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Fehoszonfott az 6sz

6szi panor6rna

A minket kddlvev6 term6
szet salat torvenyei szerint val_
rozlatla az evszakokal, melyek
egymasl meghalafozo sorrend'
ben tavasz, nyar, 6sz 6s veg6n
a reL etal tartja be a biol6giai
ciklusel. Vlinden evszaknak
megvannak a sajat iellegzeles'
s6gei, melyek egy egy klsebb
csodaval 6rnek lel. EgY ilyen
kis csoda k6ze lartozik ialunk-
ban az 6sz bekoszdnt6vel, az
6s2i napsitesben elenkbe laru_
6 di6lasof lalk6pe, a szebbnel
szebb 6szl szinekbben PomP6
26 lornbrengeteg. V6gig men
v6n Sirnony ulcain, gydnydt-
k6dve a diolasor sergulo szin_
pompas lornbjaiban, alatla rn6g
dLjsan 26 de6 pazsi lban haat
6rzek mlndazon emrJerek,. gs_
nereci6k irAnl, kik ily szeprek
megtervezl6k, majd megvalosi
totek lalunk kdaerLileteit.

Kezdve szeles ulcakkal,
melyek koribban gazdasagi
szuks69lelekel lettak el lolytal-
va a teNszenlen es eszleliku_

san klilltetell di6lasorral, egy
nagyed6k, kdzleruleiet hozlak
lelre.

Az igy megteilmtelt dssz-
hang harm6nia megnyugvasl
hoz az embetre 6s meg ebben
a gazdasagiag 6s meg6lhetesi-
leg nehez vll6gbaf is javilja az
emberek kdzerzelet.

Haleval emldkezilnk hal
mindazokra, akik 1967'ben kl
r.lllett6k a ma mer nagybecsben
rartotl diofakat. Bizonyara jo
gondolalol, io lell kdvetell.

Poglamesteri hivalalomba
6pesem ulan 2003 6v lava'
szin meglalogatoll hivalalorn-
ban id. B6d Laszlo /ma mar
nincs kozotliinld 6s elmondta
nekem a di6fasol tilletesenek
t{trt6nel6t, majd atadoll egy szi
nes nagymdretLj fdnyk6pel,
mely a di6fasorl abrazolja 6s
lelkemre k6tdlle, hogy 6rizzem

A fenykep hatuljan a kovel-
kez6 ut6irat lalalhaloi

,,A di6lakal a faluba az
1967 es 6vben tilleitettem ki.
minl a szdvetkezei agrcn6mu
sa id. B6d Laszl6. A helyekel
6s ireny| kozdsen jeldlttik ki
B6d M. lstvennal. A laluban
110 db lell eLulieNe. lranyila_
sunk alalt a szovelkezel dol
goz6i rjlleil6k e a csemet6ket
A szdvetkezel lelep6re 70 db
lett kiLilleive. A simonyi Poba
rck rnege16gedesse fogadlak
mindenki gondozta, dntdzte 6s
a mai napig €lvezi gyilmolcsel "
kelt .simonyi 2002.marcius 21
d. A6d Lasz6.

Ez tohal a di6fasor mlllja A
jelene 6s jdv6je csak rajlunk
m!lik, hogyan becstiljdk meg
k6zds oroksdgtjnkel- ugy gon'
dolom m6lto kdvet6i vagyuk
el6deinknek k6zlerrjletekaPo
bsa es sz6pft6se leren. Kdz
mlnkak vdllabsan kereszlilL a
falu di6l6i t6l kezeltek, lol fef
l6dnek 6s rendszeresen leF
mdst is hoznak. Kdzlereink
szepilese lefen az elmrl id6'

szakban kiiillet6sre kerilllek
gyepek dldsdvdnveh faL, vi
raqparkoh lelestjllek, I'oplara
k0rilldtli eml6kpark, v!fag sze
k6r, virag szigetek, a Posta
el6tli kLll. az alv6gben a ge
meskjt majd a tijzolto szertar
el6tli tort6nelmi tto116 vidgdisz

Ez6rt kdszonet jar az elveg
zell munkdjuk6rt mindazoknak
akik megalkottak, gondozzak
66 6rzik ezekel a kozds erie
kejnket, melynek dsszesege
ialAn irigyEsfe m€lt6 kdrnye
zelei hozol letre korilldlliink
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ITKEZD0D0TT 12009/z010ivm I stMoNYI IsroLAslN is 0vonmau
Szeplember mesodikan

szereny nyitotinneps69gel el-
kezd6dott 2009/2010 iskola
evad. A szti 6k r6szNelel6vel,
kullLirmisor kerei6r bel!l is-
nerkedtek a kis els6sdk az j

Az ut gyerekek logadasaval
te]1 a megnytonap az 6vode

A Sinrony iskola evadjat 34
tanulova a2 ovoda pedig 19
gyermekkel kezdie. 34 lanulo
kozri !  17 s monyl.  17 darnyi .

Az 6voda 19 gyermekke
kezdte meg ez evl mUkbdeset
ebb6 15 simonyi 4 damyi.

