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KaraesonYi gondolafsh
Kaacsony nindenekel'tl a

szerelet qnnepe, ndgpedig aze
a szeretel4, anelyel lsten sze
rel ninkeL ,,4 szerelelnek nem
az a lAnyege, hogY niszerctitjk
lstent, hanen hogY O szeret'
ninket, es elkuldle Fiet engesz'
btdsul bqneinkeft' (lJn4,lo)
Jezus Ktisztus szllebsEt a
4.szezadt6l decenbet 25'6n
inneplik. KahcsonYfiat kb. a

16- | T.szazad&il tillitanak
Minden csaled eleleben

lonlos szercPet kaqnak az
iinnepek. ki-ki a naga ntidjen
innepel, ndske 6li neg eze'
ket a napokat, mift a hekdzna'
pokat. Ha kardcsonY kbzeledik
nindannyiunkat oftnteli vAra'
kozes blt el. Vetiuk az tinneqe'

Ues szep esl6t, a.tdndokb fet.
a gondtalan egYql elet, az a-
jendikokai De nindenknek
gztjksbge van a szeletet alan'
deken is, net a szerclet neL
kul ndg a baldagsAgunkal sen
bhruk neg. HenYszo. de
henyszot klventunk tft,t bdkes,
boldog karecsonYl egYnes'
nak?l S vaion voft'e valami to
ganatia? ns a szivbdl kivAn'

tuk e vagy csak negszokes'
b6l? Kozben Pedig, egeszen

ne$ kivenok maganban. Ha
nen negszokesbdl tennenk,
akkot negvaltozna a vileg rs.
Sajnos az enberck inkabb
szerctnek harcban Allni egY'
nessal! Pedig lslen atra nn az
enbereket, legYen bdkesseg
kttzottik, hogy ltilhati legYen
my'uk lsten nennYei dicsdsege
T()rekeditnk hel etrc es nen'
csak a szerelet tinneqe elott'
hanem a sztirke hElkdznaqok
ban is, negsz/vlelve Wass Al

Nyisslitok meg szivetek'
nek min.len ablaka4 es e'
rcsszdtek be ocla a naPbnY4
hadcl puszri6on ki behSletek
mlnalen sat6ts6get ezen a
kaacsonyon. A civtidds, Ptir-
toskodds nenzet6b6l v.iltoz'
zatok 6t a szerctel nemE-
tiv6, s ttissitok meg: atkil a
pittanatail kezclve veletek
lesz az lsten Megmafacla'
sunknak, megmandesotok'
nak, a magYar sors iobbta
lorctuhsAnak ez az egYetlen
tehet^sige. Adjon az ljisten
boldog, iiklott kaacsonYt, es

szerctetben gazalag iiesz'
tend6t m i nc! n Yija tokna k! "

Adolt atYa

L[iu \o,racrc nyt E s or.ci mLetl

111 'o't'r/dt fruaouofr!
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MEGYEI VALASZTASOK UTAN
November 14-6n, valamint

28-af haz6nkban a Szlovek
kdaarsasegban megvalosultak
a megyei 0nkorm6nyzati va'
laszt6sok melyber polgaraink
leadtdk szavazatukal egyes
k6pvisel6 jeloliekre valarnlnt
rnegyei e ndki poszlra palya-

Mig a kepvisel6 jeldltek sor
sa elddl mar az els6 lordul6
ban. negy megy6ben az elndki
poszl varomenyosair6l csak a
nov. 28 ai mesodlk lorduloban
ddntoltilnk. Nogy j6l ddntdl-
tiink e azt majd megleljuk az
elkdvetkezend6 4 6vben.

Kampenyolas abtt a leloltek
nem sz(kdlkOdlek igerelekben
es ha ezek dsszhargban lesz-
nek cselekedeteikkel akkor la-
len meg az allalunk ismerl ei'
maradotl. halarmenti Gdm6r
Kishonl terLilelek,voll megyek
is felvirdgozhalnak. Viszonl ha
az lg6releket nem kdvetik cse
lekedelek, rnarad a r€gi koz-
mondas . lg6rni  ludni kel l l ,  Ez
lenne a szomorrbb verzi6, de
sainos a mrlt tapasztalatai

alapian a valoszinribb. Ne n6z-
zrlk lehai osszetell karckkal a
megyei megvdlasztolt k6pvi'
sel6k, valarn nl elndkdk munke-
jat, de ellen6rzztlk azokal es
koveleljik igereleik bevaIas6t
a szocialis, munkaugy. egdsz-
s69rigyi, iskoailgyi, infrastfLrk-

l l ra leleszlese leren valaminl
azt is, hogy ket velasztas kdzotl
is essuk 6kel falvainkban. ne
csak oly rilk6n, hogy kdszdnes
helyell az ember azl kefiezze
l61ilk, ha nelan meglelennek
,.NOL JARSZ. AHOL A MADAR
SE[4 JAR?

Adtunk tehal hangot v6le'
menyinknek mindef lOrumon
es koveteljijk lussunkat az em-
litett lervezet felleszldsekbdl
Hogy ezt lehesstik ismernrink
kel a megvelasztollak?l. akik a
kovelke26k

M.E.

