz6ll seg6lyprogramba. Si
monyi, Serke, Darnya, Marlon-
lalva. Cak6 polgarai 6s polger
mesterei edekellek a program

eredmenyeil. Utena az ebed
kovelkezefl es l:rsabas, ere-
deti cigdnyzene eloben kozve-
lilelt reperluar hallgal6sa. A
16sztvev6k hasznosnak ta(o1-
tak az 6sszelovelell €s megkd-
szdntek az ETP-nek valaminl a
szervez6knek a veliik val6 tdj
r6desi.

fiatalok. Ez voll az esb bal ahol
bemutalkoztak nagy sikefiel.
Szamtlunk rajuk a sziveszleri
balunkon is.

Novemberben karacsonyi
k6nywasad szerueziink a helyi
kullrrhazban. Remdlidk m n'
denki meglalalja a kedv€re valo
olvasnival6l.

A kdvelkezd 6vben szerel-
n6nk ltibb kulluralis rendez-
v6nll, irodalmi eslet, ir6 olvasd
tal6lkozot szervezni. A kir6ndu_
hs sem maradhat el. A tervtink,
hogy megn6zztik lagjainkkal a
,Budapesti pa amenlet". Min_
denkinek kdszdnet az €z evi
munkeiaed.

(G6lHainalka)

A CSEIVIADOK.
voll 6s anyagilag is ga?dagitol

A m6rcius 15.'i tinnepse
gekr6l a helyi alapiskolAval k6'
zdsen eml6kezliink meg. A he-
lyi iskola pedagogusai szinvo-
nalas kis m[isorl allitoltak dsz-
sze e szep alkalornb6l. Az in-
neps6g kerelen belill helyezlrik
el koszonlinkal a kopjafanel.

Anyagilag megengedhetie
maganak a szervezet, hogy
lagjail gazdagitotta egy sz6p
6lmdnnyel a ,,Gdd6ll6i Sissi'
kast6ly meglalogatesaval.

Szrircti tancmulatsegunk is
j6 hangulalban telt el amihez
nagyban hozz5 jaru[ a zene-
kar, amelynek tagjai leljesen

A Csemadok helyi szerve'
zei6nek a mLjkdd6s6ben a
2008-as ev is b6velkedell ese'

Farsang a sz6rakozas a vi-
demsag iddszaka, aminek az
alkalmebol ey vidam mulat-
segot rendezlijnk. A hangulal i6

Uadiszat 6s lem6szetuedelem
lsm6l elj6tt az ev vege, ez-

zel egyillt ellolt a 15 vadasz'
rd6ny. Okt6bert6l december v6
9619 az 6zbak kiv6lelevel min
den nalunk elfordulo vadra le'
het vadaszni. llyenkor larljuk a

k0z0s vad6szalokat is aprovad-
ra 6s vaddiszn6ra. Fokozoll fi-
gyelmet fordftunk arra, hogy a
vadelet6k mindig tel legyenek
ldllve szemes es szalas takar-
mannyal. A csulkds vadatnak

/62, vaddiszn6, szarvas/ min_
den 6vben gy6gyk6szftm6nlt is
keverunk a szemes lakarmany-
ba amivel killdmb6zd betegs6'
geket tudunk megeldzni. Na_
gyon fontos, hogy a vadak hoz-
z6jussanak s6hoz is, ez6rt az
elel6k melletl s6z6k is vannak,
amikel szinl6n rendszeresen
felldllilnk k6s6val. Sajnos gyak-
lan el6lordul hogy a kihelyezell
s6t lelel6tlen szem6lyek ellulai
donftjek. Szinlen visszaled
probl6ma, hogy a ledileten sok
a k6bor kulya, amelyek l6leg az
62 6s apr6vad albmenyban
okoznak karokal. A ldli h6na-
pokban a vadnak nagyobb nyu-
galomra van sznksege, hogy
minn6l kevesebbet keljen mo-
zognia 6s ezaflal kevesebb en-
ergiel 6gel el a szervezete. A
simonyi hatarban sajnos el6g
kevds bokros, ligetes r6sz van

ez6rl a vadak nehezen lalalnak
blv6helyet. Sajnos ezekel a
bokros reszekel is a 16l folya_
man megtizedelik az ilEgalis
fagyiijlok 6s ilbgalis szemdlle-
akatokk6nl szolgelnak /Telek
oldal, D6na folyas/. A fenliekbdl
lalni, hogy mi vadaszok mennyi
mindenre odaligyelrjnk es
igyekszUnk meg6vni kornye_
zeliinket. A mell6kell l6nyk6-
pen 6ppen egy vadeleld keszul
a D6n6ban. Az tuasi Riesenthal
fl 6met vadasziro magyalositotl
szavaival zdrom ,Az legyen a
vadAsz nemes torekvese, hogy
a vadal 6vja, kimelje 6s v6dje.
Vadassz6k, mint idrveny es
szok6s kivenja, s leremlm6_
nveiben a tereml6l aldia...'