Ugy gondolom a gyereke-
inknek az iskola 6s a ovoda
leriilet6n megleremtetiiink min
den oplimalis leltetell ahhoz,

hogy sikeresen tejesilsek az
elvdresokal. Bendelkeziink mo
dern lskola. 6voda epnletel

megle el5 iechnlka berende
z6sse. Kellemes kij s6 kdrnye'
zeiben az rskola korillszabad
dejiikben jalszhalnak. sPorlo -
hatnak sz0fakozhatnak a gYe'
rekek. A kisdiakokat kepzett
lan6ri kar lanitja biztosilva van
szamlkra a nap 6tkezes es a
napkdzben meg van a ehel6
seg afra, hogy a kovetkez6 nal
pfa lelk6szu Jenek a hazlleia
dalb6l

Az hogy a kisdidkok e6-
menelele sikeres legyen. nagy-
m6dekben iugg az iskolai kep'
z6sldl ,  vaamnt a szt l l6k hoz
z6ellasatol es a csaladi kdrnye
zetl6l, meyben a gyerekek e
nek. Sok mil ika taner kar es a
szrj16k egyijttmLjk6des6n is
Naszros lenne ha a szdl i ik

fagyr6sze nem ,gy ku dene
gyerekeit skolaba mondvan
ha kikeriilsz az skol6bol mu.-
kan6lkul  /podporas/ lesze. 'ha
nem molivalna 6ket azzal hogy
lra tol  tanulsz b6rmi lehet belO
ed A szociAlis lamogalas
rendszer 6s az isko augy 10!
v6nye lehel6v6 teszik a szul6k
szamara hogy gyerrneke knek
megadjak a szi lkseges sko a
miiveits69el. kenyeret adlanak

lvlunkelkodlunk hal kozosen
azon. hogy gyerekeink. !no_
kaink min6l lobb tanulrnany e
redm6nyekel 6rjenek e es me
galapozott tudissal brziosan
megalljek hely0ket az eletben.

l,legyedik Simonyi magyat nf tauerseny
gLj ciganyzenekar tagjai. A ver
senyre h6i versenyz6 nevezell
be. Bemulalkozasukal a meg
ielt kulturhaz nez6i vaslapssal
lulalmazi6k. Ktil6nOsen magas-
ra emellek a n6iad6lul6f nivo
iet a vend6g6nekesek Levai
Agnes BudaiBealrx es B6si
Szabo L6szl6 vend696nekesek

fellepese. A verseny reszlve'
v6i a hazai szinekben lell6ptek
Kdkeny Sziivia, Szarvas lr6n
vend6gek Mihalovics Erika Ftl-
ekrdl, V:rad lvel BaraccArol
Lichlmannegger Tbor Serke-
b6l, Zn6m Arpdd Rirnaszom'
batb6l es Szell6 lslvaLn Buda'
pestr6l. Az els6 helyezelt a

zs[iri erleke6se szerint az d-
ti5kltj() Znan Arpad ' a jol ls
merl Arpi becs lell dacolva a
koraval igazolla azl a moidasl
amennylben , Oreg ember nem
v6n embe/. M6sodik helyezesl
Valrad lveil szerezte meg, a
harmadik helyel pedig a szom-
szed lalLrsi serki Lichtmanneg-

mogat6 nknak. akk lamogata
s!kka Lehel6v6 lellek ennek a
nolaversenynek a megrendeze

Tamogat6k: Agbcs sandof
Feled. TMOST-N D Eiclrenwald
s r .o.  F maszombal AGRO
ZaL Danya, BEKO Pozsony
Mobi l  Club B n,szombal
MUDr Azim Hayalu lah. Bl
maszombal TIKOTANK Rima
szombat. BARTEX Feled De

A Sirnonyi kdzseg OnkoF
mdnyzaia 6s a Szivaruafy pol
gari tals!las szervezes6ben
2009 old6ber 3 an megrende_
z6sre kerUll kozsegijnkben ,A
negyedik regiona rs magyar
nolaverseny .  mely a Ku turals
Min szt6rium lamogatdsdval jd

A evrSl 6vfe n6veked6 szrn'
vona bizlositdsa erdekeben, az
lden s a zenei kis€relet Puka
Karoly a Bldapesll Kirdly elle-
renr neves zenekara biziosilof
ta. Soraiban megtal6Llhal6k vol-
tak Szeklfi Keroly cselldmii-
vesz vaam nt obh Dezs6 kla
r inetos. a hires magyar 100Ia-

ger Tibor loglalta el, aki kezd6
notadnekes l6tdre leltesitme
nydvel kellemesen megleple a
hallgal6s,gol zsfirit. de laan
mdg a zenekarl is. A gyiizlese
knek gralulalunk, €s kivanunk
nekik sok slkerl az elkovetke-
zend6 6nekes pevajukof. E-
z lon mondunk koszdnelet la

Gdm6r leieszl6se Polgan lar
sulas B maszdcs [4VDr Lang
Laszlo Simonyi Vadeszarsulat
Darnya Gel Hajnalka S monyi.
Delefi kdzsegi h vatal Levay
Agnes R maszombal. AUTO-
TRADE Rimaszombal GYU
SZO meszarszek Vargede, Ba
lnl  ls lvan Darnya. L E.

Presbiteri konferencia Simonyiban
2009. auguszlus 8-an dele-

6li 10.00 orakor a Gdmdri Egy-
hazmegye elkipaszlorai, pres-
bilerei gyu ekezele nk tagjai
pfesbiteri konlerenciafa.erkez
1ek a simony reformAtLrs tern-
pornba. A konferencian, amit a
Kalvin-ev iegyeben szervezeti
az egyh.izmegye (500 evve
eze611 1509 jnl ius 10-6n szi j

elel Kelvin Janos) ldbb mint
200 an vet lek feszl  amigomdrl
viszonylalban jelent6s reszv6-
teli aranynak szdmit. A helybe
lek drdmmel latl6k, hogy szinle
teljesen megtelnek a mijeml6k
templom padtai.

