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Áldassék a neved forradalom
Nemzeti ünnepünkön, március 15-én sokan emlékeztek a 48-as
forradalom eszméire, hõseire. A Fried Mûvelõdési Házban telt
ház elõtt mutatták be az erre az alkalomra összeállított mûsoru-
kat a VBÁMK tanulói és a simontornyai fiatalok. Dolovainé
Gyarmati Erzsébet és Dolovai Zsuzsanna rendezésében ezúttal
újszerû összeállítást láthattunk, melyben a tánc és az ének domi-
nált. Nagyon jó volt a nézõtéri hangulat, szinte ott éreztük magun-
kat 1848. március 15-én a pesti utcán.

A szokásos fáklyás felvonulás színesebb volt, mint az eddigiek, az
hogy a lovasok is vitték a zászlókat, igen jó ötletnek bizonyult. A
Petõfi-szobornál az ünnepi megemlékezést Csõszné Kacz Edit
polgármester tartotta. Beszédében kiemelte: „Emlékeztessen ez
az ünnep arra, hogy nemzetünk sorsát magunk alakítjuk. Ennek
pedig ma a jószándékú tenni akarás, az összefogás és a részvétel az
eszköze. Az elnyomás és az évtizeden át érlelõdõ elégedetlenség nyo-
mán, fiatal értelmiségiek spontán megmozdulásából a magyarok leg-
nagyszerûbb és legmegrendítõbb harca bontakozott ki olyan egyete-
mes jogokért, melyek ma egy jól mûködõ demokráciában természete-
sek. Ma nem kell kard ahhoz, hogy szándékunkat kinyilvánítsuk,
hogy döntsünk arról, ki vigye az ország ügyeit az elkövetkezõ idõszak-
ban, elég egy toll, és nem kell vérünket adnunk, elég meggyõzõdésünk

szerint választani. A fáklyás
felvonulással az összefo-
gásra emlékezünk. Fejet
hajtunk a bátorság és az
összefogás elõtt.”
Az ünnepi beszéd után az
önkormányzat, az iskola
vezetése, a gimnázium ta-
nárai, a rendõrség, a kato-
likus és a református egy-
ház elhelyezte a megemlé-
kezés koszorúit Petõfi
Sándor szobránál.

Va Lá
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A testületi ülésrõl jelentjük
A március havi testületi ülésen 8 fõ és 9 egyéb
napirendi pontot tárgyaltak.
A polgármester fontosabb intézkedései:
– Február 25-én a polgármester dr. Dési Iván
fogorvossal tárgyalt, aki bejelentette, hogy
2010. március 1. napjától nyugdíjba vonul.
2010. szeptember 1. napjáig az alapellátást biz-
tosítani kívánja. Az önkormányzatnak gondos-
kodni kell valamilyen formában a fogorvosi ellá-
tásról.
– A képviselõ-testület által meghirdetett Szilfa
utcai lakásra pályázat nem érkezett, így a lakóin-
gatlant szükséglakás céljára kellett kialakítani.
– Február 26-án a polgármesternek intézkedni
kellett két család elhelyezésérõl, mivel a Gyár ut-
cában és a Könyök utcában két lakóház életve-
szélyessé vált. A téli csapadékmennyiség hatá-
sára a két lakóház falazata megrongálódott.
Mindkét lakót a Szilfa utca középsõ ikerlakások-
ba helyezték el. A polgármester mindkét lakóval
csak egy évre kötött szerzõdést, addigra a meg-
lévõ lakásuknál meg kell szüntetni az életve-
szélyt. A két lakás helyreállítása (lakhatóvá téte-
le) egyenként fél millió forintba került az önkor-
mányzatnak. A kivitelezést itt is a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft. végezte.
– A Szilfa utcában visszaadtak egy önkormány-
zati lakást, ahol alapvetõ tatarozást kellett elren-
delnie a polgármesternek.
– Március 22-én Rimai Rudolf úrral, a Magyar
Közútkezelõ Kht. TM Kirendeltségének vezetõjé-
vel tárgyalt a polgármester a városrehabilitá-
cióval kapcsolatos feladatokról. A képvise-
lõ-testület tagjaitól engedélyt kért arra vonatko-
zóan, hogy 1,5 M Ft-ot útfejlesztésre fordítsunk.
Ennek alapján támogatta Rimai úr pályázatun-
kat, és így megérkezett Budapestrõl az ezzel
kapcsolatos pozitív válasz.
– Március 26-án a polgármester társulási ülésen
vett részt Tamásiban. A tanácskozáson az ügye-
leti gépkocsit a kistérség átadta az önkormány-
zat tulajdonába, melynek üzemeltetési jogát de-
cember 31-ig az önkormányzat a polgárõrség-
nek átadja, ezután a gépkocsi az önkormányzat
tulajdona lesz.
– Március 27-én a polgármester részt vett a pol-
gárõrség éves közgyûlésén. Köszönetét fejezte
ki mindazoknak az embereknek, akik szabadide-
jüket áldozzák fel Simontornya város közbizton-
sága érdekében.
– A polgármester felvette a kapcsolatot a Pécsi
Vízmû Zrt.-vel a Sió Víz Kft. helyzete ügyében.
– A polgármester kiírta a pályázatot a strand el-
adásával kapcsolatban.
– Az Artex Kft. felszámolás alá került. A felszá-
moló behajthatatlan követelésként jelezte vissza
az önkormányzat felé a tartozását.
– Az ivóvízminõség-javító program pályázata el-
sõ fordulóban nyert, a három település együtte-
sen közel 20 M Ft-ot nyert. Ez az összeg az elõké-
szítési munkákra kell. Önerõként 2 M Ft szüksé-
ges, melyhez Simontornya Város Önkormányza-
tának ennek közel 30 %-át kell biztosítani. Ezt a

költségvetés elsõ módosításakor terjeszti elõ a
polgármester.
– A polgármester megjegyezni kívánja, hogy a
dél-alföldi régióban több település önkormány-
zatát kötelezte a környezetvédelmi hatóság az
egészséges ivóvíz biztosítására a kormányren-
delet szerint. Aki ennek nem tesz eleget, annak
palackos vizet kell biztosítania a lakosság szá-
mára. A határozat még nem jogerõs.
– A Vár tér 3-4. szám alatti ingatlan épületsüllye-
dése tekintetében a vis maior pályázat hiánypót-
lásának eleget tettünk.
– Pályázati támogatásból felújításra került a
könyvtár irodája. A kivitelezést a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft. végezte.
– A polgármester megbízta az Uránus Kft.-t a
szennyvíztelepi figyelõ kutak vízmintavételezé-
sével. A 2009. évi vizsgálatokat a környezetvé-
delmi hatóság elfogadta.
– A volt ferences kolostor ügyében az állásfogla-
lás még nem érkezett meg a Közbeszerzési Ta-
nácstól.

