
ON KOKMA.IIiYZAT IAPJA
II. 

'VFOLYA| 
- rl. SZAM - megielenik negyed6vente 2008, JCLruS

A kozseg eszak Kelet reszen lolydogal zonvara az 6slakosok is, amikor leleleped-
a B ma {o y6, melynek paiijaro llsaa id6 tek ezen a ,lelje, m6zzel" leli l6ldreszen
ben eszak ranyba n-6zve a nydri h6napok llyen osszelilggdsekben 6rz6kelem a
ban iiitni a [/]agas T6tra hav;s csicsait. A siniony lorony ldtvdnyei, szlll6lalum, lak_
harnai napkellel6 arnikcr a nap a Hada_ helyem 6rl6keit es bilszke vagyok ra, hogy
rcska hegy mogLl!  sel lenkedik e6, mer slmonyivagyok
csak a napnyugta szokotl szebb ldNanl,'t A lemplom 6s a iorony eredele vrsz
fylilani. a biborszinben nszd egaljdban a szavezeihet6 egeszen az 1332 €vre, ami'
serk vitr nroge phen6re ter6 sarger iz20 kor felepiill az elsd templom majd az
nap 1857 1858 evekben al6pil6sre kertilaz6ta

l6bbszbf k6zlijk 1968 ban s felijilasra
Ezt a soi< gyony.irllseqel 6s nem ulo s6 kertil de talan az ulolsa tdlljilAskor

sorban a jo term6f.irdel erz6keiheit6k bl 19e1_ben nvefievissza eredeti szepsegel

Messze uan
a kicsifalum,

de a lomya mfgis
ide liitszilr...

E mondat erzelmi tolteie kerit hatalmaba
vaahAnyszor hazalel6 jovdk Geszlel6b6l. Do
b6cer6l vagy Rimaszombalbdl. Az ul6bbn6l
mar a Pafavl dombr6l megpillanlom falunk jel_
legzetess6g6t, melyet mar m€ddldekr6l l6tni, a
Simonyi refomatus lemplom tornyai. Jelleg-
zetes karcs, magas lormeja, h6leh6r szine
'miatt nem lehet osszet6veszleni egyellen m6s
falu tornyeval sem. Kellemes bizsefges esz
|irrrL rajtam, valah6nyszor hazafel6 j6vel meg'
pi Latom a messze tavolbol. Ujra 6s Ljjra meg
Itirlenik ez a csoda 6rezv6n a s?illofalu csa
bd, olthon kdzels6g6t. A lorony la|vanya a la-
volbdl ldler egy ifan},lrvel, melyet laNa bizlos
lehet az ember abban, hogy j6feb - hazafel6
tarl, ahol vi| 16 egy biztos pont, ezen a fdlddn
sziildtaluja, lakhelye, csalidja minden arnr
dniga. Hosszabb tavollet uten az ember m6r
szorongva v6rja ea a latvinl,{, mely bekdvet
kezt6vel megkdnyebbill, de egy m6sik erz6s
es gondolal is foglalakozlalia az embert haza-
fel6 tadvan. Ez a l6nes es a l6lelem erz6se
azza kapcsolatosan, hogy vajon minden rend
ben van-e otthon, eg6szs6gese-e a csalad,
idejeben haza6fek-e mieldlt bajtdri6nnel llyen_
kof akaratlanul is setdsebbre fogja az emb€r
az jA.

Kdzelebb 6rue a ialuhoz m6g mindig a let
k6p legjellegzelesebb ponlja a templomlorony,
de mar szelesebb 6tok0rben ieltiinnek a talul
D6l, Delnyugatr6l kdru vevr5 Cserhet hegyseg
dombjai, melyek minl vedtig6i veszik kdrul a
Rimamenli siksagol.

Nem utols6 sorban megemlitenem a 10_
ronyban l6v6 harangokal is. Egy nagyobb
es egy kisebb harang kellemesen cseng6-
2196 hangja hivogatla a refomalus egyhaz
gyillekezet tagjail istenUsztelelre, kiserr
utols6 lliara polgerainkal, valamint ma is
minden nap deli harangszoval jelzi a del
eljolll6l.

Renr6lem, hogy vagyunk lobben is a Ia
kossag k6zdlt akik hasonl6kdppen erze
keijijk a minkel kdrillvevd vilagol, mely aka'
ratlanul is gazdagit. neve 6s kolelez ben-

M.E.
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tx*xx*?!''-- ,
elhurcofiak a lronlra 6ket. ahoi

kel egesz a 2o.szAzad fel6re
az 1945-ds ev tavaszara. Ta'
vassza mlndenk a meg0jLrlasl
es a kikeletel varja, azonban
1945 tavaszan az egbsz vil{
gon a haborLi borzalma sdpbrl
vegig NaborLl szedte ,ldoza-
tai1. nem kimelve sem gyereket,

embertelen kofiilmenyek kdzl
vagy megha rak, vagy ti €lt€k -
csonrsovanyra rogyva, meg
fosztva ember melt6sagukt6l.
A hirhedl munkataborok, a kon-
centrdci6s leborok ma is elret
lenl6 peldaul s2olga halnak.

Eml6kezz1rk na azokta az
emberekre is kiknek az emlek6t
a halottas hazban elhelyezellt
emlektabla 6rzi.

A 2.vildghabonjban a n6met
fasiszlak ala elnditoll hadjarat
mag6val r6ngalla eg6sz Euro
pal, mald az egesz vilagot is.
Amene elhaladl a habor! iszo-
nyatol szegenysegel, prszlu-
dsi nyomori, hal6ll hagyotl
rnaga ulan. Fijsl, korom, ham!
es llra hala, anyag 6s ember
veszles6g lajdalom es .re
menyseg remeny, hogy egy
szer majd vege lesz, hogy a ta
vasz megis eihozza a haboru
veg6l 6s begyogyitsa a sebe
ket" De be ehel e gy6gyilani a
tdbb mlnt  60 mi l ib ember ele-
tenek elveszl6s6i? Csak kis fa
unkban is lobb emb€r halt meg
leleslegesen vagy eltrnt, vagy

Az 1941 45 vi ldgh6borrban
e eselt polgArok eml6Kebbja:
G Bacso G6za Ealog Jen6,
Baio SiLndor. Berki G6za, Bu-
dal J6nos. Marlon Ligart, Ol6h
Jenos, Pusztai Geza, aadics
lsNan, Sendor Bertalan. Szab6
JZLnos, Szepesi lsiven Enri6
k!knek lisztelel6s beke pora k
ral