Az igehirdel€s utan a kon-
ierencia larlalmal rneghalaro-

z6an nagyobb r6szben ket el6
adas loltolle ki. Az els6 el6a-
dest Nt. Gazda lstver a Bof
sod-G60rdri Fefomralus Egy
h,lzmegye esperese tadotta
,,KaNrnista mrl tunk cimme.

Ezutan Dr.Ki{der Zsolt az
Egervdlgyi Reformalus Egyhaz
megye esperese. a Doktorok
kol16giumdnak f6litk6ra el5add

sa kovelkezell ,Kdlv nista jele
ntnk es lov6nk'cimmel

Koszdnjtk 6s ha al  adunk
az lslennek. hogy Simonyi e_
zen szep es aldot l  a kaomnak
a helyszine leheletl Mllll
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Mit jelent szimunkra, k6ziins6ges haland6k
szdmflta a nYelvtiirv6nY

A szlovak parlamenl j6ve-
hagyoit vezi6ja szerint szep-
ternber elsei6vel hazankban
6letbe l6pell a 357/2009_es
lorveny mely a szlovak allam_
nyelv hasznalalat haiarozza
meg.

llegjelenese nagy vihari ka_
vad a szovek 6s a magyar
kdz6letben de a po ilikaban is,
megosziva a a vszonyokal,6s
kielezve a mar igy is el6gge
puskaporos helyzetel.

Beszben foft6 ttvel varroll
je ensegnek nevedek, mely
rendeleteivel elnyomni btszolt
a kssebbs6gi nyelvek haszn6
alai a koz6lel mnden terLile_
t6n. F6kent 6rzekenyen ednlet
le a lorveny a magyar kisebb
segei mely magyarok elleni '
maqyar nyelv elleni tamadas_
fak 6rz6keie a ldrveny rnegho'
zara iLt. Ez6rt a magyar kisebb'
seget kepviseld Polilikai Partok,
polgarl szervezelek kulturelis
szovets6gek kell5 nYomatekkal
lei is emellek szavukat a nYeF
vlorueny ellen. Hasonlo volt a
reakc o Magyarorszag hivatalos
kormanya r6sz6r6l is. Sdrba ta
posva 6rezt6k,magai a ket al

Meglal6sun a fak kiij let6se
az rsko a sportpilya kdrill.
Amlnl rnaf korabban erlesitet_
lijk a tisztell Polgarokai, hogy a
Simonyi kdzs6g beadvanya sik-
eres volt az ,Emberek a f6kbrt"
/Ludia pre stromy/ EKOPOLIS
alapilvany es gener,rlis Partne
re SKANSKA altal kiirt Palyaza
lon, az eLnyert P6nzdsszegb6l
a lervek szerint 2009. szeptem
ber l1-en kiiiltet6sre kertill 56
darab cserle 6s diszla Az ilj!
gdrda nagy elkesedessel v6
qezle munkdjal, jo sz6'akozas-
nak lanva az akciot, mely egy
lo adag kallan gulyas elio_
gyaszbseval 6d veget. Re_
m6llrlk, hogy lelkesedesuk a
lovabbiakban is kilart 6s kdzds
er6vel ldlneveljrik az eltiltelell
fakal. Ezzel kivanjuk fol)'tatni
Simony kozseg fadlletesL tra'
dicojat.

slMONYI kdzseg kdzlerille_
rein jelenleg megtala hai6 300

lamkozi szerz6d6s lanalmat
mely kimondja a nemzelisdgi
jogok kolcsonos liszteletben
iartasal.

Jelenleg ott tartunk, hogy
6rv6nybe lepetl a nyelvtdrueny,
meynek vegrehallasa csak
ponlosan kdo gozot minlszt6_
umi lranymulat6val lelrelse_

ges. Az emlitelt anyag most
van kidolgozason.

Maga a lorveny I t6l 13'ig
ierjed6 paragrafust tadahaz,
melyekben meglalalhaiok az
alLamnyelv vedelm6re ranyu 6
feiezetek, geograflkus tertjletek
megnevez6se, iskolakban valo
nyelvhasznalat, h vaialos nyelv
kdz6leli hasznaah, a torv6ny
leldgyelele valamint a kihaga'
sok6d k szabbhat6 bilnletdsek.

Kdzsegilnkben 6lezhel6
valozesl talan csak a k6lnyelvii
hangszor6 h rdet€s, valamrni a
k6tnyelvt feliralozas, es kon-

Simonyi k0zs6g sosem voll
hires nemzetisdgi vagy nyelvi
ellent6teir6l. Egymes mellet
megf6rlek, dolgukat vegezve
magyarok, szlovakok, romak,
csehek 6s mas nemzeus6qtek

GESZTENYE . . . . . .  .  2dAIAb
szo[, loBlFUz .. . . . .  S darab
NYiBFA . .  . . . . . .  .  12 darab
HABSFA . . . . . . . .  . . . .  50 darab
DIsz MoGYoRo ... .  20 darab
JUHAFFA . . .  . . .  10 darab
PLATAN ..  .  4darab
GINKGo . . . . . . . . .  22 darab
ORGONA BOKOR 30 daTab
FENYO, TUJA . . . . .  25 da'ab
EGERFA . . . .  . . . . . . . .  10 darab

Ezzel a lalunkban, kozte
rijleten megtalelhat6 nagy

Az emberi kapcsolalokban
mindig tobbel nyomotl a lalban.
hogy milyen ernber vagy nem
az. hogy mi az anyanyelved
vagy szermaz6sod. Elmondhat
juk, talunkban egymas nyelvel
besz6kj es egym6s nyelv6l 6rtd
emberek laknak /nagY16szben/

Simonyi a szrll6falunk lak
heytjnk 6s ez ftiggellen atiol,
hogy m az orczag neve SZLO_
vAKIA vagy Magyarorszag.
Persze ez csak er6sili azl a
ldnyr, szukseglelel, ha I aka
rLrnk 6lni az alLamnyelvel gYeF
ekkod6l kezdve sajelftsuk el
olyar szinlen hogy k6s6bb lel
n6ttkorban meg velelleniil sem
kerillhessen az embel az al-
tamnyelv ludasanak hianya
m at helranyos helyzetbe, vagy
masodrendU po garok csoporl_
iaba.