Srshfi PCIEr a Simonvi
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Iiszlell Simonyi lttizsEg polgdrai, kedves hatdtaim
ad uk lolel6i. A kevesbe sze- nem megen6sek ami vrszonl
rencs6sek, szocellsan hdtr6 nem nemzelis6gi vagy eln kai
nvos helvzelben 6v6k allami 6s alapLjak vollak. A problerna
szocidlis jutfatAsokbol valamint inkabb az en,betek hazze 6'
az aktivecids rn!nkebol szar saban. tenniakarAsaban, em
maz6 idvedelembdl igyekeztek beri €rtekeiben keresend6 Re'
megszerezni a legsztiks6ge meljilk, hogy a jelenlegl rnagyar

- szlovek viszony megromlasa
A kozseg dnkormanyzala etnika viiongasok kornyeze-

munkaiava az ev foyamen lijnkben nem bonliak meg fa
igyekezell pogarai sz6mera lunk b6kesseq6t Bels6 egyen-
olyan kdzlgargatasi legkdd biz' stjVed kdzdaen kell munka
tosilani ami e6aegitetle gaz kodnunk 0nkormanyzalnak, hi
daseoi szellemi lorekvdseiket, vala nak, egyhazaknak, kullu'
aDoG tenndszetel, eletkorul- rais es egy6b lelsulasoknak,
m6nveinket. mriemleki kincse pobarl lasubsokak, hogy ezt a

Sok szereteltel ildvdzldm inkei tgyekeztijnk eeget tenni beket tov6bbra is rneg6rizzuk.
mindannyiukat a simonyi hir az etvd;soknak m6g iz olyan Remelhet6 eg a kdzeliov6ben a
mondd hasabjer6l. sm6t egy dsszetett es bonvolull lakos rimaszombali jArasba de azon
eszlend6 van mdgollijnk, mely- seoistruklurataban is mint a fa krvnl s lelesijlneh ij munkahe-
ben tort6nlek mindannyiunkal tunkd ahot rneqtatarhatok lyek. melyekben megtalalji;Lk a
jo dolgok, 6s kevesbe i6 dolgok 52 4% roma szdrmazas, bkos jelenlegi munkat keresdk is
is. Falunk 6le a maga kislele' seg metett a 46,50/. magyar 6s szamftasukai es iavitanak a_
pi j lesi  eleldl ,  huzdve a lennma_ 1,59o eqyeb nemzetisegi iek. nyagi helvlelukdn. JeLenleg
rdoaserl  'e j lodeseFl.  Polga_ !1a 1la et1londhari-k rcqy e- kdzsegL' ' \ossagandk ossT_
rank kiki a maga szakaszan ve a demokralikus szabadsag ldtszama 537 es ebb6 sajnos
kornyezei6ben lel le a dolgal a oqokka, rnelyet biz losi l  re T40amunkan6lkul .Azaorota
sajet es csaladja boldogula_ sz-ijkre Szlovakia aLkohanya lusi munkak szervezdsevel
se6rt, anyagi bizlonseg6ed es 6s az europa uri6s tdrvenyek, csak m6rsekeln tudjuk az a
szellemi lejl6des66rl. A szeren' htunk bdkesen 6Lle meg a nyagi gondokat. Ezen a ierer a
csesebbek tehelsegesebbek, 2008 as evet. A kdzhangulal megoldas a korrnany kez6ben
T-nkahelye renoelherdk a pla. .1o t .alo meg anuL Fl-  var.  \ i rel '  be k.re va la 'r i  rgd
iermelesbe valo rdszvEtelnhkel iene,e s hoqy helyenk6rl vol rel6l a regionelis kijldnbsegek
gyarapitoflak, biztositotidk csa_ tak probt6m6k egy6neknel, kiegyen it6se iranyeban 2009

^ ' " - -si rrrrrrrkS,k ,.=!,"{T"."'l l?i"."':.'vA,trtro ra,llrs-r rnlrrrnria,ft .enTlJi,ror(42+,ssegr4,za,
oktdber 31. vet v6get 6 a N,,tivel az elml l idoszakban 1. csak szocdlisan rautalt ia magai a lelv6telb6l.

munkahivalal ilal steruezeit komoy gondok voltak a mun_ szemelyek vehellek r6szl a Ezek a felelelek meg_

aktivaci6s tevekenysdg 6s dn_ kalegyeemmel, valamint a pol- munkakban ez a munkah vala egyeznek a k0rnyez6 falvak iel_

kdnles munka Slm6nyi kozseg_ garok a kdzs6ggel szemben telletele idleeive

ben az elm[l id6szakban e_ lanusitolt ad6 es eqv€b belLze-
zekben a munkekban szilnet lesi *o""."ir"es"i!k-b"i"tte ' 2 akl a miliban mas elloo- Jelenleg a rnunka 50 sze

n6tki i t  r6szt ve osszesen 105 
"a"" '  

, ,  on*i ' . i iy)"r  ?i?s]-  artsag miatr  nemvotk6pesl; '  m6lvel  I6rAs munkaid6velno

;ft;*n; ;-;;;;"n"e 
"&"rr 

r"ler"r"rt,J. 'tiiorl ln" o" g"h-z6eLdirt munkaorat vember T5 6t6r december 3l-!s

.'r"nutgu"ttt gordo\ l1e lerl rve< a kovFlhero'

januar 1 610 orczagunk bele
kerul az erLr6z6naba melyben
megv6llozik a lizelo6eszk6-
zilnk. Uqyelnijnk kell az alme-
neli iddben a p6nzilnkre. be
kell tudnunk osztani a keveseb-
bnek liin6 fizet6eszkdzt is. Re-
m6lhet6leg az EU lizel6eszkdz
bevezel6se meg szelesebbre
larja a vilag kapuil polgara nk
el6il kihasznatua az eutoz'na
adla lehet6s6geket. [,4]ndezen
anyagiak mellelt a legnagyobb
6rl6k egy ember elei6ben az
eg6szs6g 6s a b6kesseg.