*

,

,

m.gYc eln6ke:

llagvrlasztoii k6tz ofllli&rcebenya mosiei{i6pvi54rl1t

' ,rr,rrrrrrrr*.. ..'',.'r*r*rrxrrrt a. . . ::rrrrrr' irrr*r'

E szdp gondolat tikdben
enl4kezzank vissza az idei
nindenszentekre es a haloltak
napjera, enl4kezzink elhunyt

Novenbet elso napjaban.
de nAr okl.ber vegen is viL;g-
szefte lebgatottabbe. vAlnak a
tenet6k, sirkeftek. lgy loient
e2 talunkban is. A s/rok rcnde
zettebbe vettak bs szinte Ltie
szi/ettek a sok vitegbl, kosza-
.nbl. krizafted'l A ktizante-
tnak a szinskila ponpeiban
lundakdlve, szinte tudlera adva
a2 elhunytaknak, hogy az 6
tisneletukrc vannak a slrE he-
lyezve. Nagyon sokan megfot-

dulnak ilyenkor a teneldben,
ftg nen lela rokonak, isnerd
sdk, negis csend van. szinte
dreznia gyesA. a reszvetet. az
ethitatol. Sok embernek csak
ilyenkot kulcsol'dik dssze in.;
ra a keze. gyeftyet gyty'anak
es enlekeznek - nen nasl nar
nem tehelink. osszeszorul a
larkunk, egy-egy konnycsepp
csotog veglg az arcunKon - er-

Es nast jusson tln eszunk
be az a szep gondotal...

,.. csafr az lal neg,
akil cileleileilcfr ! ! !...
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Simonyi lr0zs6g iinkomdnyzata i6uehagyta a 2010'es
6we

dri za kom,odp, I660.004

Fopl.zned.n.p.lih, 50.00€

2 prctr,budor, prist 2 500,{10u

luka ddob ' 113.00€

sprivne pop I 1.500,00€

reldcia v MR 
::'. 

50.00€

prad.vir.n slut ; {00,00 €

po*4!Its ' 20,00€
po0lz,tl!.zar, 400.00€
zrst.itn{l 400,00€

treb.hntriflrj. 100,00€
za $o&a 3 580,00€
rnnsfcr n{ rtt 2 t00,00€
sp.str*.nr{d .. 00,00 €
R!:a:oB 200.00€
cDllK .i.' ,lo,oo €
ziY,9rlrtr. a: I00,00t
TSP 6120.00f
knp, 3 000.00€

trehod.pod.dttl I t10.00 €
ned-z 0n.rokor cca. t 854,00 [i

rok mesiac polozka rok mesiac
' '  t20 000.00€

sz6l6 em da

Ir0lts6guet6sEt
poloZka

dri zihnutel'nosli I I 840.00€
330.00€

t0 00{r,00 €
t&!67 €
1';50€

30!,00€
.1.17 €

51 8!0,00 €
l9 s?l-00 €
480tr00t

520,00 €
6 ,120,00 €
2 7!*rft
1 566s0 f

15 200,00€
20 I{0,00 €
I l!10,00 €
3 tlt0,00 €

22 950,00€
120,oot

10.t00.00 €

3 2JO,oo €

4 t16,6?
| 627.25

{9p0
q,3

53!{o
225,00
l&',00

| 26661
r or{o

l3q6?
2sSo

I el{io
10i00

a6651
r 0,00

2,6rf,1

208J3
l l

l3J3 e
rr6,6?€

298J3 €
22s.00 €

ft.61e
JJ] €
rjr e

535,{0 €

651.50€
l.r t23,92€

83.33€
3' l .67€
166.67€
' '9r,r7 €
,5.00 €

I 150,00 €
100,00€

2 590,81€

. . t* i ' '

A .o7seg {epviselolesl : lF le a 2009. de("n
oe l l -e_ TegHrlolr  lasl : le l r  u leser 'e la lgvala

". Jorahagyla a ooqa nesler \,'lada'ds/ fni
ner_o^ al la alore4e,4en holsegvelesi  iavasldlot
a 201o-es eszlend6re. A jelenleg gazdasegi val-
segra es a neh6z szocalls hely2elre lekinlettel.
az elkdvetkez6 6vre elulasitolta az ad6emees
ehel6s6g6t, valamini a befrzel6sek emel6sel..

Ar 'ge1 csaa sruhos ber'elel lerFlosagek li_
nrrdl la"  a lprverelr  h iadasohdl .  melyeh a s la" l i
tasokfal a minimels szinlre leltek csdkkentve. Ez
ohna logva a 20ro-as eszreto a sporol ;s FvF

lFl l  hogy egyel  I  7 nagaval  hozld a saial  pen,

lo rasohbol letueTelt iavrlasok. le,lesrtes"h 
"l

s/arogasiil rr 'rimaliralasal. csak addg laka
16dzhatunk, ameddig a taka16 erl

A toval^agyoll L0llsegvales :reri'1l hegyel
sLjlyozotl lorrdsokb6l gazd6 kodunk. melynek, a:

-  bevetele ee ka 265 577,00 €

B rrr lh oe1ne. hogv a7 e' lam ."n Lsok\e1n
lo\aoD d rs a nar anugv rs . regleoaTol l  e l lani

lullatdsokal az dnkormanyzalok res2ere I

t reoFt i  lormajaoa^ a hdlrsFgveles a (ovel

ke26ket larlalmazza

jlol.too'ebtzs I130,00€

2.1 170,00 c l930. l l t€

65 000,00 € s l l6,6?€

83Jt{

166.6?€

300,00 €
?r @0.00 €dothvna 21000,00€

IInor, n,dzi nrrlchou ydelll.d i 200.00€

Spol!  J1090.00€
165 577.00€ 22l3l , t : t 265 5?1.00 f  l2 lJ l . . l : t

Unnepdlyes befeiez6se 0z EK0P0LlS'os pdlydzohok
2009 november 24-€n az

iinnepelyes keretek kozdll
megrendezetl osszejdvelelen,
a kdzs6gi hivalal kislermdben a
polgermesler Madarasz Emil
merndk a meghlvotl vend6gek
el6tt 6rt6kelle a megval6sull
faulteldsi akciot. A meghivollak
k6zdll volt a gestor alaPitvanY,
EKOPOLIS k6pvisel6je Hronec
llilan if, a kozseg polgari ler
sulatainak k6pvisel5i, k6pvisel6

testillel lagjai, a tanari kar az 6

voda ds iskola kepviseleleben,
valaminl a fa!llelesben konkre-
tan rdszl viLllal6 pogafok cso_
ponla.