,ot! fulian etteft eft e foUon
tukar az en6er ty etajdsutt,

hat! dflklnt, Klijet dLt, neftsak

Pa,an6aai
s W balhnekien fritt es

tejtekzott tiaetg,

'*-

Eml6kt6bla a miisodik vildq hdbordban elhinvtak-rol

'efontdke{etet 
t)a(t

kin!szertEzettk

oE kartan ettem n eJottm,
mitar be-'1iyi er[em LDft s a

gliINos,
az drutn, a raih ztott a tuis, -

s kjntitiratt rctd s csaktefi!-
satnl festl

nlit azt i: fylitotttti aktt a

Pestisest."
\altujti M*hs: nnetuta - /cs.kr)

Aztan megis vege letr. 1945
mdjus 8 6n sikerul l  vegetvelnia

Nagy, szeles utce nkon lehet6seg
nyrlt az aklivacios dogo26k bekap-
csolasaval a munkak ev6gzesere a
kiLiltetett diofasor mellett ev kozben
kezell gyeplerillet va amint v rag szi-
getek viragai, gemeskrt, muskellis
paraszlszekdr, a viftiggal diszilell,
ki6pitelt park a iemplom m0g6ll lesz k
mdg szebb6 a falu lalkepel.

Kdzs6gunk az orszagos vid-6k fel-
leszl6si alapbol pdlyazai reven a
2008 evben elnyen 35 000 - Sk, arn I
a lalu knljdra 6s k6pitesere ko lunk.

Bizunk elk6pze 6srlnk sikeress6
gelren.

K6zterek sz6pit6se a 2OO8-as
6vben Simonyiban

[,Iaf hagyomannye va]t kdzsegijnkben a
\orl" -lelek srep|16se dp|tese sTeles lakossaC
ao/gaon lornabar.  Fgvr6sTl Simorl i  hdrs;,
on(o.TanyTal rFvF'r  bakap.corvd d IaLu srep
tesbe az aktvaci6s dolgozokat, mask6rl egyeni

kezdemenyzesk€nl a Tiszla udvar rendes haz

Simonyi k0zs6g lakossagrLban mindlg is meg
\,ol l  a srepnek a lF ' res2el 'ph d sre"rele
r elyel  kornyerel ,n(ben apol ldh.  ntr"  (e l

2.vi  aghaborLlnak Lelkes dsz-
szefogassal legydzlek a le-
gy6zhetetent. dsszefogtak a
nemzetek k ki a maga m6djen
el6segitve a gy6ze met a b6kel.
A nyugati sz6velsegesek, €s
nem ulolso sorban az akkori
Szovjel nio vezel6sevel v6ge
leI bdke le .

milyen eron ez jusson mindig
eszijnkbe Vlgye?zunk €s 6v-
l !k,  hogy soke lanson, hogy ne
egyen ldbbe habort csakls
beke, 6lli.ifk egymas mellell be-
kess€gben szereielben. A.M.

Tiitgyaliista hiuta pannereil a ,,FUra" Geg a Csizi fiird6be
Kelemes kdrtjlmenyek kdzott 2008.mdjus 23'dn largyalak a Fira c6g komun; is szemet begyijjt6 valalat k6pvsel6 azon

k0zs69ek polgdrmeslefeivel akikkel egyulimiikddnek.
A tarcyalas soran:
- €rlekeltek az eddigi munkekal
javaslatol ieltek a szolgaitaiasok b6vitesere
igdrelel tettek, hogy az egyes term6kek e szdllitasi diail nem fogjak emelni (vagy csak csek6ly ar6nyban)

A kozs6gek kepvisel6i pozilivan ert6kelt6k az eddigi egyilttnUkddesl 6s b6vileni szereln6k a komune is hullad6k dsszel6telenek
els/alllAsal papir ds rexlil hulladekkal. A la'gyalas {o7ds ebeodel e4 vegel
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prog ram ia realize l6d i k k6zs6g iinkben
ben rendszeres 18 hona-
pos sporobs ulen az igyfe-
lek 100o/, b6nuszban rdsze-
siilnek a szefz6desben
megk0l6tl c6l eleresere Ez
lehel hallasi megszerz6se,
szamitdgep vasarlasa. la
kas lelLjjias szakmai bl

Mlkrokitlcsdn n6ven - 35
000 Sk ierjedelemig 2,7 %
kamara 4 6vi visszateritesi

Az ETP Szlovdkia polgiri t6rsulSs

A SzLovak kormanyhivala
klssebbsegi szekci6 jAriLsi iroda
vezet6n6je l',lgr. Alena Hor
vethova szeruezes€ben meg-
keresell befntinkel az ETP
Sz ovakia polgeri lersul6s kep-
visel6je 6s l0laj6nlotta egylill
mijkddesrlkel a h6tranyos kd-
r!lmenyekben 616 szocialisan
fdulall csaladok anyagi meg-
segit6seben. Kdzsegilnkel is
er int iez a tema, hiszen jelenleg
137 szemely van az 532 6sz'
szlakossdgb6l munkan6lkil
25,75 %. A csalddok szocielis
segeyb6. aKivdcios lamoga-
tdsokbbl gyereksegb yb6l _6s
lakaslamogatasbol elnek. lgy
nern 0en jul meglakariiofl pen_
zilk hkesuk latarozasahoz,
modernizalasahoz. A k6zs6gi
h vatal mdr korebban is kereste
a lehel6s6g61 annak, hogy ho-
gyan segilse azokal a csalado-
kat akik sajiit hozziijarulassal is
tavilani akarjek lakasuk allagel
- kulr!rajal.

Az ETP Szlovakia polgar
lersuias ezt a szrlksdglelel Pa'
lyazta meg es ajenlolla iel az
igeny6knek m6gpedil a kovel'

1. Val6silsd meg ,lmod -
sporo as konslrLrkcot mely

gazdasegi egyrithLljkodeset.
b6vitesel az emberi kapcsola-

idoszakban k0lcs6n6kel
nyrjl - akds telnjfiasra,
lilrd6szoba ki6pii6sre gez ,
villany', vizbekOt6sre 6s
mas egy6b lak6sfe nhjitas-
ra. A kolcsdn anyag va-
sdnas lormajaban lod6nik.

3. Szoci6lis segits6gny0it6s
forrndja az 1945 m.ijus 9
e 6lt sztietell id6s roma-
szermaresLi lakosok resz€-

iigyint6z6s iormajaban
egdszseglgyi kellekek
biztosilesa

- adomanyok sz6ihordzL
sok torrnajeban " 6lel
miszer ruhazal
ebadasok szervezesd-

Nagy meglepetessei 6s halaval
logadlzLk 2008.4.23-an az erin-
leilek a mi kozsegilnkben 11
id6s szem6ly vehelett al ene-

A lakosseg 6rdekl6desel a
mikrokd cson segitsegnyLljias -
lorm6la nyerle e, melyben 30
csalad lelentkezeti. Az els6 hul
Emban 17 csaladdal letl meg-
kritve a szerz6d6s. Ezek a csa-
adok a kdlcsdnvetl osszegel
mind beepiteltek sajet lak6suk
ba kip6lolva ezi sajat anyagi
r6sszel es munkaiukkal.