Ezed az o6v v6geztevel 6s
az ,j 6v kezdel6n kivanok
On6knek €s csaladjuk szamara
nagam 6s az 6nkormAnyzat
nev6ben, nagyon j6 egeszs6'
get,  csa adl bodogsagot,  kul_
csoi a mlndennapi Prolbemak
megoldasara, sok energ al az
akadelyok lekuzdds6hez. Fa
lunk kis kdzdssegeben csele-
kedereinkkel leremlstink kdzo-
sen egy kellemes, jo eletteret
melyben lud bo doguln az
egy6n de parzhuzanrosan a ko'
zosseg s

Madaftisz Emil
pol96rmester

is hasznosnak 6d6kelidk az
elmrlt iddszak e lajta tevek€ny_
s6gdt. A munkak kerelen belill
rendezddtek, kasziilodlak a
kdzterek, rendben tarlodlak a
viragagyasok. Kijavil6dtak a
kdzseg t!laidonaban l6v6 in
gallanok, dltdz6, etkezde, tau
k[ria. ijzlet, jerdek. N4egvasa-
roLodoll a munkakhoz sztikse-
ges felszerel6s es a g6pek A
r6sztvev6 szem6lyek ezalla
megkaptak az aktivecios P6ll6-
kot. Azdrt, hogy a munkahivalal
rnunkaszunete alatl is meglar
lja k6zsdgilnk a rcndezett, tisz-
la fal! j6hiret, a simonyi dn'
kormanyzal igy ddnl6tl, saiat
kompetenciaj6n belLil megszer'
vezia m!nkakal a lel ihonapok-
ban is, gaz csdkenteii l6lszam_
mal 50 szemellye.
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26.3<ilil$fgnonYiltan
va yog sorr ,n a lva sz l ( taani
kezd. A szorosan eg!fras mel
lc veteit va l,ogot e cbb a fo dlir
hagylak szikkadir  Ala abai
egy l.e! szikkadiis ulan anrlkor
mar tar tasa varr .  te la l l t l . rk.  vagy
odalkra boiqal lak es igy ha
gyiak [rjabb egy h6l]g sz kkad-
n .  A k sz kkadt va yogot a va
lyogv€tilg6'lor szomsz6dsaga'
ban gl  azzak. azaz dupasorra.

n:i.idal esetleg kalrary.,:! !:t
lel.Cik A valyog igy behord?a
letd alat t  ereszbe rakva s sza
rad 6s aikalrnassA va k a ]e
hasznalesra.  A va yogor ferd
szernt  ket ten velk Az €!-v ik
veld a sarat k€szih e 6 6s leie
gyr jmrjszo i  a veldt .  a nrask
pedg krhLlzza, vagy kivsz e
g.idorbol es k vet a vA yalol A
valyogla al s ma satral keszrl k
6s tapaszlani  ke iagtagsaf
ral) .  Ha vakon akar lak r . .e '
szes homokbol kesz!  I  r ' ] ra ler
rel). akkor a va yogra ra -ocekel
szdgeznek megvag.loss:k
vagy drol1lal6i ef6sitenek ra A
puszla va yogla ugyan s 'etel l
a vako alot  A szAzadrordrog
vayogfaL aa dongol  aqyag
Iundamenturnol  kesztel lek
Szazadunkban m nd nkablr  e,
ter ledr a legla aLapozas Leg
Lijabban pedig belon a apzatta
is taalkozunk. A ket i  agha
bor|j kdz6ll terj€dl e a iegYes
h azes. azaz az olyaf talke
szi les.  hogy ke1 sof va!oqot
egy sof lega kdvel  Sok sze'
geny liatal hiizas maga !elali.
k a hazahoz sznkseges !alyo
gol .  Sok szegeny ember Pedg
foglalkozasszer!en veiel le a
vayogol  e ladasra de berbe s
A va yogvetdk kdzotl sok loLl a
roma A valyogveles a legneh-.
zebb sarmunkak egy ke A S;
mony akkor roma csa adoi
kozt i  a leghiresebb !a !cg
vel6k a Ba og (Gl csa a. l  ta la-
mlnl  az Olah csa adok vo tak A
valyog epitm€nyek ha vlzel
nem kaplak tobb 100 e! !g s
szo galak Jo ht iszigete o e
geszseges lako epi lmefyek ke
szi i lek be6 e.  vaamnt rakl : r '

VALYOGVETES
A vayog a peyvabol  6s

lorekb6l sarbol va yogvel6vel
vetelt szaritoll agyaglegla. am'
lyen a mi fa unkban a B mahi
don ll L.rgynevezelt Paslon va-
lamlnt a T69 akban veteilek
rn n1 olcso lefm6szeles epit6a-
nyagol .  A vayogvelesnek meg
vollak a maga loneia. Err6l
k6dezt i ik  k i  Kosik Jozsi  bacs I ,
6s O eh Alolzol akik meg salai
szemiikkel latl6k a fa! hatara
ban zajlo vdlyogvelesl. E lnon
d6suk szer in i  a nul tban sok
szegeny fiata lrazas maga ve_
tette a hazahoz szirkseges vd
lyogol .  masreszl  ped g fogal
kozasszenien t6bbnyire romak
vetellek a valyogol eladasra
vagy bbrbe is. A valyogveles
vol l  valaha a egnehezebb satr
munkek egyike. A vdlyogk6szi
ldshez ejgobb a szkes agyag.
A telepu 6sek szele n sorakozo
valyogvel6kben vagy vaiYog-
gddfokben a sarkesziteshez
szi iks6ges vizei  az osz.  tavas-
z esbz6sekkor fejfoglak. A rne-
iyebb gddrakbef le ion a lod
arja ltalalviz) s. A egtdbb va
yogol  nyeron vei  k l r lusban
aug!sztusban. esel leg szep
tember elej6n A va yogot desz
kabol k6szil I lenekes iogos
Edalele eszkbzze. a valyog-
vetbkke velk Van egyes es
kenes vet6 A vayogok nagy
saga kl i lofbdz6i  lobbsegi ik
megegyezik a legla meretelve,
6talAban 32xr5x12 cm. A muLl
szazad nrasodik felbben sok
helyill nagy,ralyogokal keszts
tellek, ketszer akkorekal minl
a moslan aitalanos mefet. A
valyogvel6 els6 leladata krnez'

nia jo heyet 6s kesni a viz he'
yet. Leglobbszor rdgi mar el-
hagyoll vdlyogvel6gddr.jl log
nak iel rnert oll nem ke 