Egybehangzo v6lemeny

szerint j6l sikerillt akcionak
lehet az esemen)l elkonyvehi.
Faunk gyarapodoll 56 darab
6rt6kes cse!6vel ds faval. mely
a ldv6ben meg erlekesebbe
leheti k6rnyezelunkel.
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ROMA VAffYOK . VAGY NEM VAGYOK ROMA?!
masag me yneK megvannak
orszegunkban a saJal polit kai
csoporlosu asai kulluralis ele
sitrnenyei es miveihelik anya-
nyeivtiket. A roma krssebbseg-
re vonalkoznak a lOrvenyekb6l
eredend6 ember jogok es ks-
sebbsegi logok betarlasai. Ez
viszont a romasag krlrebbl nem
zarharja ki a idrv6nyek es kote-
essegek llszleletben tanasal a
tarcadalomban, orszegon belij
egyiiltelo

(lolytalas...)

Az osztrak magyar monar-
chia szetes6s6vel m6g bonyo-
lu labb ell a helyzet. Szeteslek
az addigi etnikai kdzdss6gek, a
rnl lertileltink. 1918-16 az els6
Csehszlovak allam haleral kdz6
szor!lrak. A haler szigoni 6126-
s6vel meg ett gatolva a hala
ron k'vul migraci6. K6l vileghe-
borl kdzotti id6szakban a ro
mak beblasuk szerint megv6'
laszthatak hovaladozasLrkal,
viszonl az 1g27.evi rendeletlei
nagyon szigorian ielldpell a
Csehszlov6k allam a vadofci
ginyokkal szemben. A tdru€ny
drasztikusan meghatarozla ki |s
valojeban a vandorcigany, mely
a kdvetkezo volt.

Vandorciganyok :
' azok, akik helyr6l helyre

akik kerilik es szegyellik a
liszlesseges munkal

- melyek cigany m6don 6lnek

Ez a tdrueny kes6bb nagy
teret nyitoll a iaj szernl meg
kiil6nbozlet6snek, meglorla-
soknak. Ezek a tdnyek is hoz-
zdjarultak a romak elszege-
nyed6s6hez, 6s szoci6 is elrna-
rado sagukhoz. Az allam tgy
ddekete a nepcsoportol minl
szoci6!isan elmaradt. krimindlis
csopodor, mely nem hajlando
egyntlmiikddni. A Lvileghabort
iolyaman a romakkal szemben

megny lvdnu16 rassziznrus gyd-
kerei  a nemel nacionalzmus
ban k€resend6k Adolf Hltleffel
az 6len. Mdr az elr.ondoll ve-
lemenyre alapozva. k6s6bb a
vdgleges megoldasfa a roma
lakosseg fzikai likvidelasara
kerii I sor, koncenlfticios l6bo
rokban Lengyelorsz6gban,
Szlovakiaban. E16sz6r gyijll6td
borokba kerilllek Hanusovc6n,

Dubnica nad Vahom Niznd
Hrabusicei Innen szal ottek
6kel a koncenvacios laborok
ba. Ezek az esem6nyek Szlo-
vekia mindenkor tdrtene me
nek legbonjsabb oldala. rn vei
a Szlovdk allam 6s rasszsla
polliikijanak koszdnheloen
1944 ben iddenlek meg a ro
mek lomeqes likvidaci0r.

A habor ulani id6szakban
1958-ban letl kiadva az uj

CSSZK i am rendelele. mely
v6gleg getat vetel t  az 5r0
%-os rorna migraci6nak. A szo
vetkezelesites kdvelkezm6nye
keppen. megszrjnt az ig€ny a
romak eredet szolgalalasa
irant, mely tdrt6ndsek eltal
vagy beovadl a l6bbi rnunkal
v€gzo lakossag kdze, vagy k1
taszitollk6nt eltek a faluk varo-

Egyes rendszerek igyekez
lek lenni a roma lakossag er
dek6ben bizonyos epdseket a
kult!ra. beiskolazratas k0te e
26 munkavdgzes teren
(csszk.) .

V6g eg azonban nenr lellek
megoldva a problemak. me yek
a tdvol rnrllban gydkereznek.

Jel€nleg teljes m6rt6kben
demokrat kus jogokkal ielruha
zofl nepcsopodnak szarnil a ro-

Az elmondollak aapian
szabadon megvalaszlhalja min
der embef nemzel is€gleg vaio
hovatarlozasil. Legyen az em-
ber bLiszke a gyokfelre. es afra
hogy a l'ranyalott. velell sorsu
nep mindezze szernben rna g
s lennrnafadi. es az EU ldr
v6nye altal meg jobban klelje

Elllnk a torv6ny adla lehe
r6s6gekkel de ne ej i jnk vel t jk
vissza med mer a nrLlllban is
lapaszra hatluk. hogy ezek ie -
hasznelasaval alakulhallak k
szes6s6ges nezelrj rasszista
csoporlok melyeknek a lorveny
nem tiszle 6se csak olal a lrjzre
f elf orgal6 munkeiukban

Fa unkban a k62s6g hiva-
ial megallapilasa szerint a
2009-es decemberi h6nap a-
dalaibol kilndu va az oss2lakos
seg letszama 539 ebbo 247
rorna szarmazas akos d.