A masodik huliamban to-
vabbi 15 csalladdal letl meg-
kdlve a szerz6d6s €s folyama
tosan vegzik a rekonslrukc os

'n!nkakat 
lakasukon.

Ma mer kdzzel foghato e
redm6nyei vannak ennek a
kezdem6nyezesnek. A resztve
v6 csaladoknel ethat6k a vAl
tozesok a jobb bkaskultura

Hateiriitiiir6 sze m | 6n a m ik1016 g i0 lt6puisel6i
2008. meius I dn a Paloc

l\/l krordgl6 k6pvisel6i vallakozo
szfera vaam nl a magyaror
szegi Dornahaza kdzs€g kepvr-
sel6le reszt vetlek egy k02os
halaratja16 lehet6s6g6nek ke-
resds6ben kdzvollenr.rl a Cser'
hal hegyseg Darnyi6s Peleda'

Fdlmerii lek a lehel6sdgek
a Damyi Briny tet6, kenyeret-
en pusaa, geszlelel nagybik,
lesztei r6szen lvankula. P6ler
ialv kalaszlerben - Almas va-
iaminl Kikinyes volgyek. A mrll-
ban ezek az etj6r6k mind fdldu-
tak - szek6rulakkent miikddtek.
Szlovakia a Sengei csopodba
valo belepeseveL meglerem-
telle a lelrel6seget, hogy a cso-
porton belijl haiardljerokal nyis-
son szomszedai leld, megkony-
ryitve ezzel az emberek hata'
ron l li egyillh kodesel fej
eszt6s6l munkahelyek kere-
sdser, l6tesites6l kullurdls

rok lelLjjitdsdl 6s lovabb fej A bizorceg rnegallapilotia,
hogy a reg harataleftk a
Szlovek oldalrol ugyancsak el
vannak hanyagolva. Legmegle-
lel6bbnek mulatkozott az Al-
mAs valaminl a Kikinyes vdl-
gyek 6tjar6ja.

l\lagyar reszr6l mar l6p6sek
lorlentek az atjar6 Kikinyes vdl
gyi l6vehozasara. A helyszinl
egyeztetes alapjan reszilkrd
megvalosilhat6 az Almas vdlgy
aljdr6 is. A mikror6gion belnl
iovebbi egyezlei6s ulen el kel
ddnleniink rnelyik alternalival
tarnogaljuk.

A halZLreljard nregvalosilA-
sdhoz sztjks6gijnk van a Eesz-
lercebanyai nagylerseg be eeg-
yez6s6re es lamogalasara
Ez6rl keruennyel lordultunk a
hivalalhoz 6s k6rlrik hogy dol'
gozzek bele szdndekunkal a
2008-2013 kerilleli feiesztds
lervbe. Vdrjuk valaszukai.

A k6pen hlhat6 bak6li Berkl Andiis - Ges:lele polgirmes'
tere, Elek lstv6n - Domah6za polg6rmeslere, Zagyl lstvan -
D6t6r polgirmeslere 6s Ing. Madardsz Emil - Simonyl pol'
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A 92 6ues szahdleles6g uisszaemlGkezEse
A szab6s6g az egylk leg-

6sibb szakmak kd26 lartozlk
Ezt a mesteGegel miivelte Si-
monyiban Ujpal J6nos, aki ll
sziiielett az 1906 os 6vber.

Tanulmanyal Rimaszom
batban v6gezle rnint l6rfiszab6.
Gyakorlatail Remenyik Samuel
meslerszab6tol sajAtitotta e.
akinek sokal kdszonhelell mes
lerseg6vel kapcsolalban. Az
1920'as eveklSl kezdell On6l16
an tevdkenykedni szakmaj6-
ban. Nagyon sok szep dltdnyl,
kabalol, v6legenyrLrhat keszilell
6s vallalta mindezek iavitasit
s. A kdrnyeken srnerlek voltak
munke, mivel a iominos-igu
anyagokal Magyarorszagfol
rendelte amib6l elk6szuliek a
szebbne -szebb ruhadarabok.

Feles6ge szr j .  V6gh Jo er,
akivel 1935-ben kolollek ha
zassiLgot, sokal segilell a kez-
ze loden6 aprdbb varrasokral,

oa.IANsKY PRIUKAZ

A legid6sebb Simonyi polg6r portreja

pl. gombok lelvarrasanal,
gomblyukak kivarrasanal, lisz-
tazasnal beles eldolgozasdndl,
slb. Viszont a vasaldsl mindg
sajat maga vegezle liizhelyben
f elmelegitett szabovasaktva .

1947 ulan egy Geszletebol
szarmazo lin keru I hozza lnas-
nak. aki harom dven kereszlui
lanulla k a meslersegei. kit
csaladtagkenl szeretiek.

Es mosl kdveikezzenek Jo

1915 ben szUlel lem Uza
panyilon. Elelem nem voll
konny!, mivel 6desany6m ko
ren elhunyl, igy 11 6vesen 6
leskeremmel mafadtunk l€lar-
vef. En. mlnt legid6sebb any,
viseltem gondiukat testvereim-
fek. A legkisebb minddssze 9
honapos voll. Az 1920-as 6vek-
ben kerrillem S monyiba. ltl is-
merkedlem meg feriemmel, s

egybeke esiink ulan 6 evre
kisldnyurk szijletell Jolka, aki
hobbik€nt a csaladtagok sza-
mara mind a mai napig varro-
gal '

A 7 tesiv6fb6l ma mar csak
4 en 6 nek. Pirike nen Ameri-
keban, JLrlika neni l4agyaror
szdgon lt4arika n6n Tornaljan
6s Joldnka neniS monyiban.

Bacsd Anna k0zs6giinlr
legid6sebl polg6ta

NE'U3! (A.E!KOSLOVE)lSKA

Sint6rk6zre kertiltek
a k6bor kutyfk

K0zs6grlnkben nagy gondot jelenlenek a szabadon k6szdl6 ku
lydk. Szajkoser 6s leltigyelel re krilvesz€lyl ielenlenek a poberok
6s f6k6nt a gyerekek lest 6ps6gdre. Ejjeli ugatasuk, Llvdlldsiik
zaklalja a polgArok pihen6s6i. V6gg piszkolva a gyaogiarbkal,
lerl6z6st 6s betegs6gel is lerjeszthehek. Ebben az Ugyben t6bb
panasz is 6rkezeit a kdzsdg hivalalba a polgiLrok r6szdr6l.
Becsl6silnk szerlnt 125 daab kulya 6l kozs6gilnkben, ebb6l eddig
55 utan lzell6k be a polgarok az adol.