Mindazok melleli m nden
rendszernek irszleletben keiL
rariani az ember 6s kissebb
segi logok betanasdl. Nagyre
szben a lejlelt EU orszagokban
ezt meg is teszik a m ndenkori
bek6s egyLlltel6s. es ku lireiuk
gazdagitesa 6rdek6ben.

Az EU dltal lelrehozolt ul
gazdasagi, polilikai kulluralis
helyzel 6s ezen be til a Senge
ni egyezm6ny eletbeleptelese
meginkabb el6nyben 16szesili a
tdbbnyelviiseg igenyel.

Ezerl vegyUk el6 es Poroljuk
le el6deink azon sz6bsal,
,AHANY NYELVET TUDSZ,
ANNYIEMBER VAGY".

Jh tuln1 az Istn itt Jaditott
'Lbbarujta

tlof! az entret fl2 csakwflltst
tujo'

Elijtati rui:stitdt, llErt ez fefr*,
aftaz JeKe

Meft aeft wir az aflqanqehe

Eytiildti a ttu* tunt
Gwb|i az qtwnt
sio.ryati i1"AU

hnbelekkEt hoty tetut?

^& 
fehtt"k l\o,maf jbth'n&'

De "i1ost 
niwn kotuhltuttkT

tftn ninlegy az szob ztagY
szturili

Mafya, frafl.A afltat tahtt?
Csakis en6er, en6et Iqlm a

talpdft!!!

sose feleddl

Ea a di6fat nagyap6m illtelle
*****r(

Arny6kdban nem nl
gyijmdlcsei nem elle

;1.*** ; lE*

Nem maga6rt tette, maserl
cselekedte....

Taldn a jdvdben lalunk eiln-
dithaina egy mozgalmal azon a
cimen hoqy,, AHANY EMBEF
ANNYI FA". Ezzel m6g kdze-
lebb kerilnenk a nep monda
megval6sitdsahoz, mey a kd_
velkez6k6ppen sz6l, egy ferf
krlldel6se16l az eletben

Epib hazat, illtess lal
szillessen tiadl

Ezdlon szereln6k kdszone-
tel mondani az EKOPOLIS
alapitviinynak 6s a SKANSKA
f6 parlnerdnek, melyek lehe-
t6v6 le1l6k a laijlletes! program
megva16silaset kdzs69ijnkben

Sz,

,. r@UrE Bdp*.&x+'&&Kffr3&\',
mennyis6gi faval rnely 300
darab, bzonyara el6kel6 he
lyel logla unk el orszagos v

Letvdn ezekel a komoly
szdmokat. a lak jelen elel me
lyek pozitivan befoly6soljak
polgaraink koz6lzet€t, akaralla
nul is el6idnnek bennem apam
szavai, melyekel gyerekkorom
bar halloltam l61e latillei6s
kozben,

DIOFA ,, . . . .  T 10 darat)
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ROMA VAffYOK . VAGY NEM VAGYOK ROMA?!
Srmonyl kdzsegben a

2001'ben megvaldsult n6p-
szdmla as szerinl 480 lakos
kozall 10 szemely vallotta ma-
qal Foma nemzeliseg(nekl

Az ember a termeszetben
sokszor megcsodelja a halal-
masra n6fi lakal, 6s elldpreng
azon, hogyan is n6lheltek ekko-
ra hatalmasokka, meyek ke
pesek dacolni evtizedeket, ne-
ha evszazadokat a termeszel,
id6jares vszoniags6galval.
Vannak alapvelo sziiks6glelei,
mlnl a leveg6 leny, viz, tip-
anyag, meleg de ahhoz, hogy
mlndezl kiludja haszni ni sajal
jav6ra a novenynek sznksege
van egy tontos szervfe, a gy6
kerekre. A gydkerek bizlositlek
szdrndra a iolddel valo kapcso-
latol. rnely r€lkill nern tudna

Hasonl6 a helyzel az embe-
ri rarsadalomban is, n6pcsopor-
rokban melyek ha lelezni akar-
nak valamire epneniilk kell, 6s

A gydkereink felkutalasa
sok fontos emberi k6rd6sre ad-
hat v6laszt. Ezek kdz6 larloz
nak az olyan lonlos k6rd6sek
minl azok hogy:

Ki vagyok, honnan joltem,
hov6 tadok, mi a kiildetesem

A vdlaszok keresese lon-
los tenyez6je a roma t6rsada-
lomnak s, akkor amikor kere-
sik az idenlitaslkal 6s a boldo
gulasukat sokszor a2 allaluk el
fogadofl erlekrenden kivill is.