Uisszat6r hozzinK az id6n is a hattyfnk ?
Mivel Bianka unokarn az

aj6ndekba kapoll korcsolyan,
megszeretell volna lanulni kor
cso yazni mint szotlogado na-
gyapa egy 2008. decemberi
d6lulanon elinduitam j-69palydt
keresni a hatarba. Mar a tajal
vekony ho lakarla, alatla mar a
ldld megvoll dermedve, ez€d
remereszkedtern a szemely-
aut6mmal a darnyi kanyarban
l6vd legeldre, 6s vigan molo
roaam a lopolyasor fel6. t!4ar
messzirdl 6szrevettem valami
rendelleness69et, meiy16l kd-
zelebb erue kiderLlll hogy a fe-
kell6 folt, egy nem belagyotl
vizlocsa, melynek kdzep€ben
egy gydnydrii hally, iszkal
iVi6d vdlaszlolta ezt a helyel
vdndormaddr l6l6re, nem lu

dom. De otl voll kecsesen !sz'
kall es rnulogatta magal a ta'
vacskeban, melyel korcsolyd
zasm alka mas j6g szeg6lye
zett. Telelonon riasztoltam a
liamat csal6djaval, akik hama-
rosan meg s jotlek. A lerm6
szeles kdrnyezetben pompaz6
halty, nagy meglepelesl oko-
zol l  kcsinek nagynak 6s kor
csoly6z6s k6zben mindannyian
gydnydrkodtilnk a krlldndb lal-
vanyban Adlunk neki nemiele
dell, amil szemmel lalhal6an
szivesen fogadoll. Mivel estefe
l6re jad s mar er6sen alkonyo
doll. i6nykepez6g6ppel csak
gyergen sikerillt lelv6teleket
ludlunk cs nelni .  Masnap hirUl
adtuk az esemenyl a gyerekes
csabdoknak melyek nagy re-

sze meg is latogalta a simony
haltyil. A lel folyamdn meg
sokal ldltam rneszir6. 6s re-
rn6lem. hogy 6psegben kite ell

Talan az idei  leen is sze-
rencsefk esz hozza es v-
szoniel luk.
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lepen ke 6sseg miall az 1984-ben
repi l l6t6rmegepi lese.donai leval lol l  ler i i le lek, melynek
aszfallos dl kl6pil6se nagyrdsze a leledi kalas2terhez

(folytat6s a lll.sz6mnak)

Az 1970'es evek tajekan
ld.varga Lajos elndks6ge alall
a kdzpofli gazdasegi es polili
kai szervek ndvellek a nyornast
a kisebb szovetkezetek ossze
vonasa irenyaban, celul ldzv€
ki a nagyobb gazdasagi egy-
segek kialakfiasei, valamint a
bajba tulott rosszul gazdalkod6
EFSZ-ek felszemol6sal. Ez
persze a Simonyi szdvetkezet
es elndkdnek a tenn emlitell
okok miatl nern voll eliogadha-
lo. S monyi, Serke 6s Darnya
egyesil6s6n5 voll s26. melyben
Serke volt a leggyengebb lanc-
szem. A simonyiak kilog6soll6k
a serki szovetkezelben uralko-
do laza munkalegyelmet, vala-
minl gyenge gazdasagi ered

l\,4ivel az EFSZ vezel6sdge
n6m engedett a magd6bol az
elndk, polilikai nyomasa le lell
valtva es hasonlo eszk6zdkkel
elndki poszlra leil kinevezve,
megveiasztva lll6s 86la m€r-
n6k. ak 19701971 elndkdskd-
d6tt a mar osszevonl szovel-

Az els6 €vekben az 6ssze-
vonas nem hozotl trl nagy sike-
rcke1.. Oy az 1971 es evzero
gyrjlesen a lagsag megvalasz-
lotta EFSZ elndknek Pal Lasz
161, akl ezidaig a f6allatlenydsz-
t6i teend6ket alta el. 1972 -
1886 id6szakra jelemz6 a bi-
zonyos mdrleki gazdelkodesi
slruktura v6l6s.

Alhrlenyl632t6sben el6t6rbe
kediLlli

' a brotlercsirke h|zlalas
lifJatarlas

- iel6s lehen tarlas

- klegeszit6 juhlanas

Ntiv6nvlermeszt6sben :

- szemes lefmeny, cukoftepa
- kib6vilett kerl6szel, l6kent a

- a dohanytermeszles elha
gyasa

Szol06ltatisok nvIit6sa
lelell

mogyorolores es valogalas

Beruh6zts le16n:

' rnegval6sult a kdzponti ja
vil6mrihely telepitese

' tiveghdzak a kerteszetben

Kaposzlaszilrel a kedeszetben 1980'as evekben

kdrnyez6 EFSZ vaiaminl AG
{o kezdelt a nagyszdvetkezel
elmaradni. Visszakerril kozben
az adminiszlraci6 is a Simony
adminisztraci6s epulelbe. Az
1989-es larsadalmi esemenyek
v6gleg ranyom6k b6lyegukel a
szdvekezel solsara. A gyenge
gazdasagi eredm€ny, laza
munkafegyelem, a bonyolult
mrnkaszervezes a szdvelke
zel megszUnesdl hozlak. Az e-
gesz lelbomlott 4 gazdasagi
reszre Simony FSZ, Serke
FSZ. Darnya FSZ. Pelres FSZ

Visszarendez6dlek a kala-
szleri terrilelek, es igy Simony
ismet dj elndk Tdmdsvari Gydr
gy merndk vezelese alalt pro
balkozoll lalpra allni. Ebben az
id6szakban rnegszfinl a kert6-
szel 6s elepiloddtt a vdg6hid,
valaminl a hrsle do gozo A
piaci helyzet 6s az Arak lerom-
asa bssan azt hozla hogy az
EFSZ ke2dte tel6ini satiLl va
gyonat, veszles6gge zad es a
gazdasagi kildtesok igen csak
sdletnek jellemezheldk. Az al-
laileny6szles m nden kilermelt
produkturna vesaesegesse
va t. Ebben az id6szakban
transzformd16dolt a sz6veke2el
EFSZ'b6l f6szvenyesek szd-

1992-1996 az eln6ki  teen'
d6ket B6d lsNan ata el.