'il 
v

zesgddrdl asni hanem a va
yogvel6god0rben A116 vizet
haszna haljak Az 6s6val kie

vizze jol le ocsollak. A locsolas
tulajdonkeppen eleraszlas, kri
0nbo26 gatakkal, alacsony
ldldhdnyasokkal a felvagotl
ldldhdz vezel k a vzet. Az gy
nyed saral  behinl ik PeYVava.
eset eg torekkel, vagy lod szal_
maval  majd bekapajak A be
kapel sarat rovid ideig a ni
hagyjak ulanna nreglapossak.
A jol dsszedo gozotl, oreg sarai
aztan az el6re megv zezelt
pelyvaval beh ileti valyogvelo
be gydmoszblik A letelel a be
vizezett k6sse lesimillak. Azlan
a velSt a vel6helyre hizz6k.
vagy vlszrk ott felemelve meg
fofditlak. es egy gyors. er6telies
mozdulaltal a sorba v.igjdk A
sar kijdn a vel6b6l es a kvetell

raktak.  A glaba rakol l  vayog
lovabbszarad 6s egy kel he1
szaradas llan a kdzeiben olyar
helven. airofr ian szekeren el
lehei szar lafi ka2 azzak azaz
tdbb sorban egymasla es egy
mes me 6 rakjak es fedelez k
A kazal va yogknzal tetejel
nyeregletoszeruetr szorosan
egymashoz iliesztett va \rogok
ka iede re raklak qyal  azutan
kazlakban mrndaddig amig e
nem szdllitlek az apilkezas
szinhelyere.  l -eglobbszdr nem
azonr)a l )asznal jek ie l  hanem
csak a kovelkezo tavassza
lLye'rkor a poiraf ereszbe rak
lek. lomolten. fyeregteldsen
egymds mele es egymes Ioe
heyez k,  kukor icaszatra (nehol

an har!mszogefbe

M,E

Ha rnegkondul a l rarang az
ember akaral  anLrl  s osszerez-
zen hogy valon k hall m;ir
meg meg nl. November elsa'
kdt napjan a vilag osszes ha-
rangla az elh!nyl szerelteinked
zeng Mindenszentek es halol
lak napjan allalaban 

'n 
n.ien

ember gyeksz k tlgy intezrr
dolgalt lrogy id6l szakitson iu
dhilalra, megem ekezesre.

A S monyi temet6 is v 169
pompeba oltdzdlt. A harsfakka
dvezell rendezell sirck dn'na
guk6d beszelnek. Ki  k i  maga
modjAn iz ese es lehetselte
szerir l  rendezle diszi lqel tc
hozz. l lartozo sirr .1 Vo I  akl

t6bbszor s lordul t  v fagok€rt .
vot  aki  szol idan Par szal  \ r
raggalerkezett .  de vol  o yan s
aki  egy sz5 gyeatyal  szoionga
lotl a kezeben. meggYuJlotta es
madkozott  yefkor Ll l ra la a!
kozunk 169 fem alol l  sme
r6sdkkel .  rokonokka. Van ak
erre a napra ter  haza lszte
lelb6. megemlekezes ce lab. ,
l .ehet.  hogy gyakrabba. ke
lene halol lak napjal  lanan'  ! ,
ludja? Az ryen esemeit  .sz
szehozza a csa adokat

lden a2 id6 s kegyes vo t a
vragokhoz krezanlenakh. l
Tdbb h6tg csodd hattuk a
szebbne szebb szinben Pom
pezo vilagokal 6rdkzoldek€1.

Tarlson drdkke a megem e
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asszony valaminl egy koldus. A
ielenles szerinl harom jobb_
agya 'szdk6sben' van. A XVIL
szezad iobbagynepessege:
Nag, Kys. Ivlolrdr, Pamolos,
Ziicz, Gelbenedek, Babas, Ba_
lja, Bakos, Kalty, Bedth, BalY,
Barla, Konczos, Balasko, Cse-
pelj Gabonik, Alm6ssy, Mako,
Torma, Pastor imrech, Babas,
Mike vaczi, Adorian Sanlha,

nyira a 'felkel6sek" 
kora sem.

Bethlen Bocskai kurucai is rel_
tenl6en sanyargaliak a simo_
nyiakat s bizony Berecs€nyi
genedlis kalonail is (pedig
sokaig i taboroztak) alkoz2ak
a falusiak. 1709 - 10{en szor-
nyu pestis diih6ng a ,aluban,
rengeteg aldozatol kovetel em-
berben s aliatban egyaranl. A
XVill.szdzad huszas 6veiben a

lakossag szama nagyon , le
cs{tkken, csak nyolc lelkes
lobbagyrol van hinjnk, de ezek
is felpanaszoljak, hogy a nagy
szeg6nyseg miall keves az
ges alhijuk. A szazad elsd har'
madanak legnagyobb gazdeja
a falu u€ Vass Danielne 17
port,val ds nyolc lakatlan telek-
kel. 1733-ban Szentmikl6ssy
lstvan klralyi lanacsos vegren_
deleteben simonyi birlokait fi ara
PAlra hagyja. 1740-ben borzal-
mas pestis tli iel a fejet a me-
gyeben, simonyibaf ismet so-
kat temetnek, az allalellomany
majdnem teljesen kipusaul. A
falu sorscsapasai csak a XVlll.
szAzad harmadik negyedere
enyhnlnek, amikor is a laluban
a csal6dok szama 40ie emel
kedik, 1785-ben Pedig mar 66
csalAd lakja, a l6lekszim Pedig
444. A bidokosok Kemeny Mik_
los, Szentmik16ssy Sandor I\,la_
darassy J6zsel, Pa^$ecz La'
szjo 6s Jekellalussy Jenos.