Tájékoztató a jelentõsebb
eseményekrõl:

– Március 3-án dr. Berta Bálint kereste meg Si-
montornya város vezetését azzal, hogy Tolna
megye városait mutatják be könyv formájában.
– Március 6-án lovasbál zajlott Simontornyán,
ahol a polgármester köszöntötte a lovas sport
vezetését.
– Március 8-án városgyûlést tartottak. A polgár-
mester sajnálattal vette tudomásul, hogy kevés
állampolgár vett részt, néhány képviselõ is hi-
ányzott.
– Március 15-én az 1848-49-es szabadságharc
évfordulóján koszorút helyeztek el a Petõfi-szo-
bornál.
– Március 24-én 10 órakor a gimnáziumban hon-
ismeret napja címû rendezvény zajlott.
– Március 24-én 11 órakor a paksi Fortuna Rádió
tulajdonosával és fõszerkesztõjével folytatott
tárgyalást a polgármester a 2010. július 2-ai
program ingyenes biztosításáról.
– A polgármester részvétét nyilvánította mind-
azoknak, akik az elmúlt idõszakban elveszítették
szeretteiket.
– Képviselõi hozzászólás hangzott el a hulladék-
udvar állapotáról, melyet a Vertikál Zrt. üzemel-
tet.
– Javaslat hangzott el, hogy a fogorvosi állás be-
töltése ügyében keressék meg dr. Gurzóy Kamil-
la fogorvost.
– Molnár Margit képviselõ megkérdezte, hogy a
strand eladására kiírt pályázat miért késett közel
három hónapot? Válaszként elhangzott, hogy a
késedelem oka egyrészt betegség miatt történt,
másrészt a kút üzemeltetésének megosztása el-
húzódott.
– A Lidl áruház építését a településrendezési
tervben is át kell vezetni, talán az idén elkészül.
– A hûtõház építésével kapcsolatban kevés
konkrétum történt. A napokban a múzeum által

feltárt területek tereprendezése megtörtént, a
tulajdonosnak szándékában áll a hûtõházat fel-
építeni.

– A várospolitikai fórumon elhangzott murva-
kõ-szállítással kapcsolatban kérdés hangzott el.
Ebben a témában elõrelépés nem történt.

– Megtárgyalták a 2010. évi közbeszerzési ter-
vet, melyet elfogadtak.

– A városi könyvtár 2009. évi munkájáról és a
2010. évi terveirõl a beszámolót elfogadták. Cé-
lul tûzték ki a látás- és hallássérültek segítését.
Ismét felmerült a városi és az iskolai könyvtár
összevonása, mellyel kiadáscsökkentés érhetõ
el. A takarékosság szempontjából felvetõdött a
fûtés korszerûsítése és a nyílászárók cseréje.

– Tájékoztató hangzott el a 2009-ben benyújtott
pályázatok eredményeirõl. Megállapították,
hogy a pályázatok sikeresek voltak, 85 M Ft pá-
lyázati pénzt nyertek el.

– Tárgyalták az önkormányzat és a civil szerve-
zetek együttmûködésének 2009. évi tapasztala-
tait és a további lehetõségeket. Köszönetet
mondtak mindazon civil szervezeteknek, melyek
a város közéletében, kulturális és egyéb rendez-
vényeken sokat segítettek.

– Zárt ülésen tárgyalták a megyei kitüntetési cí-
mek adományozásáról szóló javaslatot. Csõszné
Kacz Edit polgármester nyílt ülésen bejelentette,
hogy 4 fõt terjesztettek fel különbözõ kategóriák-
ban kitüntetésre.

– Az önkormányzat 2009. évi költségvetésrõl
szóló rendeletének 5. számú módosítását elfo-
gadták. Felmerült, hogy hol van nyilvántartva az
a pénz, melyet a 2009. évben nem használtak
fel. A zárszámadásnál kell szerepeltetni a 210 M
Ft kötvénybõl származó összeget. Tenke Botond
és Torma József képviselõk szorgalmazták,
hogy bármennyire is fájóak a takarékossági in-
tézkedések, azokat továbbra is elõtérbe kell he-
lyezni.

– A helyi építési szabályzatról szóló 22/2005
(XII. 30.) számú önkormányzati rendeletet felül-
vizsgálták, a módosítást elfogadták. Ez lényegé-
ben hozzáigazítást a jelenleg hatályos jogi sza-
bályozáshoz.

– A helyi vállalkozások munkahelyteremtõ tá-
mogatására kiírt pályázati felhívást elfogadták,
jóváhagyták. Részletes pályázati kiírás Simon-
tornya honlapján olvasható.
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– Tájékoztató hangzott el a város önkormányza-
ta energiagazdálkodását érintõ intézkedések
2004-2009. évi Állami Számvevõszéki ellenõr-
zésrõl. Annak ellenére, hogy energetikust nem
kötelezõ alkalmazni, a jövõben nagyobb figyel-
met kell erre a témára fordítani. Az errõl készült
intézkedési tervet elfogadták.
– Az intézményi hõellátás racionalizálását meg-
tárgyalták. Több alternatíva is szerepel. Gazda-
ságosság szempontjából nagyon fontos téma,
felmerült a geotermiai energia hasznosítása,
napkollektor építése és a biomasszás fûtés al-
kalmazása. A fûtési rendszerben több lábon való
állást javasoltak. Legelõször a leggyorsabb és
legolcsóbb megoldást kell végrehajtani, auto-
matizálni a fûtési szabályozást különbözõ prog-
ramokkal. Árajánlatot kell kérni a megvalósítás-
hoz és a pályázatokhoz is. Áprilisban visszatér-
nek a témára.
– A Sió jobb part családi házainak ivóvízellátás
problémáját az önkormányzatnak kell megolda-
ni. Ez öt házat érint. A Vertikál Zrt. a vízszolgálta-
tást hamarosan leállítja, az önkormányzatnak vi-
szont gondoskodni kell a lakosság ivóvízellátá-
sáról. Átmeneti megoldásként a kérdéses terü-
letre közkutat kellene kiépíteni. Az ivóvíz
hosszabb távú biztosítására szükséges 1.8 M
Ft-ot a céltartalékból kell biztosítani, a beruházás
két év alatt megtérülne, és 100 Ft-tal olcsóbba
kerülne az ivóvíz köbmétere. Javaslatként hang-
zott el az is, hogy a beruházás költségét a Város-
üzemeltetés Kft. és az önkormányzat között meg
kell osztani, és a Nitrokémiai Zrt.-vel is tárgyalni
kell.
– A Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Köz-
oktatási Társulása társulási megállapodásának
módosítását a testület elfogadta. A módosítás
jogszabályváltozások miatt vált szükségessé.
– A szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatra
vonatkozó feladat és hatáskör ellátását átruház-
ták a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási
Kft.-re, mely 180 önkormányzatot tömörít. Erre
pályázatírás könnyebbsége miatt volt szükség.
Az ármegállapítás továbbra is az önkormányzat
feladata.
– A város közfoglalkoztatási munkaszervezeté-
nek létszámhelyzetét megtárgyalták. A javaslat
szerint egy fõ, elsõsorban adminisztratív munka-
kör betöltésre felvétele szükséges 2010. év vé-
géig szóló határozott idõre. Érvek és ellenérvek
hangzottak el, végül úgy döntöttek, hogy nem
vesznek fel egy fõt sem. A problémát más mó-
don kell megoldani.
– Áttekintették a társulási megállapodásokat,
és a jogszabály módosításoknak megfelelõen
átdolgozták.
– Zárt ülésen tárgyalták a fellebbezéseket, a szo-
ciális bizottság határozatait az elsõ fokon eljáró
képviselõ-testület helybenhagyta.
– Közérdekû bejelentésként hangzott el, hogy a
vasútállomáson található európai óra többször
nem a pontos idõt mutatja. A 61-es út benzinkút
felé esõ úttest egy szakaszán nagy a szintkü-
lönbség, mikor és ki javítja ki? A munkálatok egy
részét az önkormányzat elkészítette, a másik a
felsõ réteg a közútkezelõ feladata.