Mivel a gazdas6gi heyzei
ebben a fofmeban csak vesz-
tesdgekel termell felszamolta
a vagyonet, helyel a magantu-
lajdonban levd BOVIEA kit.

igy €rr veget a mez6gaz
dasag ionlos tejezele meyek-
ben a sok siker me let kudarcok

Viszont el kell mondani
hogy a EFSZ megszUneseve
megszrjntek a munkahelyek is
es igy szdkoll a munkanel-
kiiliseg ialunkban a 0% rol
30%-ra. Nagyon sokan vissza'
sirjak eppen ezbn ezl az id6-
szakot, v szont lehetseges
hogy amikor tenni kelletl voha
a megrnaradaserl akkor nem
tettilk meg a szuks6ges epe-
seket, vagy nem iettUnk sern

lgy erl vegel egy lonlos kor-
szak meynek sokan rdszese
leheltilnk es megtapasztalhat-
tuk sajat b6funkdn a szdvei-
kez6si gazdelkodasi foma j6

m.d.

A k6zponl gazdas:igpo ilikai larlozoti. alment a ViLrgedi AG
elvdrasai ulabb egys6gek 6s ba, mey a Domafali4200 fef6'
teftiletekdsszevoneszLthozl6k. helyes szarvasmarha hlzlaldal

I\,,legalaku I a nagy szovel uzemelelte
kezel, nelynek kozpontja a Szervezesreg bonyol ! l l
Feled AG rodahazeban sz6 egys6gtj iranyiias, es a gyen
kell. A gazdasag irdny as gebb gazdasegi eredmenyek.
szekhelye viszonl lovabbra is 1986-ban enokcserehez ve_
Simonyiban maradt. Ez a kelt6 zeletlek. amikor 1986-1990 Ing.
s6g sok borcol ldrl a lels6bb Pelle lslvan lell az EFSZ eno
gazdasagi 6s pArt szervek orra ke.
ald, melyek ezt nem j6 szern- Az 1986_1990 idi iszak le_
mel nezlek. lemz6i a nagy lechnologiai viil

A nagy szovetkezel reszeve tes, mellek izemag aulo, pot
valt: Simonyi EFSZ Serke kocsi oldalak gyadasa. a lech
EFSZ. Darnva EFSZ. AG Pef noldgiai valias l6leg az edg-6'
res, AG Feled - Domafala Fe- pek leren ment vegbe, beta_
led EFSZ. karit6 gepek ler6n. Kimagaslo

Ebben az iddben mar az gazdasdgi eredrnenyekel vi
EFSZ 470 szemeyl alkalma_ szont ez az id6szak sem ho
zolt. Ez lil nagy egys6gnek bi' zotl. Osszehasonlilas keppen a

Eml6ktdbia a javilo rnLihelyben

i

,
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A Simonyi templom harangiai
Jelenleg a simonyi refoF

mdlus lemplom lonyaban 2
harang hivogatja a hivekel ls-
teniszieletre iinnepi alkalmak-
ra Ez a k6t harang jelzl es adja
t!dtul  az el6knek ha valaki
meghal ds ezeknek szava ki-
s6r ulos6 ,ttAn az elhunytakal.

Pir eve harangszo jelzl a
Ialu lakossega szemafa a delel
ami mar annyrra rngszokofla
va t, hogy ha az delben valami-
yen oknel logva elmarad, ak
kor ldbben id6zavarba kerril
nek Azl lehet mondani hogy
mar hosszu evl zeclek 6ia Si
monyi elelenek reszei, meg
kondulnak drome nkben 6s
bdnala nkban. Eszmei 6s lergyi
ertekijk egyaranl jelentds. A
reg idSkben egy ksebb va-
gyonba ker0ll egy-egy harang-
nak az elkeszllelese es igy
vaf ez ma s. [ ,4e9 kelhai be
csd nunk 6ket,  hiszen 6seink
draga le ki-tArgyi hagyalekahoz
larloznak 6s a kozosseg szol
gelatAban allnak.

Ezeri is erdemes talan kO
zelebbi megismerkednink

A jelenleg kisebbik harang,
ami a torony keelre es6 r6sze
be 1908-ban lell fdlhelyezve,
akkoriban a meg 6v6 3 kozijl a
legnagyobb voll A reformdlus
gy! ekezel 1908 aprl is 156n
rendelle meg Honig Frigyes
aradi haranggyarosndl. A
Csisz hangzasLi 400 kg os

harangoi a gytiekezel kivan-
saga szefint H.jnig Frigyes
piinkdsd el6ltre elkdszilelle.
les2allitatla 6s a loronyba fo-
szerellelte A gytilekezel a
korabbi megellapodas szerini 2
heti kipr6bel6s ulan lzelle ki a
harang Aral az elk6szit6nek.
aki  l0 evi  j6 lal lasl  valal t  ter-
mek6re. A harang magassaga
85-90 cm, als6 kdr alak[ at-
mddle 82 cm. A harang k6l ol
dalan felrat lalljLlhal6. Felhe
lyezese szerinl a d6lre n6z5 ol
dabn a kovelkez6 olvashal6:

RIMASIMONYI
1908

oNT6TTE
HONIG FBIGYES ABADON

A harang maslk oldalara
pedig ami eszak fel6 nez. az
akkori lelkesz N1. Balla Gydrgy
lnditvinyara a kdvelkez6 szd
veg keru l:

dRULoK az oRUL6KKEL,
SIBOK A SIFOKKAL

A simofyi presbter gyljle-
sek jegyzdkdnyve kijlon eml€k-
lapon tud6sl arr6l, hogy ezen
harang 1908. mrijus 22 en letl
,,rendeliel6sl hely6re elhelyez
ve'  6s lgo8.majus ho 31 er
tdi(6nl ,kozhasznalahak valo
ilnnepelyes aladasa' Az erde-
kessdg kedvee( hadd id€zzek
beldle nehany.soi(: ,A hir szar
nyakon repril. lgyj6rla be nj ha
rangunk 6rkez6s6rek hire is az

egesz kdrnyeket, s kesztllt m n
denki a nagyszerri lelavalo Lin-
nepelyre. l\/laius 3l-6n mar a
reggel 6rekban szokallan 6
lenks6gel dltdll kdzs6grjnk, a
v deki rokonok jobaratok, s-
mer6sdk iinnep ruhaba o tdzve
nagy szemma kerest6k fel jo
n6pinket, hogy ezen a nagy
napon kvehessek Ok s r€-
sztiket az Or0mUrnepbdl .. Ami
d6n l0 6ra fel6l6rt  az d6. rninl
a helybe iek, mint a m6f ide 6r
kezetl vdekiek utcdra vonullak
ki  a kapuk e6 s vanak az ls len
hezaba hivogal6 harangszol es
nem is sok;r kellefi varniuk,
ponlban l0 orakor megszdlal
tak a harangok az ii nagyha
ranggal egyutt

A sz6 eakadt a beszel6 aj
kakon, mindenki hallgalta a

melablsan sz6l6 s a zrgasava
az eg6sz helyseger, s6l a kdr
ny€ket betdll6 harang hangjal
A hang utan m ntegy vonz6dva
megindull az eg6sz k6zseg
lassan haladva az sten h6za
fel€ hogy minnel lovabb hall'
hassek, m nn6l lobban veshes'
s6k lelkiikbe a hangokal mely
lelkriket az 6gbe emeli te'. Ez
kdvelle az innepi islenlisztelet
amelyen szolgalt a gyij ekezel

lelkipAszlora. Az emleklap a kb-
vetkez6 sorokkal zdru: .,A d6lrl
l6n lolyamen kr-ki vend6gevel
tolytalla az drdrn ilnnep emle
kezetere a vigadozdst s csak
kes6 esle jelezlek a kocs k
zdrgesei a vendagek tavoza
sat.  Adton a j6 slen ldbb lyen
drdrn nnnepel a rimas mony i
ref.egyhrizkozsegnekl Eztehat
a mostaf ik isebbik harangnak a
ldrtenele.

A nagyob harangrol nem
taldltam ennyi informeciol az
egyhez fejegyz€sei kdzdlt. Ami
bizlos, hogy Egry Ferenc ha-
rang6n16 keszilette KisgejUcon
1929ben. A harang aft i l  to
szerel6s6l le jes egesz6bef a
ref.gyn ekezel tagja aldk Az
1929-es p6nzleri napl6baf
hosszu sor tarlalmazza azok

nak a nevsoral akrk kulOn e
ce ra adakoztak Szeker Lalos
a gyiilekezet akkor gondnoka
nak feljegyz6se alapian ezzel
er veget az adomanyozok nev
sofa Egry Ferenc harangdnlo
,r alandeka 2000 korona Ezek
szer ni maga a harangdnl6
mesler is hozzejarLrll a kotse
gekhez. A ha.ang magassaga
105 cm keru ele 3 m, alner6je
115 cm st lya 7S0 kg. De ol-
dabn a kdvelkez6 leliral ol

, ,A SIMASIMONYI-I  FEF,
EGYHAZ TAGJAINAK

ADoMANYAB6L
ONTETETT az 0RNAK.

r929.rk ESzTENDEJEBEN.'
Az eszaki reszen pedig a

kovetkez{i- szavakal tala l!k
,,AZ ELOKET HIVOGATOI\4,
A HOLTAKAT ELSIRATOM"

A penztar felegyzes szef nl
a harang 1929 szeplembere
ben lett elhelyezve a loronyba
egy ksebb tarsava egyUlt a
melynek sLllya 244 kg volt A
lrarangokat minden b zofnya a
feledi vasiidllomrisrol szal ot-
tak lovaskocs va. K6sik Jozsi
bacs e mondasa szernl  (aki
akkor vol10 eves) nagy ese
menyfek szdmitoll a faluban,
amlkof a viragokkal ekesitel l
harangok 33 lovas kis6rete
ben megerkezlek S monyiba.

Az egyhaz jegyr6konyvek-
b6l 6s az d6sebbek emleke-
zeie a aplan egyerle mri hogy
a lemplomnak lobb haraigja s
volt, nem csak ez a kelto Az
en k6vetkezlet6sem szeint ha-
romna tdbb harang egys2erre
sosem voll a tofonyban Nogy a
kisebb harangok hogyan cse
rel6dtek m oknd fogva 6s mi
elt a sorcuk az id6k fo yarnan,
arra n6zve nem lalatam egyer
telmi foLjegyzeseket. Az em6
kezetek alapjen anny biztos
hogy a Lvilaghabofli idejen. a
meglev6 3 harangb6l elvillek a
egkisebbel (vaoszinLlj a 244
kilogramosal am n la iLn ez voli
a feliral E vilagon nincsen
parom, Buddn bdmbdl a pai-
tasorn ,)  mve ez kl6d a toro-

A 2 nagyobb hamng meg'
maradl ma is ott  van a heyen
szolgai bennijnket, Orril az 6rij
okke sir  a sirokkal f igyemez
lel a mlLo d6re es hivogal az
lslen I sztelel6re. Rem6fyse
gufk szerinl meg sokaig.

Milen Marcel l
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AGSMESTERSEG
,jabb 6s [jabb szerkezeleket,
mely€k lehel6v6 le1l6k addig
nem. ldtoll 6ri6s tornyok, hidak
epit6s6l.