A Roma populaci6ban a va'
asz keres6se annal s nehe-
zebb, mivel nem egy egyseges
n€pcsoportro.van szo hanem
Eur6paban AzsiAban 6s ma
m,r az eg6sz vibgon szetsz6-
r6dolt n6pcsoportrol melyek
nek kozds mnltjuk var, de jee
nilket mer nagym6rt6kben be

lolydsolja az a kdzeg melyben
dlnek. Viszonl meg ma is sok
bennijk a kdzds, melyek k6ze
larloznak a kozos nyelv, kul-
lira eleNileL- szokasok.

firaga a sz6 hogy RO[/]A -
embert jelent. Ezen kiviil rneg
sok lajta megnevezes lelezlk
6s oGzagonkenl va[ozik. Je-
lenr6sege egy etnikai n6pcso-
porl megneve2ese, rnelyek 6s
hazeja Eszak ndia, ahonnan a
3.-d k szazad lal6kin megi'rdull
a nepvandorlasuk. Tagjai roma
nyelven komunikdltak €s a ro-
ma kulllra jeleil visell€k. Ma a
nepcsoporl laglai meglalalha-

l6k mlnden eLrr6pai, ezsiai or
szagban ugyanngy Amerika
ban is. Eur6peban legelteried-
lebbek Bomaniaban. a balka-
non Csehorszagban, Szbva-
kiaban, es I'lagyarorszagon
Osszlelszemuk Eur6p6ban ele-
ri a 1 5 milli6l. SzAmukal a vie-
gon 2,512 mil l i6ra becsi l l ik

N6pszemlrLleskor 2001-ben
Szlovakieban 320 000 roma
szermazasi po ger el.

A tdrt6neszek az ndiabol
val6 elvdndorlds okdl tdbbfe-
ek6ppen magyarazzek. Leg-
k6zzelloghal6bb lndok talan a
n6pcsoport lndian beliili rossz
szocielis es gazclasagi hely
zete, a tdbbs6g tarsadalom
elnyomesa, ds a gyakori asza-
lyok es inseges ddk megis
m6t16dese.

Eur6p6ban az 1300'as e-
vekben jelenlek meg. Szamuk
gyorsan ndvekedett kdszonhe
16en a jo adaplacios keszse

grjknek, a nagycsaladokban
valo gondolkodasnak val;1rn nl
az igenylelens€gUknek k0szdn
hei6en. A lefsadalom peif6ria
jen e[ek, gyakran vendor eel-
m6dot foylalva. A 14. szazad-
ban mdr mulaikoznak a letee-
pedes jelei. Europaba. srlyos
csapask6ni 6le meg a nepcso-
porl  1427'ben a Perizsipi ispdk
dllal v6grehaltoli egyhazbol
vao ki tagadasl.  Ez a t6ny to
vabbra is viLndorlasG serken-
telte 6ket. v6ndorldsuk soran
nagy adapidci6s keszsegre 1et-
iek szerl 6s megtanullak bizo-
nyos szakndkat, meyek kere
seliek vo lak a civillarsadalorn
ban 6s a hadseregben is. igy a
k6s6bbiekben lagja megtala
hal6k az ofszegok hadseregei
ben is, mint palkolo kovacsok
hadsereg zen6szei es kezmrj-
vesek. Helyenkenl elelepedlek
a lalvak sz6len mnl valyog-
ver6k, pasztorok, szolgeIatasl
nynjNa a vid6ki akossagnak.

A 18.szazad v6ge nagy
vahozesokat hozotl a vanooF
c ganyokk6nt 616 nepcsopodok
szamara. Mera Ter6zia es L
Ferenc Jozset rendelelei alap-
jdn e kellet a lerillelilnkon tele-
pednirik lMinden addig vandor'
e elel el6 crg6nynak, be elt till
va a vandodas es a cgany
nyev hasznaiala, valarn nl a
csaledon belLlli hdzassag. E-
zeknek a rerdeleleknek a celja
cganysag aszimlac6ia vol i  a
tdbbsegilarsada omba.

(Folylales a kovelkez6 szam-
banl)  Sz.

Simonyi kiizs6g
szenn5rviztisztit6

illomisa
2005. decembereben ata-

dort es pr6bailzembe helyezell
berendez6s 2009. szeptember
29-6n megkapla az 6lland6
uzemelteles engedel',l. A 3,5
eves probatizemeltel6s a att
robb hianyosseggal €s lechni-
ka probl6meval meg keljet bir-
k6znunk. I\,4a mer elmondhaljuk
a szennyviztisailo berendeze-

se 6s rjzemelletese megfelel az
el6irl lechnikai normeknak. En
nek alapjen ki ett adva A az
aibnd6 uzemeltelesi enged6ly.

Az hogy meglelel6en iize-
meljen a berendez6s 6s m6g
sokeig szolgalja a lakossegol,
flgg a lakossZLg felel6ss6glel-
jes hozzallasal6l is, megpedig

olyan m6don, hogy a szenry
vizcsalornaba ne juttasanak
csak a rendszerbe lartozo a
nyagokal,

Eziton is nyomalekosan
kerjijk a lakossagol ennek az
alapvei6 kovete menynek a be
lartasaral
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Simonyi Uagy ' tudnod kell -hervr.neneris'l.zarur.sz.
A Csehszlovakia komunista

padlanak az 1948'as februari
vaiasztasi gy6ze me egy6i(ei
m(v6 lelle az orsz6g fejl6des6-
nek ir6fy6t az elkoveikeztj
evr zedekre. A gazdasag es
tilrsadalmi model kialakitasa
kdvetle a szovlel p6lddt, mely
szerinl vegre kelet haitani a
mez6gazdaseg szoclalizalasal,
bevezetn a nagyilzemi kdzds
gazdelkodast 6s megsziintelni
a magant!lajdonl mrnl a kr-
zsakrndnyolas eszkdzet.