Va Lá

Kék hírek

A legutóbbi testületi ülés óta Simontornya
városából 6 db bûnügyi feljelentés érkezett
a rendõrõrsre.
1. Ismeretlen tettes ellen folytattunk eljá-
rást, aki a Simontornya, Némedi úton levõ
családi házba – magát jósnõnek kiadva –
bekéretõzött, majd a tulajdonos figyelmét
elterelve a szobában lévõ szekrénybõl
30.000 Ft-ot. tulajdonított el. Az eset külö-
nösen bosszantó, mert az a dajkamese,
hogy a pénz a párna alatt megsokszorozó-
dik, enyhén szólva nevetséges. Ne dõljünk
be ilyen és ehhez hasonló meséknek.
2. Ismeretlen tettes ellen folytatunk eljá-
rást, aki március 12-én a Tulipán Étterem
parkolójában álló román kamion fülkéjé-
be – valószínûleg álkulcs használatával –
hatolt be, és onnan 100 eurót, 2 db mobil-
telefon tulajdonított el. A lopással okozott
kár kb. 60.000 Ft.
3. 2010. február vége, március eleje közötti
idõszakban ismeretlen tettes a simontor-
nyai sportkör sérelmére követett el rongá-
lás szabálysértést, aki a sportpályán lévõ
padokat megrongálta. A rongálással oko-
zott kár: 7.565 Ft. Az elkövetõ az iskola
hathatós segítségével kiderült.
4. 2010. március 15-én Simontornya, Kö-
nyök utcában nyitva hagyott családi ház
szobájába ment be ismeretlen elkövetõ,
aki onnan 1 db tévékészüléket, dvd-leját-
szót tulajdonított el, 17.000 Ft kárt okozva.
5. 2010. március 16-ra virradó éjszaka fo-
lyamán ismeretlen elkövetõ a Mózsé-he-
gyen levõ pincébe – ajtó kifeszítés módsze-
rével hatolt be –, és onnan mûszaki cikke-
ket, bort, benzint, különbözõ fajta italokat
és 1 db talicskát tulajdonított el. A lopással
okozott kár kb. 250.000 Ft. A rongálással
okozott kár kb. 20.000 Ft.
6. Ismeretlen elkövetõ ellen indult eljárás,
aki a Vak Bottyán-ltp. 19. szám alatti ház
egyik lakásához tartozó pincébe – ajtó ki-
feszítés módszerével – hatolt be, és onnan
élelmiszereket (kolbászt, szalonnát) tulaj-
donított el 15.000 Ft értékben. A rongálás-
sal okozott kár kb. 30.000 Ft.
A legutóbbi testületi ülés óta eltelt idõ-
szakban az õrs egész illetékességi terüle-
tén 22 db szabálysértési feljelentést tettek
munkatársaim, ebbõl 3 esetben ittas veze-
tés szabálysértése miatt – a háromból egy
simontornyai illetékességû személy volt, a
többit egyéb közlekedési szabálysértések
elkövetése miatt jelentették fel.
Helyszíni bírságot 60 esetben szabtak ki az
õrs illetékességi területén, ebbõl helyi la-
kossal szemben 2 esetben került sor.

Mikoly Tibor r. szds. õrspk.

Mérsékelt
érdeklõdés,

fajsúlyos témák
A városgyûlésen igen kevés, alig harminc
érdeklõdõ vett csak részt. Ennek fõ oka le-
hetett, mint az egyik hozzászóló elmondta:
kevés propagandát fejtettek ki. Jó lett vol-
na a helyi tévé mellett hangosbemondón és
több plakáton is tudatni a gyûlés idõpont-
ját. Csõszné Kacz Edit polgármester is-
mertette a 2009. évi gazdasági eredménye-
ket, azokat az elvégzett munkákat, amely
jellemzõ volt az önkormányzat tevékeny-
ségére. Bárdos László címzetes fõjegyzõ a
2010. évi költségvetés néhány fontosabb
számadatára hívta fel a figyelmet. El-
mondta: a jelenleg mutatkozó 49 millió fo-
rintos hiány az év végére elõreláthatólag
ledolgozható. Ehhez a takarékosabb gaz-
dálkodás mellett, több nagyobb volumenû
kiadáscsökkentés is szükséges. A tervek,
elképzelések már megvannak, s lassan ki-
kristályosodik, mivel lehetne csökkenteni
a kiadásokat. A volt bõrgyár kármentesíté-
sének helyzete lett a gyûlés egyik központi
témája. A munkálatokat irányító és rész-
ben végzõ konzorcium nyílt, õszinte hang-
vételû tájékoztatója megelõzheti a félreér-
tések, pletykák terjedését, így volt ez most
is. Kérdésként és véleményként hangzott
el, hogy mi lesz a Sióparti, korábbi cserzõ-
üzem kármentesítésével, mert elsõsorban
itt folytak olyan munkák, melyek veszélyes
anyagokat juttathattak a talajba. Válasz-
ként elhangzott, a kérdéses terület jelen-
leg magántulajdonban van, így nehezíti a
feltáró munkát, de ha lehetõséget kapnak
a bejutásra, azt is elvégzik. Egy kérdésre
válaszolva megtudtuk, hogy a nagy teher-
gépkocsi forgalom miatt megrongálódott
utak, megrepedezett házak helyreállításá-
tól sem zárkózik el a konzorcium. A város-
képet rontó, kitört ablakú, egykori mûhely
esztétikai állapota ismét felvetõdött. Meg-
nyugtató választ nem kaphatott a kérdezõ,
mert az épületrész magántulajdonban van,
s kevés az esély, hogy a kiszabható –
maximálisan 50 ezer forint – büntetés eléri
célját. A strand eladásáról érdeklõdõ
állampolgár kérdésére azt a válasz kapta,
valóban eladó 32 millió forintért, azzal a
kikötéssel, hogy továbbra is strandként
kell üzemeltetni.

Va Lá

FELHÍVÁS

Kérem azon olvasóinkat, akiknek a bõr-
gyári kármentesítéssel kapcsolatban
bármilyen kérdése, észrevétele van, azt
jutassa el hozzám vagy az önkormány-
zat titkárságára. A kérdésekre az illeté-
kes szakemberek válaszolnak, így elke-
rülhetjük a félreértéseket, megelõzhet-
jük a pletykákat.