A kepviseltilesliilel is foglalkozott ezzel a probl6maval 6s
donlese aapj6n meg ett rendelve a kulyakal beiogo szolgalat
m6s sz6val ,sint6i, amely az dprilisi h6napban mar egy alkalom
maldsszefogla a k6bor ebek€t 6s elszallilotta a telepere. A belo
gott ebek sz6ma 13. N.4unk6lukat folylatni iogjak az elkovelkezd
doszakban is.

Szi l letel l  1912. j  lus13-6n
Cakoban. Nazassag kdtes utan
Simonylba kdltdz6tl, aho fdrjd
vel Bacso G6zrLVal 6s csalad
lavaL magangazdas6ggal fog

F6rje 1942 ben a ll. vilag-
hdbor, aldozata lett. 1943-ban
edesilettek halabrol azota
dzveg*enl 6lte 6lel6t. lva mer
96 6lesen id6s napja t a Sz,Lr

nyai szocials olthonban ldlti.
Ep elm6jdvel m6g mindig er-
dekl6dik a vilag €s a falu ldr-
tdndsei iranl. Nagy szeretelleJ
verja h€tv6geken csaiadla lalo-
galasat.

K6zelg6 szi etesnapjahoz a
kdzs69 dnkormr,Lnyzala glatulal
6s kivdn meg sok er6t, egesz-
seget €s boldogsagot az el-
kdvetkez6 6veihez.
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hordatja sajal haza-
ba. (Egy 6vvel sze-
l6tt a nyfll orgszag- -
fion megtamadja

ekkor halalmas bir-
lokok ura, dsi iava-
dalmai L pl6ban 6s
Peslmegy6ben van'
nak. Mlnt a kidly

1502-ben halalmas
loszegokhoz jut Gd'
miirben is. l,legkap-
ja Gede varal a lar-
tozekaval egyiiit.
tehal Sirnonyi s az
dve lesz. Hatalmas
pereskeddsbe kezd
a L6rentlfyakkal €s
Felediekkel a gedel
r6szerl, melyel e
g6sz 1594-ig foly-

M6g a tdriik betores
el6lli birlokai van
nak itl a Horvalh
csabdnak (el6ne
viiket a s monyir
nagy el6szerelettel
haszneliuk). Hor
vith Gergelynek s
leles6g6nek Erzs6-
betnek gyermekiik
Gydrgy (feleseqe
Margil) 1 539 ben ki-
lelent az egri kap
lalan el6ll, hogy a
Simonyiban lev6
k6t hezhevel , a
hozzatartoz6 fdl
dekk€l egyrllt Kis-
laludi Farkas lsNan
g6mdi szolgabir6-
nak adja 100 ma-
gyar arany forinterl.

Ebbe az adas-

ndv6re Horu6th Bo
Feledi Le ek jobb' .- . I
egyait is, szekerei-
ket, lovaikat elveszi er6szakkal
l6lnk). Ebb6l az id6b6l ismeink
Simonyi pl6benoset, kil lstvan'
nak hivnak- Slaphanus pleba-
nLrs de Symuni. A majd 20 esz-
tendei huszita elnyom6s ulan -
1460-ban Matyas szabadftja tel
a korny6kel s a serkei varal,
melynek visszafoglalasabana
regll6ris seregen kivnl a k6r'

bab is, ki Kislaludi Barnabas'
nalvol t  f6tn6l.

A d6zsa f6le parasztazadas
semmilyen hahssal sem volt
kezdetben a mohecsi kalasz'
lrofa is csak hirkent erkezett
ide. 1548-ban 18 egesz jobb
egyportan blyik a gazdelkodds.

Simonyi vagy - tudnod kell -hetyrofl6nerisorozailt.sz.
Feldolgozta! I<ov6,cs G!,.rrla,

ny6k jobbdgyai is r6szt veltek -
kezd javulni valamit a lakossag
elelszinvonala. Lassan az 6let
visszatdr a r6gi medrebe. Az
1489-es eszend6b6l egy €r
dekes felm6r6s maradt renk.
Ekkor kjak dssze L6ranfiy Mi'
havnak Gede vara larloz6kai'
ban bvd resz6t (az egri k6pta'
lal vegezle a szamohst), mely-

Raiz az 1800-as 6vekb6l

l6ddai, kiknek L6-
rincfaivan a Szuh6n,
maid pedig ben6-
siil6s [tjiin Szent-
kirevban is nagy
loszagai vaonak.
1451. majus 4-€n
aek6ny Tamas, ki
Pel6czy Simon f6'
bvaszmesternex ai
necsk6i 6s gedei
vernagya voll (k6-
sdbb meggyilkolek),
dsszetrombitelja ke-
regedei, janosi €s
pal6ci jobbagyait s
vilagos nappal meg'
lamadja Simonyil.
Paraszljaival tdr
zijz, ami eEjiik kerdl
aa megsemmisilik.
R6rontanak a Lo
rentftyak kLiriajara, a
cselddsegel s iob'
b6gysagol sz6tza'
varjak. Kellen a pa
rasztok kdzill ellen
dllnak ezeket relle-'
netesen osszeverik
s v6resen tdml6cbe
hurcol jak. Amil  a kU- . . ,
riaban s a gabones t-'

""i.*o"n 
-i"rin"t t 1--

azt mrnd sz€ke(e i il.l-1""i."ro* 
-i"utr,t p-! '

azt mind szekeffe i*.
rakalja Bekdny s el- I

(Feltl ir a mill rzirl|ldll
1450-ben a Serkeiek panasz
kodnak, hogy a var konjli lalui
kat Simonyil is annyira lonkre
lettek a cseh€k, hogy semmi
jovedelmtik nincs, amjl elvel'
nek azt a csehek araljak le, a
bkosseg pedig a sok n6lku-
bzesek miall monskLil, A sza-
zad kdzep6n a lalu legnagyobb
birtokosai a L6ranl-
llyak, akik valami
miatl nagy ellen
segeskeddsben 6l
nek amik6falyi 6s 16-
rinclalvi Bekeny csa-

ben a kimulales 148 tolket,,iga-
zol", de ebb6l csak 68 a lakott.
A 10 faluhoz tartozik Simonyi
is. Ha allagszemot veszlnk egy
falura (kjs telepillesek is van-
nak itl, Cs6kafalva, Kisg{tmdri
stb-), akkor Smyonyna 10-12
lelkel nyugodtan szamolhatunk,
ami a szazad v6g6r€ (ha figye
lembe vesszrik a szazadr'an

t6rt6nt nagy n6pi ,menekri16-
sekel s a pusauldsokat') nem
rcsz albg. Egy 1494'ben kell
bizonysegbveleben az egi t6p-
lalan ily szdveget hagyotl dnk:

'Sz6chi Laszb neje, Anna, ser
kei Lorend Gydeynek bany
kijelenti, hogy teslv6re T6biAs
eltal a gedei 6s serkei verakb6l,
tovabba a gdmdr megyei Ge-

deallya, Serke, Simony es
Gesztete helysegekbol 6s a
feledi bidokokb6l stb...banyne-
gyed fej6ben, az 6t illet6 r6szre
n6zve teljesen kiel6giletett".
Fenn maradl a szazad iobb
6gyainak (tdredekes) n6vsora
is. Ezek a iobbagyok lahek Si
monyilr Mathebalaz, B€ly,
Bencze, Bacso, Ban, Balog,

Thompa Kowacs, Amb|wzko-
wacz.