Ennekat6rekvesnekame
z6ga2dasag lenileten kel meg
ny vAnulesi rormaja voit:

1 al lami lulajdon - dl lam
gazdasagok 6lrehozaseval,
meyre lel lemz6 volt  a 100 %
al lamitu ajdon

2 szovetkezeli lu ajdon -
szdveikezetek 6lrehozasaval,
melyben e vi leg minden tulai
don es lavak a szovelkezet
tagok kozds tulajdonaban ma

A k6t gazdelkodasi lorma
cionak voll koielessege kozds
teruezet gazdalkodt{si forma_
ban bzlosilani az orszag ke_
nyerel, € elm szer e latdsel.

Ennek erdekebe kdlelezoen
be ellek adva a kdzds gazdal
kodasba a lermeld eszkdzdk,
idld gepek epLiletek dllalok
amil a rendszer sokszor ha
sziikseg volt re erdszakkal haj
toll v6gfe.

A rendszer elkdveletl rn n_
dent a celja el6resehez. Ezt a
cell szolgalak a kotelezo me'
z6gazdasagi lerm6kek evi bea-
d6si konlingensek a terme-
nyek, hrs lel. zsir. lolas, me
lyer ha a magangazda koclo
nem leljesilett ielszarnoIak
,gymond felsdp0rt6k ds m6g a
gazdasag szabolaEseed bor
lonbe is juthatot. Az allama-
paralus kom szarja, agitatorai
6s az 6lam rend6rseg lagjai
jad6k a falvakal, remu etel ker_
rve a gazdakban, akik el6bb
vagy ul6bb beadlak a dereku'
kal es bel6plek a EFSZ be. A
kivii mamdtakra sanyarll id6k

Ezekrbl a mu tbeli lddene'
sekrol nrelyek rnegerinletlek
Simony kbzseg 6etel is, ker
deztilk d.varga Lajos bacslt,
vot lakoslnkai aki  ma mar a
megerdemelt nylgdijas eveil
Rimaszombalban a hozzahr-
toz6i k0zel6ben 6 i. Lajos bdcsi
szemlanuja volt lalunkban e
zeknek a lorten6seknek. 83 6-
vesen s nagy pontossaggal
szamo be a lo a.esekr6. le l

hasznava a tulajdonaba Ev6
i6sbeli fofrasokal s.

S mony kdzs6gben 1952. vonva/ lellek a foldek. A szar
marcus 15-en alakul neg az vasmarha el lomeny 3 nagyobb
ets6 EFSZ melyben a kollekli gazda islall6taban letl elhelyez_
vizaci6 uian f6kdnl az egyhiizi ve. A sertesek 6s lylkok r6sz€_
tiildeken, gazddtlan, valamint re ktjzbs istallokal 6pilettek, igy
tzLrsulasifdlcleken folvt a kozds ezek lellek az EFSZ es6 beru
oazdalkodas /irb6r. dona t./. h6zesai.
l-lAR[,lADlK lipu5Li EFSZ voll A termdfoldel kezdetben
Az elsS szdvelkezei eln0k6ve a hagyomenyosan igavond josza
tagsag V6gh Andre$ velasztol gokka, lovakkal, dkrdkkel md'
ia. aki mellett a konwelest veltek, majd k6s5bb igdnybe
Gasparovics Korn6l v6geae. vett6k a mAI talunkban mgkddd
Eziddben m6g a gazdak egy lraktoralbmAs gepi szolga[a'
resze ellenal a bel6odsi k€nv- tasail. Ezt kdvel6en iokozalo-
szernek es pr6balek lovabb san e kezdoddll a sajet g€pva'
fol),tatni a magengazdelkod6st. sdrlas. Ezek ko , latlazat'1 az
A fendszer iovabb n6velte a es6 15_ds Zetor lraklor, bece
polilikai es gazdasagi nyorna' neven a Pak-Pak, mely m6g a
sat, melynek eredm6nye foly- halvanas 6vekben is ilzemelt
lan 1954 ben bel6ptek az Ezl kdvelldk a l{ibbi gepvasar-

ld6sebb Angyal J6zsef traktoros 6s csapata az 50-€s 6vek

0

Akik ennek ellen6re sem valall
tdk a be 6pesl m nl N. Bacso
lsNan, az akkori tdvdnyek 6r
telm€ben lel letiek szamolva,
vagyonuk elkobozva es minl a
rendszer ellens6gei, be letlek
bdrldnozve.

Kisgazdek kozil sikerull
aranylag sertellenili kivil|ma-
radn B6d l$vannak l\,,| , id
Gal Sandornak 6s id. Balinl
Sandornak. Viszonl gazdalko-
ddsukat igyekezetl a rendszer
a k€s6bbekben ellehetetleni_

A kdzds gazdelkodes beve'
zet6se nagy 6rvegas voll a falu
es az emberek, gazdak 6let6-
ben. Csak nehezen valtak meg
lulaidonukl6 a koztisseg lava€
6s m6g nehezebb volt ellogad-
ni azl a lenyl, hogy most mar
mnden a mi6nk, ds nem az

A nagyilzeml gazdalkodas
eldsegil6s6re lagositva /dssze

nak jutalnrazasa munkaegyse
gekben lort-6n1, ami havonta
cca. 10 munkaegysegei jelen
tett, ez egyenl6 voLl 150 CSK
ed6kkel. Ha a szijvelkezel iol
gazdalkodol ev v6g6n zarsza
madaskor osztal6kban resze-
silette a lagsagol hogy P6lolva
legyen valamilyen szlnlen az
alacsony kereset, engedelyez
ve voli a h6zlaligazd6lkodas.