Va Lá
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40 év Simontornya szolgálatában
Dr. Sándor Pál életében nevezetes dátum
1970. április 24-e, pedig nem születés,
vagy névnapját ünnepli. E naptól szolgál-
ja gyógyszerészként Simontornya és kör-
nyékének lakosságát. A Sárbogárdhoz
ezer szállal kötõdõ frissen végzett gyógy-
szerész 1970. március végén járt elõször
Simontornyán, pedig a két település kö-
zött mindössze 25 km a távolság. Az egye-
tem elvégzése és a kötelezõ hat hónapi
katonaság után helyezték Garai Ferenc
akkori vezetõ mellé beosztott gyógysze-
részként Simontornyára. Nemsokára, egy
év gyakorlat után kinevezték vezetõnek,
pedig az elõírás 5-6 év volt. Köszönheti
ezt kiemelkedõ munkájának, az ellenõr-
zések során mindig mindent rendben ta-
láltak. Az 1969-ben megszerzett egyete-
mi diploma óta is állandóan képezi ma-
gát, és munkatársait is erre ösztönzi. Sok
fiatal képzésében, szakmai elõmenetel-
ében segített már eddig, mint mondta, ezt
ezután is szívügyének tekinti.
1996. augusztus 1-jétõl saját vállalkozásá-
ban mûködteti a gyógyszertárat, immár
SÁNDOR Patika néven. A gyógyszertár-
ba belépõket halk zene és virágok sokasá-
ga fogadja, ez is egy kisebbfajta gyógy-
módként szolgál. Az elmúl 40 évre vissza-
tekintve elmondta, hogy eleinte csak 2
hetente kellett, most elõfordul, hogy na-
ponta kétszer is kell rendelni új gyógysze-
reket, ez a lakosság egészségi állapotának
romlását jelzi. A beszerzés ma már gyorsan
történik, sürgõs esetben a délelõtt meg-

rendelt medicina délután már a beteget
gyógyítja. Csökkent az ún. magisztrális,
helyben készített gyógyszerek aránya, de
egyesek még ma is itt készülnek. Kérdezze
meg orvosát, gyógyszerészét szlogen szel-
lemében bátran fordulhatnak hozzá taná-

csért, recept nélkül is kapható gyógysze-
rekért, mindenre talál megoldást. A Sár-
bogárd–Simontornya–Kisszékely három-
szögben érzi a legjobban magát.
Nagyon szeret utazni, világot látni, járni a
természetet, s mindezt fotókon megörö-
kíti, megõrzi. Az íróasztalán rendben so-
rakozó tárgyi emlékekbõl már egy mini
kiállítást lehetne nyitni, mely jellemzi
azon országokat, ahol járt. Kiváló fotótu-
dását lapunk olvasói többször is megcso-
dálhatták már. Az olvasás és a komolyze-
ne hallgatás teszi szebbé, teljesebbé sza-
badidejét.
Dr. Sándor Pál, aki 2009 óta doktori cím-
mel is büszkélkedhet, Simontornya társa-
dalmi életében igen aktívan vesz részt.
Adományaival szívesen segíti az egyhá-
zat, kiemelt támogatója a színházi nyár és
fesztiválnak, az erdélyi és a magyar isko-
lások kirándulásait, vendéglátását, vala-
mint a korábban megrendezett sérült
gyerekek seregszemléjét is rendszeresen
támogatta. Nem véletlenül, hanem igen
megérdemelten kapta meg a köztisztelet-
ben álló dr. Sándor Pál a SIMONTOR-
NYÁÉRT kitüntetést. Az elmúl 40 év
alatt igazi simontornyaivá vált, amit az is
bizonyít, hogy itt vásárolt házat. A 40 éves
évfordulót stílszerûen, 40 barátjával kö-

zösen ünnepli a Fried Kastélyszállóban.
Gratulálunk a szép jubileumhoz, és továb-
bi jó erõt, egészséget kívánunk!

Va Lá

Könyvgyûjtési akció Simontornyán
Székelyföld közepére

Nyárádszereda–Székelybõ
„Énlaka felett, a Firtos lova hátán lehajtott fejjel elaludt a Gondviselés.”
Tamási Áron

Székelybõ Erdély szívében, festõi környezetben, dombok ölelésében meg-
húzódó völgyzáró kicsi falu. A Simontornya testvérvárosához Nyárád-
szeredához tartozó 109 lakosú kistelepülés színmagyar lakossága nagyon
nehéz helyzetében is élni akar. Az elzártságban megõrizte nyelvét, szokása-
it és lakói kétkezi munkájával kultúrházat épített. Ebben az épületben sze-
retné a könyvtárát berendezni, de könyvvásárlásra már nem jut pénze.

Kérünk minden jóérzésû simontornyai polgárt, hogy könyvadományával se-
gítse ennek a csodálatos, élni akaró kistelepülésnek a könyvtáralapítását.

Kérjük, ha jó állapotú – magyar szépirodalmi, világirodalmi és mese könyve
–, otthon már nem kell, hozza be a Simontornyai Vak Bottyán ÁMK Gim-
náziumába, ahol Pálné Mikó Katalin tanárnõnek vagy Máté Imre tanár
úrnak lehet leadni.

A gyûjtés 2010. május 1-jéig tart.

A könyveket eljuttatjuk az erdélyi Székelybõ települést segítõ alapítvány-
nak. Az eddig összegyûjtött könyveket köszönjük a Simontornyai Városi
Könyvtárnak, a Kisszékelyi Könyvtárnak, Farkas Ferencnének (Margit
néninek)

Simontornya Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága

Kedves Gyerekek!
Végre megérkezett a jó idõ. A következõ felad-
ványok is már valamilyen módon a tavaszhoz
köthetõk. Gyermekdalok szövegét olvashatjátok,
kissé „furcsa” megfogalmazásban. Ha kitalál-
tátok melyik dalra gondoltam, írjátok le a címét!

1. „Értesítjük Önt, hogy hõ- és fénysugárzó tevé-
kenységének elmulasztása esetén, a kertgazdál-
kodásra kijelölt telkek mögött található baromfi
állományának a súlyos hõvesztés következtében
igen magas létszámbeli csökkenését lesz kényte-
len elkönyvelni.”

2. „Figyelem! Sürgõsen megkérünk minden ház-
zal rendelkezõ puhatestût, hogy ingatlanát záros
határidõn belül hagyja el, az annak külsõ felszí-
nén keletkezett, és azóta is folyamatban lévõ tûz-
eset miatt. A károsultakat folyékony, és félig meg-
szilárdult tejipari termékekkel kártalanítjuk,
amelyek együttes mennyisége egyelõre két napi
fejadagot tesz ki.”

Sok sikert a dalokhoz!