Faluhelyen, a hezak 6pft6-
se. gazdasag epilelek eplese,
malrnok 6pil6se lelenlelle a
cstcsot, valamint szekelyf6lddn
a iaragoll dcsolt szdkeLykapu.
Az utobbi hiress€ terte v lag
szerte a magyaf acsok, falara-
g6k hirnevdt. A felszerel€silk,
eszkozteruk ugyancsak egy-

F6bb eszkdzei kdze tarlozlak:
kis fiiresz,
nagyJ(resz,
kis lejsze, nagy lejs2e, bard
v6sdk. fufdancsok, hasito va-
i6 eszkdzdk, kelnyelU k6s,

- zsindely vej6, ecsderekszog.
kotz6

- csap6 zsin6r coloslok-m6ler,
6s az elmaradhatallan acsce-

L6nyeg6ben az acsmesle
rek ezekkel a kezi szerszamok
kal nyerc l6bol kilaragtak, majd
csapolZLssa dsszeilleszletl6k a
bonyolult konstrukcibkai, me
lyek ha jo kemeny labol voltak
l0bb sz:2evig is ellarlotlak.

Az acsok elial k 6pilel lei6-
konslrukci6t a4an leledl6k az
6ppen aktualis iel6fed6 anyag
gal,  eleinte szalmaval,  n6dda.
fa zsindellyel. csereppel, az

Fa unkban Simonyiban ma
is lathatdk a falusi es kdrnyek
beli dcsrnesterek munkai, hl
szen minden hez 'erc)e az 6
szak6rl6suk 6ltal jbll l6lre.

A leg smertebb ialusi acsok
kdze tadozotl:

B6d lsNan /elhun)'tl

Kruppa B6la
Zagy Kelr'en
Zagy Elemer
Mag Efn6
Szakma ismerel6n kivul.

v bgjana 6s huncui emberek-
k6nt larlia sz6mor az acsokal a
nepi hiedelern. ezed, nem egy
magyar n6la dppen r6luk szol

/Falu vegen langnak az a

Lakohaaetd szerkesztesen
kivtj ezek a meslerek nagy-
me116kben kivellek reszlikel a
nagy szdvelkezeii istall6k es
maglarak, dohAnyszaritok epi
lesebb s. Ulanp6tl6s neveles
hlanya mrati, ma az acs szak-
ma 6s az dcs rnesle. h anyclk
knek szimil tulodern csalad
h6zak leteje 6pir6sevel meg a
ma viagban s egy-egy alka-
omma, eml6ket 6pi lhehek
maguknak az acsmeslerek j6
sikeriilt mufkalukkal. Ezerl ugy
gondolom van meg remefy a
szakma Lijrafeivilagzasara sz.

Az ecsrneslersdg eredele
visszavezethel6 az emberi evo-
licio korai szakaszara amikor
a k6bana leltalebseval a kora-
bei ernber elkezdle megmun
kalni a kdrii 6tte el6fordul6 a
nyagokal elkezdte formalni,
kialakitani akdhely6l, epileni
kezdetleges szillasdt. A eg
gyakrabban el6fordulo anyag
az ember kdrnyezet6ben a la
voll melybol az oll kdriilvev6

term6szet bdvelkedell. Az em-
ber a vadasz6lelm6clrdl, vala
minl a gyijjloget6srdl val6 dtt6-
r6se a gazdAlkod6sra valaminl
lelepil6sekben val6 6lelrn6dra
lorradalmasilotla az acsmesler
segel

Az els6 6pitm6nyekben ki-
vetel nelkij leglonlosabb elem
volt a megmunkelt laszerkezet.
A ia rnegmunkebs,ra, szerke
zelek 6sszeallitesiira szakoso
doll emberekel 6csmeslerek-

A kor6bbi szazadokban a
szakma 6s az acsmesterek je-
lent6sdge 6riasi volt. Fdllalaftak

ftffi$
Tet6szigetel6s az utols6 percben !
2009. november utols6

napjaiban kenilt sor a meghi-
basodott 6s ezellalbeaz6 helyi
Simonyi iskola 6s 6voda la-
posletd szigetel6s6nek kija
v asara.

Osszesen 200 n6gyzetm€-
ter lelUlelei szgelellek rjra a
P6terlalva Pelle Boldizsdr
vdllalko26 dolgozoi. Kihasz-
fdlva a nehany ajandekba ka-
polt szep napol. gyorsiloll ii-
lemben elvegezlek a munkat,

me yre 2 6ves j6t6 lesl adtak
A iet6szigelel6s _ k6lts6ge
1300 eur6ba kerijllek melyet
a k6zseg teljes rnedekben a
szlovek kormdnyhlvatal ila
kiirt 6s a kdzs6g dltal elnye(

A szesz€lyes iddjaras es a
penzek kesel atula asa mrall
elrnondhaljuk hogy az ulolso
percben sikerrill a javlasi v6'

lySzat pdnzb6 fedezerl
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KARncsowY
[wYEwcsEGnK

v6vel locsoljuk ds ropog6sfa
sLitj0k 150 C'on.

Egyid6leg megt6zztjk a kd
menymagos hasebburgonydl,
ha a hal megsillt a tepsibe a
hal kdre rakiuk, lev6vel meglo-
csoljuk, az egeszet mogdmiilk
savanyi lejl6llel 6s pir percre
vissza tessztk a loff6 silt6be,
hogy lekotiyan,on .

A k6sz halat deszkara tove
a lepsib6l telaljuk.