Ebbe bele tartozoll
0.5 ha fdld mrivelese
I darab leh6nlades
1 darab boiiladas
1 darab aryaserl6s
1 da€b hizOsedes
baromfitadas nem voll kor

6lazva
Arates Lrlan a bekeresell

munkaegys69ek alapjan terme_
szetbeli jullalasl - drpdt, bnzat
kaptak a lagok. Elmondhalo,
hogy az EFSZ-ben a[aEnos
mez6gadasagi ndvenylerme-

les valamint allallenyeszles
lolyl. Az allattenyeszl6sben
szarvasmarha, fej6s leh6f, hi
zdmarha 6s ndvend6kmarha
valamrnl mern6 iuh lar las, ez
rnellel leghorn tojoiyuk tanas
tojes lermelesre. A kilermelt
abraklakarmany hasznosita
sara. bevezel6doll az anya
serles 6s hiz6serles tarlas.

A ndvenylermeszlesben ta-
karmany termesdes, szernes-
rerm6ny, cukorrepa. dohany
valamini zdldseglermeszlesl
lolylalott.

A probemak mego dasa €s
a szovelkezeli demokracia be
tadasa gyakori va[ozasokat
hozotl a szdvelkezel vezetese

MegalakuEsal6 a l6lsza-
moldsdig a Simonyi EFSZ-nek
a kdvelkezok vollak a2 elndkei
v6gh Andras . . .  . .1952 1953
Zsi ika N,4adon . . .  . .  1953-1954
Farkas Li iszl6 . . . . .  1955 1956
tmrecze Denes . . . .  1957 1958
D. Bacso lsNen . . .1958-1960
Farkas Lasz d .1961 1962
Varga Lalos . . . . . .  1963-T 965
Balog Barnabas . .  .  1966 I967
Varga ls lv l iLn . . . . . .  1967 1908
Varga Laios . . . . . . . 1 968-1 970
Ing. l l l6s Beia . . . .  .1970_1971
(egyesillt SlMONYl,DarnYa)
Pal Leszlo . . . . .  . . .1972'1940
SERKE
Ing. Pel le ls ivan .- .  1986-1990
Ing. Tdmosvari  Gyorgy . .  . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .  1991-1992
86d lstuan . . . . .  . . .  1992 1996

Szriksegess6 valtak f okoza
tosan az alapilasl6l kezdve az
epitkez6si invesiici6k megvalo
silasa, melyel a kdvelkezok
votak '  lyLjk6l  1954 anya'
sertesol, hizlalda 6pit6se indi_
loti 1955 ben dohanysz6rlo
1957 '  K 98-as leh6nslao
1958

[,4ajd kdvelte a novendek
rnarha nevelde 1960
szena pajta 1960
javil6 mr.jhely - 1961
hydroglobusz - 1970

- adm niszlraliv 6pijlet - 1972
- csirkehiz alda, mazsahaz
- silogodrok
kdzponll javil6mrlhelY 6Pitese

- iiveghezak a kerleszetlf.

- magldGk
' vag6hid

A neh6z kezdetek ulaf kez'
dlek a szdvelkezetek megero
sddni, fehe*6zni, ami lrozza_
jarut ahhoz a l6nyhez hogy
kezdett hazaeramlani a korab-
ban elv6ndofl6 munkaer6.
(Folylat6s a katvetkez6 kia'
d6sban!) sz

term6nybetakarit6seban
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;es vort a vort 6rtareban esv seeed es;ov sava es az nj mnherv ki6pi

nagy gazdasag jelentds€ggel szurseges oeositasa 
-Az ele- inas akik munkav6gz6ssel ; les6vel ldldslegess6 valt az a

birt. Gazdasiqi lelent6segen len egy nyLloil f6d6m voll oldal_ jel lotlak el a szakma fodelyail kovacsmiihely 6s a kovacs

kivij fontos larsadalrn szerepet lalakkaL Ez ala al lak be a pal_ R6gen a kovdcsokr6l aza;zb mester falusi lev6kenysege 
-

ld[drt be a lalu 6let6ben. koLardo toszagokkal vagy a bs]ana Tehelsegiik lelenleg disz_

A kovdcsmesrer szols.rlta javrando eszkozzel. rMajd ezt Esv kovacs nem kovics i:11 
t:..*1-:11't":i.,::1::;

tasair is6nybe vevo paraszt kdvelte a zart mUhelv, melvben Kdt kovlics t6t kovics' . :i::|.,i:'-:'i:j".jl:;i';:li
enrberek', falusiak, szomsz6dok c6lszerien el voltak rendezve H6rcm kovecs egy kovecs !

ill ratalkozva lerjesztett6k a egyes munkaeszkdzdk Legton_ A koviLcs szak;iLt valaszlo nelkul nem.kepes mul'odni az
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szolgalla a meglev6 fdldmijves