1502-ben lesz a falubaf bir
lokos a Kubinyi csal6d, neve
zeiesen Kubinyi Leszl6, ki
1492'ben nagybanyai kama
fag16l, majd kiralyi alkincs-
tarnok, udvari kamares s v6gul
a kiravi varlak udvarbiEia. [4ar
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Y'V E.Cg&ru
Ieendflr a gyiimiilcsiisben

Az €s6s rprls 6s mdius ulin a
lLinius is €sav€ k€zdOdijil A h6nap
elsd naplaban b6ven voli csapaddk
d€ Meddrdkor.llniis 8-rn a lariomdny
nagyobb rdsz";l ekeriilld{ az €sdle.
hbk Semahel,jeg a loy'atdsban ke
v'is nvalar esz ds beilazoadika ndp
meglgyelds aapjdn ka aku I mondd
ka .Szdp lvfeddrd.nap. kelenres nydr.
de ha €sik k6szijlhelsz md. negyv€n
napg az €sdre s vdrhalsz m6g a lo
ddre A iLjn usl. a nydr kedzel6nek
hdnapidt nagy elenl6lek ielemzik Ek
kot eghosvabbak a nappalok egma.
gasabb a napiilkts. A sokdvi lapaszla.
al szerinl a havi h6mersdk€t csak 2
lokkalenrelkedik de ha a lranapelepn
m€gkezdbdik a .meddrdi es6zds a lLi-
nus ehel a legzivalarosabb hdnap
lyenkar mar van vagy hamarosan
lesz szilreienrval6 a kedb€n. ezarl a
niiv-dnyved€€mmel is ovalosabbnak
kel  lenn€agazdanak
A bowdsok anek a le[korabbrn

A ldbbnyire nxtr dro szamocdban
a novenyvddelm€l csak nagyon indo
kol eselben szabad vdgezn Ha 2 3
naponla szurel€luk az a'efl gyiimo
csbkel e6lordu hal. hogy a novanyv6
dd szerekei s elogyaszljuk A vdde
k€zdse eseleg a sziirk€penesz adhal
okol amey az idehez hasonlo p,rAs
dojdrdsl vagys az iyenkor kialak!1
nedv€s helyekel .k€dvel Elene a
sziirelees alali s vedekezh€lijnk egy
spec e/s ndvdnyvddd szenel amey
nek a verakozis deje 

'nindossze 
egy

nap. A k,szilmdny Trichodex WP nd

A mdlndban sok gondolokozhal a
boirilszes b€legseg melyr€ sz nl6n az

A ribszk€ as a kbszmel€ (egres)
nem gdny€ alando vddelm€l a kir 0n
bozd bnev,ik -as kdrokozok elen. A
laldban csak akkor k€l kazbeldpni.lnk.
ha vaLamiyen eviltozasl dszlelilnk a
novdnyen Jrnius loyaman leg nkebb
a szthafnralgomba 6s a kiilonbOzo
evelrulrsi e 6 d6zd gombdk lehelk
szilksdgessd a permelezest A ved€
kezesh€z lras,nrilunk oyan kesz I
mdnyl  amey mndegyk bel€gseg

A h{iasolt fituf nw6delfi e
A hdjas gyilm6csdkkel ,la,ban

A d6 eselbben a egldbb kdrlevd
vagy kdrokozd csak €szt"6lkai kjfokal
okoz ezdd tdbb 6vlzeden kefeszliilis
egdszsdgesen lel6dhet a la Xydll
kdpp akko' lra ld vizgazddkodesd
ldpanyagban qazdag ralajba ij leljlk A
lelepitdskor keriijilk a iagyzugos he
yekel. merl a ldban a €gnagyobb kdrl
a lagyok okozhaldk

Egyre ldbb h6z kertben letm€sde
nek nrandudi A kiiros'toiidrdszl meg.
egyeznek az dszlbarackdval de sokkal
rilkdbban kel vddekezn elenilk. Ese'
lenkdnl a k0 onbdzO gyilmolcsmolyok,
evdlen/ek a leve lkaszto gomba -.s a

A mogyord a tobbi hdlashoz ha
sonl6an szinlen elendlo a b€leg

Az 6szibarack niir6lwedclrro
Ha sik€rii I megle e dkeppen vdde.

kezntink a hvassza ielentkez6 lafr
Ms belegsdg el€n. akkor mrir lil va
gyunk a novdnyv-adeem nehezdn JLi-
nrus lolyanrdn az 6szibaracklan nrr
ritk;bban kel szamonunk gonrbes be.
legsdgek kaakudsdva leqlnkdbb
kirlevdkre 6rdemes osszponotosila
nunk A eglobb feladalol ebb€n az
ddszakban a evalelvek "6s gyumoi
csmolyok adtek szdmunkra A ev6ltel
v€k (Jbkent a lekele 6s2lbarack-lev6f
letij) kdzv€lien Mrl6le e s igen suyos
lunetekel okozlrat de a virusos b€.
legsdgek i-arieszidseve a fa sorset s
megpecsdlelhel k. A kiildnb0z6 gyii
nrd csmoyok kozijla barackmolyl es a
kelei gyilmdlcsmolyl drdemes meg'
emlilen M ndket kadevd kaddle€ ha'
son il egymbsra ka dtelijk nyoman a
2 3 €veles halldsok barnan eszarad.
nak mald a hajt s lbvendl m6zsa-
csepp ielenk meg A kAnevdk elen
v6dekezdshez haszneiuik Clress 25
WP-l vagy P rlinor 25 WG1(m ndkeltd
halAsos a moyok ds a €vdllelvek ei