J6 6tv6gyat klvdnunk! -
vellon eg6szs€giikre

Molnir pongr -
csdrgds malom

m6dra
Hozzevabk:

1 darab 1,5 2 kg iiiss ponty
- 5 dkg diszn6 zsir
- 12 dkg leh6nvaj
- 3 dcl savanyi lejldl
- I,5 kg burgonya

edes 6rb1l piros paprika
6rdli komenymag, szemes

Kardcsonyl befuII
A Karacsony elkepzelhe

letlen bejgli nelkiil, am az
aranybarna, j6l szeletelhet6, 6s
sokeig eltadhal6 siltemenlt
nem olyan k6nny( elk€sziteni
mint gondolnenk. A hangs y
pedig sok esetben nem az
6sszo6llll6son, sokkal inkabb
az aiapanyagoKon es a meny-
nyis6gi aranyokon van. Frlr6sz
poros bejglil a kozerlben is va
s:irolhatunk, de ha olyan silte
m6nlt szeretnenk sulni, ami
ulen minden vend6gilnknek
csomagolhatunk is b€l6le, nem
drt olyan receplel valasaa-
nunk, amelyben l6dus, gyil-
mdlcsokkel kevert makos vagy
di6s ldllel6kel talelhalunk. Er-
demes allernaliv (szilvbLs, gesz-
leny6s, csokis) b€jgli recep-
tekel is kipr6belnunk, amelyek
krildnleges szintolljai lehetnek

7l  \
'. I

\  f l . / '
' |l'

Mikos beiglt
Hozzavalok: A tesdahoz:

1,2 dl lej, 8 dkg cukor 4 dkg
6lesn6 50 dkg liszl, 13 dkg vaj
+ a lepsihez, 2 tojas 5 dkg
darelt maodula 1 cltrom reszell
h6la

A l{iltel6khez: 15 dkg daral
mek,10 dkg darel l  mandula, 10
dkg (barna) cukor 2,5 dl tej
2,5 dllejszin,.5 dkg b0zadara

Aoiizboz: 20 dkg Porcukor.
4 9v6kanal citromle. 5 dkg c-
tronal

Elolesztt!2sj A tej lel6l meg-
langyosrtjuk, beleszorunk 1
mokkeskanal cukrot, belelor-
deljiik az 6leszt6l, es megfullat
juk. A lisaet egy nagy talba
szilaliuk. Belekeverjiik a ma-
,adek cukrol, egy csipel sot, a
marad6k tejel a vajat. a toiasl
es az eleszt6s lejel is. Alapo'
san osszedolgozzuk, es meleg
helyen fel 6rat kelesz!rlk.

Elk6szil€s: A lesdahoz ke-
verjr.ik a rnandulal a reszelt c-
lromh6ial, €s addig keverjnk,
amig a tesaa holyagos 6s fe
nyes lesz. lleleg helyen lovab
bi f6l 6rat kelesajilk. A lctllel6k-
hez dsszekeverjijk a mdkol a
manduldval a cukorlal, a tejjel
6s a lejszinnel, maid lellozztjk

Beleszorjlk a grizl - a massza
nak dssze kell allnia, de ken
het6 maradjon -, 6s cilromEvel
izesitiiik. A teszlet kb. 1 cm
vastagla kinyfjljuk, r6simitjuk a
mdkos tdlteldkel, es a l€szlat a
ket hosszabbik feleroL felleker
jnk a k6pzeletb€li felez6vonali9.
A tepsll kivajazzuk, letakaluk,
6s fgl ofal kelesniilk. A siil6t
200 foka (gezsrjl6: 3. lokozat)
el6melegitjuk. A t6s4al az als6
r6cson kb. 50-60 Porcig sdljnk.
A mazhoz a porcukol elkever
jilk a cilroml6vel, beleszo!uk a
ciironeiot. es megkentilk fee a
bejglitelej€|.

, l
J'
'k<"-)

i/:'v//

Dtuis belgll
HozzriLval6k: A l6szlahoz

60 dkg isa, 30 dkg l6lt e 0rl
buryonya 25 dkg margain, 20
dkg cukor. csipetnyi s6, 1 dllet-
fol 1 dl meleg lelben fullatoll 1
dkg 6lesa6

A-lltllel€lhezi 60 dkg di6,
45 dkg cukor (melyet civom_
vagy nafancshejial, mazsola_
val, vanilias cukorral rummal
izesithetunk)

EkeEZ(er A tdsdahoz a2
dsszes hozz6val6t dsszegyir
luk. majd harom adagra oszt
Juk. A t6ltelekhez a cukrol ke
ves vizben Jel6zzilk, osszeke
verjiik az izesil6kkel, 6s 3 resz
re oszlva megloltiiik vele a
lesz|at. Kizsirozoll lepsibe lesz-
szuk, tojessargaval megkenink
fel 6ral hideg helyen szrkkasz_
tjuk, majd mesodszor is beken_
lilk tojdssergaval. EL6melegi
tett sut6ben 180 fokon 45 Per'
c ig snl jnk

. ,1 f  .

Elkeszil6se:
A friss halat pikkelyeit6l, ko'

poltyLjj6lol, belsd szerueilol
megtiszlitjuk es hideg vizben
megmossuk, hagyiuk lecs0p6g-
n A meglisailoll hal leje 6s
farka rajta marad. halal 5 cm_
es szakaszonkenl gerincig berr
daliuk, majd kivil belijl be
s6zzuk. 10 percig allni hagyjuk.
Utana kiviil b€lLjl beforualjuk az
enyh6n paprikas, 6rdlt kdm6
nyes lisAes keverekbe, ha
sAba elhelyezrink egy egesz
almat, hurkapdlceval be[ik6l a
hasat kitemasszuk, kizsirozott
leps re hasdval reellftiLrk. Hdtdn
lev6 vagasokba vajszeleteket
helyeziink 6s az el6melegitelt
stil6be helyezzijk. Kdzben le-