Simony a megyeben az
€ls6k kdA veszi tel KAlvin Ja_
nos hit€l s azt a mai napg ren_
dlllellenijl tadla. Els6 anya'
kdnyvi bejegyzes 1697-b6l va
16. Lelkesze! koztjl (lobbek
kdzl) megemlit6st 6.demel Bor
sodi J6zsef (18071886) kr
mint fdldm0ves szil6k gyer-
meke Miskolcon maid sarospa_
takon tanul, 1849 tavasz6n Si_
monyiba kerill retormatus lel
k6sznek. ltt szolgdl halaldig.
Csaladja nagyon loban van
Tompa Mihallyal, ki gyakan
meg is latogalja, s6l a nagy
kdll6nek a laluban egy hazas
telke ls volt. Borsodinak k€t
imakonyve jelent meg nyomla-
lesban. Templomi imak, harcrn
kiada$ 6rl el 6s Helkdznapi
imiiLk. [Ifjveit nagy el6szeretef
tel haszndltAk m6g az erdelyi
unitariusok is. K6rizalos milvei
k6ziil megemlil6sl erdemei az
,,ldei6ben dszinle szozal' cim{l
dolgozat. A laluban gyakran
lartottak a reformatusok egy_
hazrnegyei gyiildsekel (1805,
1833, 1852). A XlX. szdzadban
az els6k k6zl  alakul i l l  1848-as
kdr, enekkar, olvaso €s dal
egyEr...

A talu a mai napig hiven ki'
tarl rendillellen magyarsaga es
reformdlus vallzLsa mellett. me_
ly6rt a mU[ szezadokban na'
gyon megszenvedell.

$imonyi vaUU ' ludn0d kell 'hervr'n.neris',.zatu.sz.
Feldolglozta3 Ko\t6cs Gltnla,

lF0lnat6s a tnflt srimbiD nepenek merheletlen szerelele Ftilcd, Prib€k, czina' Nagvimre,
A Xvll.szazad elej6n kerill a mentette meg a ieljes megsem- Koncz' Szanlo varghatamas,

laluba a Dob6czy cial6d, kik misril6st6l, hisz lassan (a zsol- V6gh, t!46szeros' Fazekas, Ge-
szeo ,oszaooLai szereznek, dosok elvonulasa ulen) vissza- czy l\,{enyharl, Racz, Siket,
lsz fjoOociy Madonnak kr lernek sztjloldldjilkre hol igen Szolga, Gazda, Czenis, Peti,
onodi kaDLlanv es feeseqenek csak mostoha kdrillmenyek fo- Lako, Harmaczj, Tris. Deak, Ju'
Ger Mar;ihak rkr a naov-vaov- qadtah 6lel Egy 1689-es je- hdsz, Pap Antal Bedecs Ka
onu Oer-encSenv, csatai-eqviL ienlds szerint a Rak6czi-arvak_ rancsali, Nadosdi, majd a xvlll'

drdkdsel Sr.rlonvrban l^al nax nar 16 porlajuh la€l€lo szaTao ndper: Bodnar Borras
obbao;elkrjl uun. rOOZ-O"n ill A negnuvell porlakor 5 BoTa l'nricri S7ek6r' Kas2a
'teru iie u mattaui ds uzapa_ rnarhas es hilenc gyalogszeres orross, Bacso, Balyo' B6d'
lviri DoTsa csalad, dmi\o' s iobbagy lenqal elelel s el meg | 6hds

O'ot"" f"ru" zaloqba meq- ilt egy gyalogszefes dzvegy Nem hozott javuldst simo_

szerr i  Kubrnyi  hrrslol  gedei bir-
tokr6szeil, valamint LordntffY
La.Tronak s,monvi rerkeir i, SIMONYI
r610-ben a Aqrasvobo brro ,.: i I iLrpULtSfVlZWtl ... u.,'
f",.i6j::11"^Ml3v:^i:ijf il I'---'----'---",",,"',//le |obbaovlelie l'el egesr po . 

- 

\ i

lr:.;: l;l:r::::i*'l:l 
' 

i:
i : t  i

; i "  i "de leljegyezlek lakatlan Porlad
is. A Dobozv csalad eladia Siis. A b;bo7y (sdlad "laota Sts ?.
tlo.lv, ldldel _6 / ben NagY'

""ir.i 
pli'sbo to,-r.n 

",i2t 
Da '"' 1

-..,-.:.^ n^q^-., i,;*^- l- ,.t ,tuEl azalogba Dooo1. \ ,4anon f ia " t t t t ' r '  J)  t ts '  'or""at\
cyo:sy nesv haTl^elyel  lhko'  t ;  

-* . ]  \ \  , /Z '  ]q"; i ; :L
.e,.1 ide a Mo,%, .saled Mor- .  ,  -  , . . . .  : l  \ \ . / .  