NAGY RAJOKBAN TAMADNAK A SEREGELYEI(
A sereg6ly a madarak osztelyanak verebalak, rendjebe es

a sereoe'vtdek csal idieba tanol k r ,610ldLlasi  heye szer '1l
q-rondnaio ola hoqya leggya(rabban eldlo ouro lai  Euroa_
zsi6ban sz6les kdrben. El6fordubsa viszont 6szLelhet6 az a_
merikai. afrlka ds az ausztrel konunensen is A karpal meden_
cdben rendszeresen fdszkel. Februed6l - novemberig larlozko_
dik it1. de elSlordul hellyel hogy 6t is leLel. Tdbb altaja van Kl
n6ze1e szerinl lesthossza 22 cm, szii*€sbarna a szine lekele
DOtvekke a him szlne tavasszal fekete alapon acelk6k szin_
ben feh6r pdtyekkel pompazik. Rovafokkal 6s bogy6kkal tap-
lalkozik. de k6stjb ha ezek ellogylak szivesen logyasztla a
gytimdlcsdskerlek bogy6s gyiim6lcseit is valaminl a mezogaz-
dasagi lerm6kekel minl a naprafog6 es kukorica Vannak evek
amikor felmerheletlen karokat okoznak 16k6nl a gynmdbsd'
sdkben. bogy6f6l6ken, sz6l6kben. A kerteszek rlyenkor nem
szereuk 6ket, es igyekeznek levolarlani a gyiimolcsttsdkl6l
kijldmbdzo raszl6kkal. Ez az eszlendo a sereg6lyek eszten
de 6nek mondhat6. hiszen szazeval raiokba ver6dve lamadjek

,: kerlieinket, mez6inket.
Egyetlen egy v6dekezesi lehel6s6g elleniik a gyilmdlcsok,

. lefmenyek id6ben val6 betakarftasal ME
.4..



2OO9. OKTOBER SII IONYI f l iRMONDO 7.

MEGERTNTETT BENNUNKET
A GAzDAsAct vALsAc szELE !

A gazdasag vdlsag talen
ma oss2vilagi viszonYlatban ls
a egtobbett ragozoll fogarom.
Az USA penzpacanak kr iz ise_
vel elifdlott gazdasag es
p6nzugyi valsag ele(e az e
g6sz vilagol igy orszagunkal

Munkan6lkiilis6g ar6ny a 2002' 2OOg
Szlov6ki6ban 6s Csehorsz5gban

20

15
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

........ Szlov6kis - Qsshe1s2f,
tz6pt6rnbeFb;rt 1e,5olo

Flimas:ornbati l6t.6Eban

ramogalasabol valam nl a
reszad6 visszaiuilatasbdl te-
remii eld az evi ko tsegvelese_
hez. A gazdasag velsag nega-
tiv halasa. kbvetkezmenye foly
itu az atszeg gazdasagi hely
zeleb6l klolyolag csokkeftve
ett az albm kdlsegveiesebol
reszad6 visszagenyl6s osze_
ge. Kdzs6gUnk eseleben ez ha_
vonla 17,5 szdza 6kos bevelel
csdkken6sl lesz k. Ez 6rz6ke_
nyen kihal a kdltsegvetesl e
gyens yra. Csak nehezsegek
eran, takar6kossagi int6zkede-
sek meghozalalaval birjuk fedn
a napi k6lts-69 szrikseglelein

Nem kecsegtet6 szamunk'
ra. dnkomanyzatok szamara
az elkdvelkezd 201o-es esz-
lend6 sern. A szlovak kormany
a parlamenl ee belerjeszlett
kdllsegvei6se nem ta(almaz
kompenz6ci6kal az dnkor
manyzalok r6sz6re. Ezt kdve_
Itjen csak ket lehel6seg maradl
szamunkra, m6gpedig az adok
emeldse 6s a nadragszil szoro
sabbra hLjzesa a kdltsegek ol
daan A iobbnak mondhato e_
vek utdn Ligy btszk nehezebb
id6k jonnek rank. I\,f ndazonatal
remeljnk hogy az orszag veze_
t6se nem dobia dsszes terhet a
polgerok valbra, melyekel a
nagy munkan6lkillisegre valo
tekinteiiel a vid6ki lakossag
m6g nehezebben viselne e Sz

6liink !?
n6lkiidzhetetlen kdzekedes
eszkd2z6 velk a csaladokbaf.

lgy valik az egykori luxus
c kkbSL mindennaPi hasznaal i
eszkdz A csebilas auiovasar
lasra aze al is n6vekszik. hogy
ma mdr az autokereskedesek
nagy erengedm6nyekke kinal
jdk arujukat.

is. Legt6bb Jellemz6i a gaz-
daseg visszaes6se, penzpiac
kr izse, munkan6lki l l is6g nove
kedese es ezl kdveloen az e
lelszinvonal csdkkenese. Ezek
a negativ hatasok el6r k az elel
minden reszet,  beeedve a ks

orszagokal, varosokai 6s lalva
kar ahol leslkdzelben va[jak k
negaliv hal6sukal.

SINIONY| kis kdzs6g 616re
a mukodesehez sztlkseges a_
nyagiakat.a helyi ad6kb6l befr
zelelt dijakb6l, az skola allam

32Fo/o
Pozsonyi 1 j6r6sbdn e,6olo

i6lSzeg6nyek vogyunk, de
Az elmi I napokban felme

resl keszitell a kbzsegi hvalaL
slatsztikai kirnulatas c6 jab6,
tobblele lakossag idleli mula_
lokbo - szemelyautok sz6marol
a simonyi pobarok lu ajdona-

Nagy vot a meglepetes
amikor kirlerillt. hogy k6zs6_

grjnkben dszesen 104 darab
szem6lyaul6 van Polgaraink
tulajdonaban.

Maga ez a mulato o yan be
nyoma$ kelhet az emberek
ben hogy nalunk ezl latva nrncs
is semmigond. vagy laan ben
niinket e keralll a gazdasagl
velseg, nepiesen szova ,,sze-

gdnyek vagyunk de jol 6lilnk,
Viszonl ha a mdsik oldalat nez
ztik a rlolognak a rem megle_
lel6 es draga autobusz larato_
kal, a munkaheYekkel kapcso_
lalos nrigreci6kai, ha az ember
munkal akar talaln es P6nn
akar keresni bizonyara; az auto
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