Aszilvr Y6delme
A szlvdnak a r ig l6mk viszonyag

sok belegsdge es korokozoja ismed.
hdzikertben megrs hl'itdrbe szorul a

ndv€nyvddemiik A vkLrsok elen ve
dezek6s akkor a e0haldkonyabb ha
az azokat i€rjesztd leve l€lveket gyeri
ltuk Ha sok apr6 €hu loli i€rmdssel
ialikozunk mostandban a iak aafl
akkor azl valbszhilleg a szivada.izs
kdd6le e okozza V6dek€z6sre mer
nincs lehelosdg de sokal teheiilnk a
fiik kovelkezd 6vi eg6srsdg€s leil6
ddse drdekdben A leddzds dsz€dse.
kor a aposan rizzuk meg a szivaldt ds
az igy lehulot gytima,csdkel semmr.
silsuk meg Jeenleg a vedekezase
es6sorban. a szvamoly ad okot
ame y nenr csak kozvel€n k6rtelelevel
kdrosil .dgdsa nyomdn ugyans meg
lelepr k a moniiagomba amely aztin
teljese'r ekilbklelenil a gyiimdlcsdt A
zdd viv'ikba irn us eei6n iisjdk be
magukai a szivamoly es6 nenEedd
kdn€k hernyd maid a beregasokon
m6zgasz vdrgds jeen k meg A herny'j
ielen dlafe ula. hogy mdg a zod sz lva
is kdnyszererik ds €hulk. A krjs6b
b€kben mdg 2 3 nemzed"ake s lelltjdk
a kdtlev6nek igy a sziretg loyamalo-

Az alma |lov,nwadslme
Az amel vddliik loyamalosan a

varasodds elen A varasodas m nd a
lialalhallesokai es a leve€kel mnda
gyijmdcsdl vesz€lyenei A szihar
malia ellenldlben l6kdni csapadekos
d6jdris eseldn iiii le a leldt. Ksker-
lekben drd€mes olyan terekel vr.
astanunk a vddekezesre amelyek
mindkel belegsdg elen hatdkony vd
demel nyLijtaiak Az ama kadevoi

kbziil iLjniusban eginkebb a, almamo
!y kirtdledv€l k€ll szdmo nunk aBrely
az amrin kivii a kdrldl a birsel a nas
poly,l€sa ddl nreg mdg sz6mcs mds
gyiimi)lcsot is k,rosil Az amamoy
hernydja beierd! a gyilmocsbe ega
sz€n a maghdzig. Az igy.kiaakulseb
Ieliieten konnyen megi€ epsz k a mo
niiaqomba amely kds6bb rotfDdisl
okoz a gyilmdlcsdn A nrolyok elen
(almdi6l sz lv6nri ) a Basud n aCh
nelrln. a Danitol a Drmln a Karrl€ a
Mosian az Omie a Rogor is haldsos

Az almamoy elen kannyen vdd-"
kezhelilnk karnyezeibaril madon s
lvlv€ a kdrlev6 a {dk kd'eq'€pedd
seben leie dt ezerl a ld a heiyrex
lru dmpapirbv s btlos rnenedek€t j€.
ent szdrndra A leel6r€ von!d lre,
nybk a hulampapir hailalal €6szere
tete hasznalidk bLjv6helykdnl A ldra
helyezefl oveket c6lsze" idn uslo lr
lyamatosan cserj n 6s e6geln A ve
gysz€res.v6dekez6ve a lepkel ,a
zdsa uUn egy.kdl nappalkerijlr€r sor.
ezt a kds6bbekben kdilrelenle m€!

A szivadarizs el€n vddekezds'""
mer nncs leheldsdq de sokal ielre
lilnk a 6k iov6 dv eg6szsdga"arl F€r
l6zds €selan aaposan rdzzuk meg a
szlalat ds a ehubn gyiimocsol
sernmsilsilk meg A €ljobb ha egy
mdler mely€n eessuk 6ke1 a taLaiba
mena ,rvak n€m iudnak felionnia le

Az bsees bogy6s nbvenynd l-
gye jilnk gyomm€nless6sre s

Nem z0klrenfmenles a

Tisztit6

1\45,r csa.h Z pA,r g6l5za,
f 6szhel SirrrorrSzilca,rr
lV nl m nden 6vben Jdzsel nap kbrill. az id6n is megjelenl fa-

lunk egen az 6slronos vindor
madarunk a golya Bizvii az
els6 hirmondd govaban varluk a
t6bbi vandor golya megjottel.

Sajnos nra maf lldt!k, hogy
csak kel piLr 16rl vssza t6szk6
be, m6gped g a Gel Sandor csU-
ron lev6 feszekbe es a kasidly
el6lli oszlop f6szkel5 helyre.
Rem6ljrik hogy egaldbb ezek
szefencsesen kik6llik ul0da kai
es laldn 

'najd 
egyszer szaporo

tos Lil ds a bo6glai

kiildetdse megiszlila.
nla kozs6gilnkben ke.

d6szakban hogy ez mdr veszely€zlel a lszlild allomds parameiereinek a be
h esel A2007.es 6v v6g kbrnyezelvddeh inspekcid megalapftasa szerinlis It
len l6pve egy alka omma a kvizsgel 2006.2007 ev m nliiN mulatoja

Ana hogy koriqdhassuk a iiszlilis m n6sdgdl. meg en hosszabbilva a prc
bailzenelleles ddszaka 2008 d€.ember 31.i9 Reii-;lhetrjleq ez iddre kl tudluk
I ' j .7obot.  a\rq/os(; ! { r t "  b o t .Jrd-.di  pod' . ! .eLbdol  -

lisztitti6ll0mes beiizemeltetdse
Kozsasilnkben a

nagy nlrasiru urals
EU fejeszldsi aapbol
ki6pijll tobbek kozolt a
vizvez€t6k. kanalzli.

A rdg v€zelekb€ besz
lelkezefl szennyv zel. s.#
A rdg v€zelekb€ beszvdrg6 ialajvjr lomege olyan m6r€leket 01 pldne €sds

dik ! i ra ia lunlba. a dlszam!k.
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Korunk legisme.tebb boh6m
horg6sza es az Orcg hal6sz
es a tenser rcgeny ir6la .

Ernest Hemingway
A horgaszat hozzatanozik

az ember dllaL miivelt ds folgal-
kozesok kdz6. Mlllja vissza
vezethet6 eg6szen abba a kor-
szakba, amlkor az embensdg
Itj lev6kenys6ge a vaddszal,
halaszal 6s gyiijltjgetes voll. Az
6skori ember voan megell ab-
bot amil a term6szettdl kapolt,
Jenntartva bel6le fajlajal, csa'
l6djet. A lermeszell6l csak any'
nylt vett elamennyire sziiks€ge
voll. Ez6rl a lermeszet nem
hianyolla az elvetl temeszeti
lavakat 6s gond n6lkill meg lu-
dofl njulni.

Az emberis6g lelsz6menak
a ndvekedese megbonlolla eA
az erz6keny egyensn\4. Tdb-
bet veszilnk el a lerm6szetlol
mint amennyl t j ra k6pes ter
melni. Gyakran olyan negativ
hatasok drik melyek tonkre te-
sz k a kdrnyez6 dllal 6s nd-
venyviagot.