/  
l ;  ZI ! :1A

nar lvlale szemeveben hi a brr J I a.i".,/.
rokos Vass csa ad tisTnadoia ,-,. t- tJ I I Jr "*it 

t.,^
l"s/  Fia Gaspal ma simonvi-  t* , t .F-v. ' r ' '  I  I  l t  'o;
Da1 czule( ih hossTu iderg rna- t  I  l l l '=t  'z-;il:1fl:,l'?.'"'#5"1:"H. *--,-'.i ll lzl;.i,.:-iJIu.d. ' . .^ |
lv lsegF s2olgabroken' mJkd- . ' , .a. /?a A, I  I  l : . . .1, .r , -
::i -GI:U"l:^:"-1i::'::.::. .,,,*'rj., it / I lii::.'t.;::qve es,{idl szooa a'nesyen- t '},i?=_ I I l2'.".,:::.'::*

;L :;,,1r;l';"":;&l'':E: L.';7;"::#4 I i F:.i|;i;:..
rj"li:n:","';;*,"';:i t'riTr] / l'^4E#;:';ii,otrny,g; l ta 'at-ueter" .nto- '8 ' :? ' / "4o1 I  I  l ; ; ; : ! , ' ; : . .'dk el le; lelvor, lo zsoldos se- "nt!- D) I I  l ;  ,r ' ;- ."-*
'eseh sen'nivF. sem vorrak hi- t;,."t.h EI I I ln ,i- .?'
.J'"i"""00"r a ra\osokrar 

-. a.,,. t;^fr| | | lo '2, -1111.tt,,-""r'""--;,o"ri"r .a',.* 
^ 

;t:;:,;::,:-il i <*::i,.:::'
-1"'ffiLT?:1iJ"ji::*i;e ?:,1;r:.2i / L- -\zoen r*iozr,ooo ,"*:l f9'9: , gi!t;.y.: :soh sanya gahak S'Toryi ne ' i';"'.;:,'L:d
per.  vol f  ugy. hogy arf  I  a laho- -*, t ' . - ' i l  /ut '
sok ea-alla\ a vasasok v lFl J"4 tr't o l//tt' /
pei. Volt igy, hogy arnll a lako_ .arr,'.//r.;:,,io

". r"'r'""t"; ioo"g""k", ab+ , i:,::'//.:::
sza'dso asok sokasaga is. htsl I ai./a/.'a/
o es.lovas leljes ellalasl ige-
nye[. Bevezetik a hadiadol.
mey szinle elviselhetellenne
teszl a n6p eletkorillm€nyeil
lsm6t szedik a satodAjukal s
menekrilnek a messzi vid€kre.
eg6sz le a Jaszsagba
1662-ben a n6mel zsoldosoK
leljesen kiraboljdk a lalul, majd
1682-83-ban a t0r6kdk FUlek, a
lengyelek pedig B6cs lel6 vo_
nultukban az eg6sz kdrnyeket
fel6getik. Simonyi a Puszlu|as
sz€ere sodrod k. A ialul csak

h/.t)
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DTS,ZNTOTOR,OK IDEJE
E s6 ho lees6sevel es a

h6mers6kel fagyponl ald val6
si i l lyed6s6vel ejol l  a disznova
giis ideje falulre yen. Dlszn6tor
nak lakodalomnak telen van az
ldeje. E lrelas mondas szerint
az6r1. merl  lyenkor nem romlik
e a lrLls €s nem savanyodrk

'neg 
a menyass2ony

Valarnrkor a dsznodles s az
utafa krivetkez6 d sznblor a le i
honapok jelenl6s es varva varl
esem6fye vot Fegen meg a
gyerekek se menlek aznap rs
kolaba. lyenkor koran kezdo
ddlt a nap az egesz csalad sza
mara: mbg alg piymal lol t ,  s
mar zorgetell a kapun a diszro
dl6 koma vagy sogor. men a
salal  dlszn0lal  senki se vagla
e szlvesen A diszn6 lesz ra
sa es perzselese koveikezelt

zozlaiva a taGasagol regi lOr
i6nelekkel viccekkel

Ez a nap a dlsznolorra vo I
szanva aml pilymalatlo kes6
ejszakeba nyLj16 volt Sokszor a

l,t ',.-..!r.tl

RitkS,rr latott rrrada,ra,t- melvel odvakba lvukakba relt iqv erd6gazdas6gi tevekenvsegel
lolvlat

t Kdzosen 6vjuk ezt a csodas madarunkal l\t E
=tza,J*<o 

-
A szajko mas neven europai szajko a madarak osztalyanak

verebalakL:rak rendiebe es a varlnielek csaadjaba tartozo laj
Kozisrne nep es neve: rnalyasmadar _ maiyasszalko

Eldforduldsi helye E!r6pa, Azsla Airka 6szaknylgali pan_
vrdeke. ahol el es kol elegyes . l(leve !j erd6kbef. parkokban,
gyumocsosdkben e. K rnondoltan erde madar. N,4eglaL6lhatd
nalunk s a Cserhal hegysdgben, sz66kben, gyi j  mb csosdkber,
bokrokon mezsgyeken Fallan terillelen nem e, leleleme a lolgy
vagy a bukk telenlete. Megjelenese: leslhossza 3,+ 35 cm szarny
fesztevosaga 52 58 cm. lomege 140 180 grarnm a ioj6 kisebb
mnl a him A aDszine a draop szin lekete larokka es
szarnyveggel benne feher csikokkal es ielllegzeles egszinkek
csikos szarnyt6vel Egyik legszebb legkudnlegesebb madarunk.
Ulbnnoznitudla mes madarak hangjal  de egyeb hanqokal is.