Szilvi néni

Beérkezési határidõ: május 6.
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Két 85 éves szépkorút köszöntöttek
Az ÁFÉSZ Nyugdíjasklubja újra ünnepelt, ezúttal köszöntötték
Arros Endréné Dobos Gizellát, valamint Király Lászlót. Laci bá-
csi ugyan nem tagja a klubnak, de a sok közös eseményen való
részvétel tiszteletbeli taggá avatta. Kisebb fajta lakodalomnak is
beillett az ünnepi esemény, volt itt torta, pezsgõ, bor, üdítõ ital,
sütemény, szendvics. Jó hangulatban telt el a délután, s a tánc sem
maradt el. Farkas Ferencné Margit néni ezúttal a szokásos verses
köszöntõjének elsõ 4 sorát már nem mondta el, mert a 80-tól 84
évig terjedõ verssorok már nem aktuálisak, ugyanis mindkét ün-
nepelt túllépett ezen a koron. Gizi néni, aki a simontornyai postán
30 évet dolgozott, sokat mesélt a régi idõkrõl, amikor még kézi
kapcsolással történt az összeköttetés. Szabadidejében szeret köt-

ni, horgolni, kézimunkázni és gobelint varrni. Munkáiban évek
óta gyönyörködhetünk az amatõr alkotók kiállításain. Soha nem
volt ÁFÉSZ dolgozó, de hamar befogadták a klubba, szeretik hu-
morát, jó történeteit, közösségi szellemét. A klubot a szeretet,
egymás megbecsülése tartja össze, erre jó példa volt a hangulatos
délután is, amikor a citerazenekar zenéjére énekeltek, táncoltak,
jól érezték magukat, feledték a gondokat. A nap egyik fénypontja
volt, amikor megjelent a jelmezbe öltözött szexi pincérnõ és a
cowboy, akik szintén klubtagok.

Ritka jubileumhoz érkezett az
evangelista. Király László kettõs
jubileumot ünnepelhetett a közel-
múltban. A napokban ünnepelte
85. születésnapját, húsvétkor pe-
dig egy másik jubileumhoz érke-
zett. Immár 60 éve énekli a passió-
játék evangelista szerepét. Koráb-
ban a passiójátékot a környékbeli
települések (Cece, Tolnanémedi,
Kisszékely, Nagyszékely, Pálfa)
templomaiban is elõadták, ma-

napság már csak a helyi katolikusok élhetik át a csodálatos hangu-
latot. A Jézus szenvedéseit, keresztre feszítését és feltámadását
megelevenítõ misztériumdráma narrátor szerepét a kezdetektõl
fogva mindig tenor hangon adta elõ. A leghosszabb mintegy 15 ol-
dalas szöveg ismerete ma sem okoz gondot számára, szellemileg
friss, még ma is aktív tagja a többszörös aranyminõsítésû citeraze-
nekarnak.
Mindkét születésnaposnak gratulálunk és további jó erõt, egész-
séget kívánunk.

Va Lá

A legjobb helyre kerültek a német nyelvû készségfejlesztõ könyvek
Nemrég újraélesztõ készüléket adományozott Simontornyának a
német önkormányzatok szövetsége nevében dr. Józan Jilling Mi-
hály elnök. Most a simontornyaiak viszonozzák a szívességet. Test-
vérvárosunkból, Marpingenbõl több mint száz új, német nyelvû
óvodai és alsó tagozatos iskolai készségfejlesztõ könyvet kaptunk
egy magát megnevezni nem kívánó , Simontornyának már több íz-
ben segítõ német úrtól. Úgy gondolják, hogy ezeket a kisebbségi
oktatásban lehetne igazán jól hasznosítani. Ezért átadták a szállít-
mányt a két tannyelvû gyönki gimnázium igazgatójának, dr.
Humné Szentesi Katalinnak, a német önkormányzat vezetõségi
tagjának. A tankönyveket Csõsz László alpolgármester és Könyv
István János, az oktatási kulturális és sportbizottság elnöke juttat-
ta el Gyönkre.

Va Lá

Március havi születések:

Gulyás Kevin, Horváth Tamara
Dalma, Orsós András Milán

Márciusi házasságkötés:
Kiss Györgyi–Csõsz Károly
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Rövidesen kezdõdik
a jubileumi színházi

nyár és fesztivál
Eisemann Mihály–Szilágyi László:

Miss Amerika
Bemutató:

2010. június 12-én, 20:30 órakor.
Esõnap: 2010. június 13. 20:30 óra.

Belépõdíj: 1600 Ft. Igényelhetõ telefonon
és személyesen a Simontornyai

Vármúzeumban. Telefon: 06 (74) 486 354
E-mail: varmuzeum@vivamail.hu

A produkció szereplõ és alkotógárdája:
Fésûs Nelly, Mikó István, Kárpáti Leven-
te, Bódy Barbara, Török Tivadar, a Duna-
újvárosi Bartók Táncszínház táncmûvé-
szei és a Miss Amerika Jazz Band.
Koreográfus: Móri Csaba. Rendezõ: Cse-
re László.
A Miss Amerika Eisemann Mihály elsõ
operettje, melyet Szilágyi Lászlóval közö-
sen készítettek. Kezdetben a „Három
mákvirág” címet viselte, de a nagyközön-
ség, mint „Miss Amerika” ismerte meg
1929. január 12-én a Fõvárosi Operettszín-
házban.
Nem hagyományos operett, hanem tizen-
két képbõl álló revüoperett, tele látványos-
sággal, rengeteg tánccal. Bemutatásakor –
a jazz zenei elemeit is beleépítve – óriási si-
ker lett az elsõ hazai „jazz-operett”. A ze-
nés vígjáték ritkán játszott, igazi remekmû,
szellemesen könnyed vígjáték és kitûnõ
muzsika két felvonásban. Nagyszínházak-
ban is ritkán tûzték mûsorra, ennek oka a
viszonylag nagy létszámú szereplõgárda, a
számtalan helyszín, a látványos díszletek
és jelmezek elõállítási költsége lehetett.
Ezt a zenés vígjátékot mutatja be a Duna-
újvárosi Bartók Táncszínház vendégmûvé-
szekkel kiegészülve. Külön érdekesség,
hogy az ismert slágereket a produkcióra
alakult Miss Amerika Jazz Band zenekar
szólaltatja meg.
A történet az 1930-as években játszódik
New Yorkban, majd egy luxushajó fedél-
zete, Nápoly, a Szahara, Isztambul és végül
Badacsony lesz a cselekmény helyszíne. A
bonyodalom a gyönyörû extravagáns ame-
rikai milliomos lány, Daisy körül szövõdik,
aki kitûnõ humorral és eredeti ötletekkel
állja a férfiak ostromát, hiszen mindenki
az õ kezére és persze vagyonára pályázik.
Hiába harcol a sorsa ellen, a legkitartóbb
férfi hódításának nem lehet ellenállni…

Szálkáim
A sportpályán és környékén
az utóbbi idõben több bosszantó esemény
történt. Két esetben ismeretlen elkövetõ el-
len rendõrségi feljelentést is kellett tenni
Csepregi György ügyvezetõ elnöknek. A fo-
tón is látható, hogy leszedték, megrongál-
ták a futballpálya ülõkéit, azokból hidat ké-
szítettek, valahonnan téglákat is eltulajdo-
nítottak. A futópályán található nagy víz
miatt így közelítették meg a focipályát. Egy másik, már visszatérõ gond, hogy az edzõpá-
lyát egyes autósok cross pályának tekintenek, és ott gyakorolnak. Talán nem is mérik fel
mekkora kárt okoznak ezzel, különösen ilyenkor, amikor még laza a talaj. A bejárati ka-
pukat illetve a tilalomra figyelmeztetõ kifeszített drótot is rendszeresen eltávolítják. A
kutyatulajdonosok továbbra is elõszeretettel sétáltatják kedvenceiket a futballpályán, ez
is elítélendõ, mert a kutyaürülék sok betegséget terjeszthet. Még senkit sem láttam, hogy
valaki összeszedte volna ezeket a melléktermékeket. Egyelõre ennyi elég!