E? iigyelhei6 meg haldllo-
meny. halaszal, horgaszat te
r!let6n s. Oiyan szerencs6sek
vagyirnk. hogy ialunk hatara-
ban folyik a Bima foly6 6s a
Macskas patak. A rn tban
nagy viz es mocsaf terijlelet

segel es ez boldogabba le e
-ilelilnket, gyermekkorlrnkat.

Sajnos ezek az d6k rnel
elml lak. A mocsarak eitinlek
a Rima szabAlyoziisa, a ket viz-
mdeezes 6s a2 elandi viz-
szennyez6s anal rnegcsappanl
a vizek ha ZLllomdnya. Ul6bbi
d5ben lolbukkanl vizeinken a
n6lunk nem 6shonos karo kalo-
na madedaj, rnely szlntdn lize-
deli a halebmAnlt. llyei koriif
mdnyek k6zd1l kenylelenek a M,E.

A horgiszat mflUa 6s ielene k0zs6giinkhen
kdpeztek az LBabica, ll.Babica
ds a Kerek dr, melyek sajnos
ndr ma nem leteznek. Lecsa
pobsra 6s kiszerftasra kerilltek.
Pedig ezek a vizek voliak csak
gazan gazdag term6szeli je
lens6gek. Az 6let csak igy
nyrizsgdll benniik lele vollak
k0y6val bekaval pi6cakkal ro-
varokal, madarakkal, de Jokent
halakkal. Ezek tOmege es m6
rete, lajta gazdagsega vissza-
eml6kezesen es gyerekkori
hofgeszdhenyem szei lnl
ilyeszl6ek vo lak. [,4eglelhel6k
voliak pontyok. cslkak jicok,
campok, naphalak, gurLlz si-

' 96r, angolna pirosszemrl 6s
kedszok. A r6gi simonyi hali-
szok ezekben a mocsaras la-
vakban logt6k meril6 ha6val
ktjzhdl6val, kosarral es horog-
gal a halal. Gyakran folyamod-
tak nem 6ppen legelis mod-
szerekhez is. Fdlzavadak lo-
vakkal, jdszaggal, geppe a
vlzet 6s a zavaros viz letet6dl
dsszeszedl6k a halakat.

A Rimriban is gazdag 616
vilag volt. ltl altalaban horoggal
Joglak a halal. A ma mar el
hunltak kdzul nagy horgaszok'
nak szdmilotlakr B.Szanlszl6
lslvdr, V6gh Bama, Btn Bela.
Nagy szereteltel rendezlek ha-
laszalokal a Babica mocsaras
lavain Kasza lstvdn, Balog Ala-
dar AdorjAn Andor, Pal Geza,
Oldh Arped. Eredmenyes mo
dernebb horgaszoknak szami
totlak Vegh Gy6z5, P_uszlai
Ernd, Lakalos Laszl6. Sesiak
lstvAn, Lang Laszl6, Asztalos
Jbzsef, Zagyi Barnabas. PeF
sze mellellrik vollak b6ven orv-
habszok is, azokban az id6k-
ben haldszotl a lalu apraja
nagyja. Mdg a Rima szabavo-
z6sa ulan is sok voll a ha a

kdrnyez6 vizekben 6s kapilelis
nagysrigokra n6ltek. Nem mon'
dok nagyot. mikor az| all'lom,
hogy parzaskor k6zzel fogluk a
csurgdn a ldcokal.

A kesdbbi horgaszok Aszla-
los J6zsel, Zagyi Barnabas 6s
Lang Leszlo kdrtil csopoi(osui'
lak. Jdmagam oLyan fanatikus
horgAsz vollam, hogy mindha-
rom larsasaggal horgaszlam.
lgaz kezdelleges bolokkal, csi
gakkal. zsinorral de anndl e
redmenyesebben Naponta ki
togtuk a rnegengedetl menny-

simonyi horgaszok elj6rni a
nagy lavakra Peledalara Os-
gyanba, Meleghegyre, Csizbe,
valaminl a nagyobb toly6kra
Sal6ra, lpolyra, Tiszara ahol a
ha gazdalkodas nak kdszdnhe-
t6leg jok a horgaszali lehet6-
s69ek.

Meg e neh6rs6gek aran s
akl egyszer belekostolt a hor
gaszalba annak egy €lelre rab-
jdva va[. Egy nj 6lelm6ddiL fef
l6di k magel ahol a pihen6s
mellell az ember a nagy foges
remenydbe nem resl h6lvdge
ket, nappaiokal. 6itelekel t6lteni
a viz padjen. A nagy togas
megva os asa erdekeben nem
rest komoly 6sszegekel dldozn
folszereldsek vaserlasara bo-
lokra. csigakra, horogra fonoll
zsin6rokra 6s a csodacsalik
sok iajbjafa

Az !j d6k szele meghozla a
vAllozAsl az dlidzkdd6s ler6n
is. Ma mar a killleme szerinl
nem |jgy nez ki a horgasz a viz
padon minl egy vizimano vagy
rn nt a menekrill. J6l ollozve
Larepszinii r!hakban mell€'
nyekben ka apban bLiszk6n fe-
szil a vizparlon, kez€ben szif
sler jexon horgasz botokkal
rajla komoly ors6kkal mulli-
plik6torokkal es sziveber iele
rem6nnyel varla a loszeren

Simonyi k6zs€g horgaszai
Szlovakiai horgaszsz6velseg
lagjai dsszesen 15 vannak.

Fem6lhet6leg a nagy iogris
rem6nye nem vakiisa el a viz
pa on ponyaz6 horgaszokat 6s
nem feledkeznek meg a horga
szali tdru6nyek beiarteser6l.
Nem fognak kl es Olnek meg
minden 66l6nyl am a kozel ik
be kerill de vedik a termesze

' ' : . . - - .  
+-

lfl. Asztalos J6zsef 6s ka-
pit6lis ponlyia melyel

2008-ban logolt a Rim6ban

lrlem mindenld taflia lontosnak a k0zter[letek ltultutiltsigiit
A S nonyi kdzsegi hivala 6s poLgdrai nagyrdsze

mer dvek 6la sok anyagakal 6s energiet kolt arra
hogy lolyamatosan novekedien lalunk, lakhelyiink
kulturdlsaga Rendszeresen rendben vannak taaua a
kdzieriilelek, ekaszelva a gyep 6s az dveksorinkia'
lakiiot vireg szigetek, parkok sokszint vireg kom-
iazrcidja amben dvra evre gyonybfkodheflek po sri-
Grnk a launkba L6logat6k 6s alula26k. Pogdrank
logos kez€ nyomlin. ldkdnl az akiivaciokban r6szf
revrjk nap minl nap gondozzdk ezekel a csoddlatos
szinekben pompaz6 term6szel csoda[ Po]giralnk
szereleti€ igyekeznek ki.kia sajdl porujal s szebbe
ienni amit az dflkomdnyzal igyekszlk a ,Tiszla
udvar. rendes hdz mozgalomon keresztiil honofdlni
6. Kozs60iink, de poig6rai is sok elisrner6sl kaptak
3zer1 az elmfll idiiszakban.