Teplalekkent szinte mindert megeszik. nydron rovarokal.
ieszekrablasb6 tojdsokat, gyftokal b6k:kat. apro fagcs6okat, de
gy|molcsot is. Ossze a er a ndvenyi iapla 6kra le en a magokra,

(kofdbban zsup szalmaval ma
n* gezza) amely a feher
havon k6kes hajnaiban sz6p
laNany a gyerekeknek meg
nagy mulal lsag volt .  Az es6
falal a silli malac liilb6l mindig

A munka pontos rendbe
lra ad. N,4 ndenkrnek meg voll a
maga le adala. A falusi  embef
csaladjdra rokonsagera. s6gor'
ra komara ldmaszkodva meg-
oldotla sajal maga a diszno
dlest. Az asszonyok sUlotl6k a
verl reggelire l sztiloflak a fok
hagymdl lorraltak a borl mos
tak a beleket A bdller pucolta,
bonlolta lela disz.ol keszilette
a kolbdszl hurkal, sallot. sozta
a szalonnat A gazdanak ezen
a rapon csak az a dolga vol
hogy szives szoval. tr6fava, i6
boral lar lsa a segit6ket szorak

merrill a lar

gugoros Do

gazoa meg-
kinalla a

djet legkb'
zelebb gu-
golva megy

el6ll
hogy behiv
ja aidom6sl
inni)  hamar

vegel €rr a disznolor A ilyenlal
ta diszn6lorok azota ra Lrhe
lyen is csak rilkan vannak es
nem m nden vd6ki hazban.
Hiszen a mindig rolrano iala
iok, esetleg verosbol hazaidv6
gyerekek szerelnek gyorsan
vegezn. Nem bal lbdonak a be
ekkel A meszarszekb6 kesz
tiszlitolt be el hoznak melybe
m6r belelo iheio a kolbasz, hur
ka, diszn6salt pasletom. Ped g
a term6szetes fr ss alapanyag
az igazl. Kezdve az el6 senes
sel, belekkel v6gez,re. a sok
linom lfiss Ialatlal. a'n I .sak a
liissen vagoii dlsznobo lehel
keszileni sijll vef, orja leves
majgaluskaleves hurka. kol_
basz. d sznoleped6, nemszo va
a pecsenyer6l es a diszn6loros
kdposzlafol .  amitalan a csucsa

Maga a disznotoros eseme_
nyen kvt i ,  ez a sok f lnom talal
az gazi lalusi6lvez€tek egy ke

[4.E
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l|ly ldvol, messze uan hazdm...
k 6t6 id6

eK meg
jol emldkeznek a magyaror-
szagi 1956-os forradalom ut6ni
radi6ban gyakran tdlcsendil16
s6hajra. Azokban az ddkben
az emigrdci6ba k6nyszerrilt
emberek larlotlak ilyen iizene-
tekkel a szabadeubpa ddion
kereszlij a kapcsolalol szerel-
leikkel. Akkor az volt a2 egyei-
len lehetdsdg. hogy nzenjenek
az olthon maradl csaadtagok
nak, sziil6knek, rokonoknak. is
merijsdknek a vasfriggony mO-
grjl. Tobbnylre politikal okok
k6szlett€k az emberekel emi
qrecioba k0lfdidre.

[,la mar hala Etennek meg'
sziint a vasfriggdny 6s Polgd-
raink szabadon uiazhatnak az
eg6sz vilegba. A mai kn dldi
utazasoknak mAr leliesen elle-
rd celjai vannak, mrnl a milt'
ban. [,4a mar az emberek utaz-
ni, ismerkedni szefelnenek,
nem ritka a munkavallal6si ok
sem. Az ifiabbaknel m6g a tel-
sofollak kdz6 tarlozik a kaland-
vegy is 6s az, hogy kipr6baltak
magukat, hogy boldogulnak az

Iliiziitttirrk 6lrreh: DOLI\TIK FERE]-
kdvelelmenyeknek telvellek,
Elv6gzelt egy t6bb hetes nyelv
kurzust es igy n6mi nyelvlsme'
rellel rendelkezve, kimenl Nor
v6qidba, Oszloba. Ma mer au'
lomala sebveltos luxus aulo-
busszal fola Oszl6 ulcein a ki
om6lerekel. Anyjal6l megtud
tuk, hogy nagyon telszik neki a
mlnka, a Noryeg termeszel, a
keresel is j6, de a honvagy 6-
ridsi. Hrdnyoznak a szerellei,
de a szril6laluia is, melyr6l
anyjaval hetenie beszemo[al
az inlerneten kereszlil. lnter-
neten gyakran megralogassa
szii15lalujat. Szatelites felvdte
1ekr6l kolleg6lenak mulogassa
szijlttiallljat, szri 6hazAt. melyre
nagyon bilszke.

Ferl, kivAnunk neked a ta
voli szill6faludb6l itihonrol Si-
monylb6l, nagyon j6 eg6szse
get, kltadast. sok sikert a mun
kadban es a magendlelben.
A6k6s boldog karicsonyl 6s
boldog [l 6vel kivan

MadarAsz Emil
pol96rmestef

Ez volr tehar Ferk6 l0nene
te, mely p6ldamutal6 lehet sok
iialal szam6ra. A peldaja rarnu-
lal atra a l6nyfe nogy van elet
a talu haterain kivril is. csak
akarni kell almaidal megvaldsi-

Talin a felsorol okok ve
gyijlele inditolia e kozsegrlnk
ilju lakosdl Dominlk Ferkol is a
nagyvi169ba. kinek jelenlegi al
lom6s:t Oszl6 ' Noru6gia i6-
vafosa lelent. A gondolalot,
hogy rnegem ilsem az 6 tdrle
netelel az anyja adta, Dom nik
Ju ka, mikor a napokban a kdz-
s6gi h vatalban larva sovarog-
va de szeretellel emlegetle
fal .