Va Lá

Simontornyaiak a Nagycirkuszban

Szabadidõs program keretén belül Simontornya Város Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálata 2010. március 28-án 30 gyermekkel utazott el Budapestre, ahol a Fõvárosi
Nagycirkusz legújabb „Úton a bohóc” címû elõadását nézhették meg a gyerekek.
A bohóc több, a szolgálattal érkezõ lurkót hívott a porondra, akiket mûsorába vonva szó-
rakoztatta a közönséget. Az akrobaták, az oroszlánidomár, a bûvészek és a lovasok mû-
sorát sokan tátott szájjal nézték végig.
Az elõadást követõen a Közlekedési Múzeumban ismerhették meg a kirándulók a múlt
és a jelen jármûveit.
A fõvárosba a csapat ingyenes vasúti közlekedéssel jutott el, ott pedig metróval érték el
úti céljukat. Mind a programok és mind az utazás, nagy élményt jelentett a gyerekeknek.

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

Több mint 24 ezer almát kapnak a tanulók
A Fruitmarketing Kft. si-
keres európai uniós pályá-
zatának köszönhetõen a
Vak Bottyán ÁMK társult
iskolának alsó tagozatos
tanulói ingyen kapnak al-
mát. Az egészséges étke-
zést és a hazai termékeket
népszerûsítõ akció során
384 tanuló a tanév végéig
hetente három almát kap.
A gyümölcsök kiosztását
minden iskolában a peda-
gógusok végzik.

Va Lá
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Nyílt laboratóriumi gyakorlatok az ELTÉ-n
Három éve minden félévben kétszer alkalom nyílik iskolánk 6-6 tanulójának, hogy részt vehessenek az
ELTE kémiai intézetében a nyílt laboratóriumi gyakorlatokon. Négyféle labor közül lehet választani: fizi-
kai, szerves, szervetlen kémia, valamint kémia szakmódszertan. Mi ez alkalommal szervetlen kémia la-
borra mentünk. A gyakorlat során a gimnazistákat beosztják az egyetemi hallgatók mellé. Olyan kísérlete-
ket végeztünk, amelyek az egyetemi tananyagban éppen soron következtek. Az elsõ éves hallgatók, akik-
kel voltunk, a halogén elemeket tanulták. Így klórral, brómmal, jóddal dolgoztunk. Reggel negyed kilenc-
tõl egészen délig a laborban voltunk. Ezalatt számos kísérletet végezhettünk és figyelhettünk meg, köztük
több olyat is, melyet a középiskolában nem láthatunk. A gimnáziumban alacsony a kémia óraszám, és az
eszközök sem a legmodernebbek, ezért érdekes volt bepillantani egy ilyen mindennel felszerelt laborba.
Miért jó ez a gyakorlat? Az egyetemnek azért, mert csökkent az érdeklõdés a kémia szak iránt, egy ilyen la-
borral középiskolásoknak csinálnak kedvet, hogy az ELTE kémia szakán tanuljanak tovább. Az egyete-
mistáknak azért jó, mert rajtunk „gyakorolhatják” hogyan kell magyarázni egy gimnazistának, hogy az
meg is értse, hogy mit miért csinálunk. Nekünk gimiseknek jó, mert olyan anyagokat láthatunk, amit
itthon nem, és nemcsak láthatjuk, hanem el is végezhetjük a kísérleteket.
Az egyetemi látogatást Molnárné Bereczki Annamária tanárnõ szervezi, ez alkalommal Gárdonyi Nor-
bert és Molnár Mária kilencedikes valamint Doffkay Emese, Jákob Kata, Macher Zsuzsanna és Takács
Krisztina tizenegyedikes gimnazista vett részt.

Doffkay Emese

Négyen egy asztalnál beszélgetünk. Csíki Sándor író-újságíró Erdély, Nyárádszereda,
Wessely Gábor író-újságíró Tolna, Gutai István író Paks, Könyv István J. grafikus-szerkesztõ

A MI Trianonunk
Harmadik rész

„Elveszel egy oláh fátát
(lány), avval járod a

zsukátát (tánc)”

II. rész
Mesélték, hogy Mózsi bát, a
Szurdokban élõ, morcos szé-
kelyt is behívatták az „agitáto-
rok”, hogy rávegyék az öreget,
álljon be a földjeivel õ is a „kol-
lektívába”. Meg is jelent Mózsi
bá székely harisnyában nagy
alázatosan a néptanácsnál, és
egy árva szót se szólva, végig-
hallgatta az elvtársakat. Mikor
azok belefáradva a semmis-
kedõ beszédbe, megszusszan-
tak egy cseppet, azt kérdezte
tõlük a vén betyár bajszát pö-
dörve, nagy alaposan:
– Emberek, értik maguk a tré-
fát?
– Hogyne értenénk, Mózsi bá-
csi! – jött a gyors felelet.
– Na, akkor csókolják meg a fe-
nekemet! – szólt a konok öreg,
s kalapját fejére téve, behúzta
maga után az ajtót.
Ettõl függetlenül a magyar vi-
lág nem jött vissza, és a magán-
gazdaságok világát sem lehe-
tett visszahozni, miképpen azt
sem lehetett elérni, hogy e vál-
tozásba a székelység is beletö-
rõdjék.
Hosszú téli estéken a baráti
kártyapartik alatt, amíg a fröcs-
csöket töltögettem apámék-
nak, jó kis történeteket szede-
gettem össze az elsõ oláh világ-
ról, Horthy Miklós bevonulá-

sáról Erdélyországba, és a má-
sodik világháborúban történt
román átállásról, árulásról. Az
én Trianonom nem annyira a
fájdalmak megélésével telt el,
hisz nem éltem át személyesen
Magyarország megcsonkítását.
Az én világra való eszmélése-
met, amely részben szülõfa-
lumban (életem 2x7 gyermek-
évében) és részben Marosvá-
sárhelyen volt esedékes. S a
szomorúság helyett; szé-
kely–magyar büszkeségem fo-
kozatos felerõsödése jellemez-
te. Mert minél hitványabb lett a
kommunista román rendszer,
én annál inkább büszke lettem
a rendszerellenességemre, ma-
gyarságomra.