Ez ijv mdius 23.4n is sor ke[jll a cserepes
? riigok szu ini6k. rnuskaflik, legecskdk, viz kdk vi.
siirliislila. meiyre ldbb mint 7000 Sk kolldfliink. A
lrorziedd kezek illa ugyancsak messzepijltek a
posla el5ii ldvd paraszlszekdr. kopjala kctu dfli pafi

ds nem ulols6 soban a gdmeskLjl ds kornyeke
Or6rnijnkbe viszont iirom keveredetl. amikor mdius
26 rn polgdfank azt a hit kozdll6k a hivalalal, hogy
a virdgokat megdezsmeidk. Le opiak az dj epeaafl
3 nagy csercpes szur{inidl (megjegyzem le vollak
drdltal kdlozve) a kopiafabl leh6r 6s pros paraszt
muski kat a gdmeskj{61 k6l hoszzLi v riig cserepel
v rdgosl6l de ndg a vaobii is khLizogtik a peiLi

nidkat End a btudnylDl ugyancsak eomboz6dtam
magam 6 de ,gy gondolom hogy mnden j66rzdsij
poigarunk h, aklk szinten meglopva drzik mdgukal.

Ezutdn a keserii tapaszhlal utrin az €mber 16
leszi a kerddsl dnmagrnak ls vajon 6rdemes e
egyelaEn ezzel lor&f . loglalkozn anyagakal h
dozn ha egyszer k6pleienek vagyunk. anrink van a
rosvakaraiLi zsvrnyoktdl. neadi slen lakosunkl6

Valaki, vagy valakik cssk hivalkodesnak ve
szik a lalu szapilesl, es keszakarua ldnk6leszal
rhrsok igyekezel6t es munkrjdl?l

Keseriiszdjize van az embernek az elfee hely
ze1ekl6l. de vegs6 lokon tLil kell i€nnilnk magunkal
ezen. Taldn iobb akossdgi dsszelogesra egyillimii
k6ddsfevan sziiksdg ahhoz, hogy megvddjilk lavain
kal. Eddg hiaba drdekl5dliink senki sem ludot in
lormiic dt adn a zsvaiyokrdl.

Vagy hEf ia unkban a haromsz6lrs uralkod k
No sz6li! Ne hallj!

M.E,
Ne ldssl



A p6nzvalas ideie kdzeledik- Meg kell baralkoznunk miel6b bev6teleink 6s kiadesaink ezekhez a reelils 6rl6kokhez val6 igazftasaval

MINSZK csapataba ilt is UEFA jalszoltak
(15 meccsen 10 96l)

Kdzs6gink sporlszeret6 lakossaga fi-
gyelemmel kisei Rdk R6bert sporlkafiie4at
6s szurkol neki a msccseken-

Bizzunk benne, hogy egy-egy hazahto-
galasa alkalmab6l kupamerkttzesen meg
kepviselni togja lalunkat is 6s felcsendLll a
,,Hajra Simonyi".

A "Sport" napilapnak adolt inteiu szs_
rint: A kdvetkezd szezonban bemulaikoz-
hatia a masodik legnagyobb szbvak li-
gSban (Trencsen-ben).

Simonyi lakos rfgja a feh6roroszorszdgi
Dinamo Minszk labdiiiit

Rdk F6bert 1978.i.15-6n szriletelt Fi-
maszombalban, aki 6 6ves korat6l fulba'

Fulbalozott Rimaszombatban {Ziaci _
dorast), Besziercebenyen (clorast - a liga
regjobb g6lldv6ie leil €s 6k iettek a bajno'
kok) Rimaszombalban (feh6tl csapalban),
Di6sgy6ben (MB1-es igdl jaFzollak) R6

2003-ban ndsillt (parja K6sik Krisztina),
ekkor lelt Simonyi k{tzs6g lakosa. Fl6zsa-
hegyen sz0l€lett meg kisfiuk Sebaslian.
2003.jd1.31-6n /2004 januarjan Nyilrr. foly-
tatta foci karierj6l. ahol a 2.liga legjobb
golldv6jo lett 6s egy 6v mulva Nyilra els6
ligaba felker0l6se ulen 2006'2007 6v CoF
gon liga g6lkiralya lett. Nyitfan inler tol6 6s
UEFA kupii is jabzottak. 2006 lolyhlas
R6zsahegyen, akik a Corgoi liga bajnokai
voltak abban az 6vb€n, ilt UEFA 6s gydz-
tes csapatok ligaja m6rk626sekel jatszott.

Tavaly jUliusban etigazolt Feh€rorcsz_
o6zag legtels6bb ligejaban a DlNAl,'lO

A sZzad elej6n az 6reg paraszi
felmenl a varosi hivatalba, hogy a
peres ijgy6l int6zze. Ug)./6del
vagy ahogy akkodban neveztek -
fisk6llst kereseti, de a sz6 seho-
gyan sem akart az esz6bejutni. lgy
fodulloh6t a podashoz:

,,A csapal visszaakar l6rni a Corgori
ligaba 6s er6sit6st keres. A Dinamo elndke
viszonl hallani sem akar az aligazolasom-
16l. A szep6d6sem 6v vegeig van meg'
kowe, amit meg akarnak hosszabbilani. de
m6g nem sikerilll megegyoznrlnk." ' mond-
la R6k Roben.

- En azt az embert keresem, aki
p6nz6d hazudikl

l(
A 24 emeletes haz leglels6

emeleEn az ablakpa*anyba ka-
paszkodik egy ass2ony, egy f6rfi
pedit kalapaccsal veri a kez6t-

A bam6szkod6k k6ziil fel-
kidlll valaki:

- Diszn6lGyilkosl
Mire a mellefle dll6:
- Ugyan, csak az any6sa!
Az el6z6:
- Hogy kapaszkodik a rchadek...

A cigany elviszi a fiat a n6v
adasa, o1l az el6ad6 megkerdezi:

- Mi legyen a deve a gyerek_
nek?

-Jacobs l - mondjaa cigany.
- Deh6t ilyen n6v nincs is I
- Mer hogyne lenne, nagysagal
-A rekldmban is aa rnondjak

+++++
A sz6kely finlorogva beleszagoi

a leveg6be (b0a 6rezve):
- Fiam,le voll6l?

- Asszony, akkor te?

- Akkor en vollam.