Ferk6 a Dorn nik csalad
es6 szi i ld l t  f ia,  1981.6.3 6n idl l
a vilagra. KesSbb szU elell meg
egy Gyuri nevii lesNere. Gyef-
mekkorel Simonyiban tolldlle.
Egy csendes liszlelettud6 gye-
rcknek lsmerlilk neha mat zar
k6zottnak ls,  aki  e[e.a lalusi
gyerekek 6let6t. Szerelte az al-
latokat, nagy nyrlasz hn€ben
aln. Bebiziosilotla nekik a l6ire
val6 lakarmanyukai. gyUjl6ge-
tell, megesett, hogy neha m6g
a tilosban s (gyerekes csin).
Szilleinek segiis6g6re volt a
hazimunkekban. Szombalon'
k6nt, hogy ker€ssen egy par
koron,t tjsagol k6zbesileft.
Szerelte a g6pekel ls. Apja
gyakran magaval vitte a leher-
autokon melyeken dolgozolt.

Talen ez logla meg a serdril6
leg6nyk6l, amikor mezdgazdiL-
s6gi gepjavil6 iskolaba, Birna-
szombalba. jelentkezelt. Nya-
ron brigadmunkaval igyekezeil
p6nzl szerezni, melyb6l k6s6bb
lerepjaro bciklit velt. Ezze
gyakran vdllalkozott meg hosz-
szabb ulakra ls. lskola e vegze
se ulan, rnlvel nem nagyon a'
kadl munka. a munkahivatalon
kereszUl evegzett egy mene
dzser markeling kr,rrzust. Ennek
eNegzese ulan mint bzlositasi
ngynok tevekenykedeil. De ez
nem nagyon el6gitelle ki va-
gyait, igy amikor talalkozoll a
l6nnyel hogy a Pozsonyi kdzle-
keddsi vellalal lrolib!sz, villa'
mos vezet6l keres, jelentkezell,
ahove fel is vettek. lll do gozoll
eg6szer 2008-as ev feleig. A
jobb keresetb6 rendszeresen
tamogalla aryjdl 6s testvdret,
s6l teli neki szemitogdpre is,
melybdl gyfijlotte az infofma-
cokal ds ismerkedeu a vilag-
gal. Talan ezen a m6don jutoltt
el hozza ez az inlorm6ci6 a
Norv6giai munkav6lbiasi lehe-
l6sdgr6l. Az elsd lehet6segre
jelentkezetl, reszl ve a vao'
galeson es mivel megfelell a

I derrrlr ia 2008
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EfR.O tGlm.a
A jdvd ev kezdei6vel njult efdvel lep be Szlo_

v,kia pobarainak 6letebe a malematika. valozik
a tizel6eszkdz 6s a penzosszegekel ludnlnk ke I
minel gyorsabban elszamolni korcnafol eurora 6s
lorditva. Annak ellendre hogy az dtszAmitasl kurz
1.m valani nyahalehen szam egyesekneh rrvpr
alsTokrak a 'ajbFn valo szanl{aslol srorTasld.
osztast6l, gondot log okozni. Ezed mlnden hez_
tadasba eljutattek a kompetens szervek a spe-
cielis atszamo o szamolog6pet. El6re beprogra-
mozott  30,1260 top val0 kurzussal.

A7 uzlerekfJer nar 1en lesz ollan Fgeld
czn(seg a s/arr logepre. m'vel  a pocoLon ni l
aLg-s4us laelol  kr vanra" luggFsave a2 ara\
rcronaban es Furoban s. A sTimlah srnler la _
lalnazzal a7 ossregel ni1d{el  l iTeldesrkdzber.
Remeljuk het a bgjobbakal a vallozassal kapcso_
laroa^. FerrFljuk. hogy dr eqyszert F.rlber _e11
vesr el a sTarr lasok dzsungeleoen es a keva.
nek ldlszo, de sokal 616 euro fizet6eszkdzt be
rudja oszla.r  a tr  noe.tpi  sTi ikseg"le neh be_
bizlosflasara.

Az eur6s
kezdiS
csiofirag

atr:tovaci ldiiek s eurc'lt:trr|ni
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Csak kevesen ludiak, hogy a Serki varon kivijl a regmrlt id6kben Tuszavara vedte a R
mavb gy€t. A var az Llgynevezefl Var hegyen van 1550 m6lerre legvonalban Darnya lal!
hataraban a Cserhat hegys6g Darnyetol Harmac lel6 halado hegys6g sz6l6ben A

vahegy az 6skoban egy magaslati le
lepe volt a BAdeni kulldra kdsei lezisri
nak. Ez a kora ' ijkori lelepilles mar
er6ditel leheleti, ennek egyes reszeit a
k0z6pkori var rjra6pfi6senel val6szinii'
leg fe haszn6llak. A kdzdpkori varat ok
leveles lorrasok nem emlit k. FennaEsa
az e16kerillt kerdmiak cser€piored6kek
alapjan a 13. l4.szezadra lehel6. A

- Virhegy teril elel a 2000 dvben terke
' peszetileg lelmerlek, melynek m6g ma

'. - s szemmel alhat6 jele vannak (vdr
I _ plalo arokverszegey terasz). l!l.E

TELI T A J 6 Eest€tteBtrdaiErzs6bet
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