14 esztendõs koromig Backa-
madarason szívtam magamba a
makkegészséges magyar tuda-
tot, hogy újabb 7 évig Marosvá-
sárhelyen, a Bolyai Farkas Lí-
ceumban és a Testnevelési Fõ-
iskolán teljesedjen ki: a magyar
nemzethez tartozásom egyér-
telmûsége. Az egyetem elvég-
zése után újabb 7 évet bolyong-
tam, ami végleg megedzette
bennem az érzést, hogy nekem
valóban fáj Trianon. Mert ez
alatt a hét év alatt éltem Mold-
vában 2 esztendõt sült romá-
nok között, laktam 2 évet egy
Kissólymos nevû székely falu-
ban, éltem közel 2 évet a Par-
tiumban egy sváb településen,
és 1 éves kanyar után értem vé-
gül ide, Nyárádszeredába, négy
gyerekem szép szülõhelyére.

Ez a 4x7 év az én Trianonom
alapja. Ezekrõl szívesen mesé-
lek, ha van, aki meghallgassa,
elolvassa. Utóbbi húsz évem
cselekvõ Trianonom korszaka
lett. Ezen 20 esztendõben a fé-
szekrakásom, a családalapítá-
som, a megállapodásom szösz-
mötölésével telt el.

Valamint azzal, hogy ne csak
sirassam Trianont, hanem te-
gyek is azért, hogy ez a fájda-
lom enyhüljön, és álmunk
szebb legyen. Mivel 2 fiúgyer-
mekkel és 2 leánygyermekkel
áldott meg a Jóisten, azt hi-
szem az elsõ s legnagyobb lé-
pést ezzel léptem meg a tettek
mezejére. Merem remélni,
hogy eddig megjelent 5 köny-
vem is erõsítette néhány ma-
gyar emberben azt az érzést,
hogy Trianont feledni nem sza-
bad, magyarságunkat feladni
viszont: nem lehet. Újságírói
tevékenységemmel, mely szó-
kimondásaim miatt néha sért
egyeseket, szintén üzenem, hir-
detem (az Erdély Ma, Polgári
Élet vagy más hazai lapok ha-
sábjain): tenni, tenni, örökké
tenni. Oroszlánrészem van ab-
ban, hogy városom középisko-
lája felvette a Bocskai István
nevet. Hogy iskolám fiú labda-
rúgócsapatával 2009-ben or-
szágos bajnokok lettünk. Hogy
a nagycsaládosokat segítõ
egyesületem Böjte Csabával
közös programot mûködtet.
Nemrég fogadta el a városi ta-
nács, az általam háromszor be-

terjesztett tervezetet: hogy
Nyárádszereda fõtere vegye fel
a Bocskai nevet.
Barátsággal, Csíki Sándor Er-
délyhonból, 2010, Trianon 90.
éves évfordulója. Helyszín Ma-
gyarország „nevenincs telepü-
lés”. Nem történelmi %-ok és
történelmi okoskodások a
szándékaink. Annál inkább az,
hogy mik azok a konkrétumok,
amiket gyermekkorunk óta ci-
pelünk magunkban, és még
nem mondtunk el. Hazánk
szétdarabolásáról. Magunk,
családunk, barátaink beszélge-
téseibõl. Utóhatások, mesék és
valóságok. 1920. június 4. min-
den magyar gyásznapja. Be-
szélgessünk. Mit mond nekünk
Trianon? Ha mondandója van,
most 90. évvel a gyalázatos bé-
ke diktátum után, üljön ide
mellénk, és meghallgatjuk. Ha
a kedves olvasónak van hozzá-
szólása, kérem erre a címre
küldje: e-mail:
konyvistvan@freemail.hu

A szerkesztõ
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Tiszteld a múltat, hogy a jövõt alakíthasd
Simontornyán tartotta a honismeret napi meg-
emlékezését a Tolna Megyei Egyed Antal Honis-
mereti Egyesület. Dr. Kaczián János, a honisme-
reti egyesület elnöke az ötven éves honismereti
mozgalom céljairól, feladatairól tartott elõadást.
A zömében gimnáziumi tanulókból álló hallga-
tóság nagy érdeklõdéssel figyelte a vetített ké-
pekkel illusztrált elõadást. Az ünnepi megemlé-
kezés helyszínéül azért esett Simontornyára a vá-
lasztás, mert 15 éve nyerte el ismét a városi ran-
got, valamint itt nagyon jó honismereti és hely-
történeti munka folyik. Tóthné Unghy Ilona
ÁMK igazgató, a Simontornya Múltjáért Alapít-
vány elnöke több könyvet is írt és összeállított e

témáról. A Simontornya kis tüköre c. mûve jól szolgálja a diákok felkészülését az
érettségi vizsgára. Egy történelmi tételben ugyanis a város régmúltjáról kell számot
adni a diákoknak.
A tudós-tanár-lelkészrõl, Bél Mátyásról dr. Benkõ András ny. gimnáziumi tanár tar-
tott elõadást. Bél Mátyásra a sokoldalúság a magas fokú hivatástudat, az anyanyelv
és honismeret fontossága volt legjellemzõbb. Nem véletlen, hogy róla nevezték el a
honismeretben adható legmagasabb kitüntetést. Az ünnepi megemlékezés a diákok
számára egy jó kis történelem óra volt, szívvel és ésszel kell továbbvinni, legalább egy
mondatot az itt hallottakból – mondta zárszavában Tóthné Unghy Ilona.

Va Lá

Tisztelt Borosgazda!
Ezúton tisztelettel meghívjuk

az Észak-Tolnai Hegyközség által szervezett

II. REGIONÁLIS BORVERSENYRE.
A rendezvényt 2010. április 17-én (szombaton)

tartjuk Simontornyán, a Kaktusz kávézóban.
10 órától nyilvános borbírálat folyik. A minták leadását a
Kaktuszba várjuk 15-én (csütörtökön) 9-16 óráig, 16-án
(pénteken) 9-21 óráig 2 db 0,75 dl-es üvegben.
Nevezési díj: 600 Ft. A mintákra kérjük ráírni a fajtát, évjáratot
és egy jeligét.
A borverseny után ebédet tartunk, melynek összege 600 Ft.
Ebéd után egy kirándulásra várjuk a tisztelt közönséget, mely a
simontornyai vidéket és gazdákat mutatja be.
Minden versenyzõt és érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
Érdeklõdni lehet:
Herczeg Gyöngyi hegybírónál: 06-20-384-4262 (14 óra után)
Szántó László rendezõnél: 06-20-482-3794

„A szõlõ halála csak átváltozás… A szõlõbõl must lesz, a mustból
bor. A szõlõ ereje velünk marad, halálával kellett bevennie az
idõtlenséget. Ha körülnézel a pincében, vajon gondolsz arra, hogy
isteneket õrzöl hordóidba zárva? Minden borospince a halha-
tatlanság szigete.” (Pilinszky János)

FELHÍVÁS
2010. május 20-án (csütörtök)

LOMTALANÍTÁST
szervezünk a KÖZÉV Kft. közremûködésével a településen.

Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett

nem veszélyes

(azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett bútorok, textíli-
ák, mûanyagok, szórakoztató elektronikai berendezések,
elektromos gépek, stb.) hulladékot a jelzett napon helyezzék ki
a házuk elé legkésõbb reggel 7 óráig. Az autók minden utcán
csak egyszer mennek végig! A lomtalanítás keretében veszé-
lyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékes doboz,
növényvédõszer, gyógyszer, olajos hulladék, fénycsõ, állati
tetemek, stb…) nem szállítható el!

Polgármesteri hivatal, Simontornya

Fizessen elõ a
SIMONTORNYAI HÍREKRE!

Elõfizetési díj: 100 Ft/hó.

Elõfizethetõ: a polgármesteri
hivatalban Benczéné Soós Juliannánál.

Aki elõfizeti a lapot, annak azt házhoz viszik.
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Szeresd a kutyádat!
„Bárcsak megértenék az emberek, hogy az
állatok ugyanolyanok, s ugyanúgy függe-
nek tõlünk, mint a gyerekek, ezt a gyámsá-
got ránk ruházták.”
Örömmel számolhatunk be, hogy a
Simontornyán két helyen (Szent István ki-
rály u. 18/4 szám alatt, az állateledeles
boltban, valamint a Petõfi utcában, az
ABC épületében), valamint Tamásiban, a
„Tápcentrum” üzletben kihelyezett ado-
mánygyûjtõ dobozokban összesen 21.900
Ft gyûlt össze a paksi kutyamenhely javára.

A teljes összegbõl kutyaeledelt vásárol-
tunk, összesen 133 kg mennyiséget. Továb-
bá a simontornyai Varga pékség jóvoltából
két zsák péksüteményt (kenyeret, zsemlét,
kiflit) tudtunk a menhelyre eljuttatni. Vit-
tünk még egy nagydoboz meleg takarónak
valót a kutyusok alá. A menhelyrõl lehet
kutyust örökbe fogadni, elõzetes egyezte-
tés után. Az adománygyûjtést is folytatjuk,
a fenti helyeken található adománygyûjtõ
dobozokba várjuk az adományokat. Ezek a

kutyusok nem saját hibájukból, hanem az
emberek nemtörõdömsége, rosszindulata,
gonoszsága és meggondolatlansága miatt
kerültek szomorú helyzetbe. Sokuk – mi-
vel öreg, vagy sérült –, soha nem lel befoga-
dó családra, egész hátralévõ életét ezen a

menhelyen kell eltöltenie. Mivel az ember
legrégibb és leghûségesebb barátja a
kutya, kis segítséggel könnyebbé tehetjük
mindennapjaik. Azok helyett is, akik erre a
barátságra érdemtelenek. Minden kedves
adakozónak köszönjük a segítséget.

„Felelõsséggel tartozol azért,
amit megszelídítettél.”

Simontornya város civil szervezetei és egyéb bizottság által támogatásra javasolt rendezvények támogatási
összegének meghatározására, Simontornya Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése terhére a 2010-es
évre az oktatási, kulturális és sport bizottságára ruházta át döntésre, és egyben megbízta a költségvetésben
meghatározott 800.000 Ft azaz nyolcszáz ezer forint elosztására.

Simontornya Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Sportbizottsága döntése alapján:

ONI Karate Egyesület 50.000 Ft

Mûvészeti csoportok
Krammer Ferenc kórus 80.000 Ft
Mûvelõdési Ház énekkara 50.000 Ft
Citera Zenekar 50.000 Ft
ACCIDENT zenekar 30.000 Ft

simontornyai kórusok húszéves jubileumi est 20.000 Ft

BSZV nyugdíjasklubja 60.000 Ft
bõrgyár nyugdíjasklubja 40.000 Ft

Farkas Ferenc Alapítvány, katolikus templom 20.000 Ft

sérült gyermekek 20.000 Ft

diák színjátszók (október 23., március 15. –
rendezvények) 30.000 Ft

kiállítás (városi amatõr kiállítók város napja) 20.000 Ft

szüreti felvonulás rendezvény 40.000 Ft
hagyományok napja 50.000 Ft

városrészek vetélkedõje 30.000 Ft
költészet napja rendezvény
Vak Bottyán ÁMK díjazásokra 20.000 Ft
magyar kultúra napja 30.000 Ft
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület támogatói díj 2010 5.000 Ft

Céltartalék késõbbi felhasználásra.
O.K.S bizottsági hatáskörben 100.000 Ft
(A bizottság által meghatározott célú pályázatok kiírására. Az
én városom Simontornya 15 éves jubileum városi rajzpályázat,
ifjúsági pályázatok stb.)

Simontornya Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és
Sportbizottsága nevében Könyv István János, a bizottság elnöke

Adakoztak a bálozók

Február 20-án volt városunkban az össze-
fogás bál. A rendezvényen tombolaárusí-
táskor egy dobozt is körbehordtunk,
amelybe a szerencsétlen állatok részére
gyûjtöttünk pénzt (akik a buta, meggondo-
latlan és kegyetlen „gazdáik” miatt kerül-
tek ilyen helyzetbe). Volt, aki 1-2 ezrest
adott, de a 100 Ft-nak is örültünk. A vég-
összeg 31.670 Ft lett. A menhely vezetõje
által megadott számlaszámra ezt az össze-
get Dunaföldváron a Takarékszövetkezet-
ben be is fizettem. Gálné Erzsike jelezte,
hogy megkapták a pénzt, és köszöni szé-
pen az ebek nevében.

Rózsáné Kovács Anna

A mellékelt képeken a feladási bizonylat, il-
letve a gyûjtõdoboz látható.

Boros János Tamásné állatvédõ és
Szabóné Kántor Katalin állateledeles

A paksi kutyák

Az adomány
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Köszönet
A kollégáim és tanítványaink nevében szeretnék köszönetet mon-
dani Bajcsi Ferenc úrnak, aki a Simotrade Kft. egyik ügyvezetõje.
Kérésemre az iskolának készíttetett 100-nál több erõs és mutatós
fogast, amit a napközink folyosóján szereltek fel. Most tanulóink
rendezettebb, kulturáltabb körülmények között készülõdhetnek
az étkezéshez. Amikor mentem a számlát rendezni a következõt
mondta: „Használjátok egészséggel!”
Így az erre szánt pénzünket más hasznos dologra tudjuk elkölteni.

Köszönettel: Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító

Ismét óriástojást
tojt egy tyúk

Balogh József tyúkudvara egy 15 dekás tojással örvendeztette
meg a gazdát. Nem lehet tudni melyik állat a rekorder, minden-
esetre örömteli, hogy egyiken sem láthatóak a nehéz szülés nyo-
mai. A tyúkok kizárólag kukoricán és búzán nevelkednek. Talán
ezért fordult elõ, hogy a tavalyihoz hasonlóan, az idén is 3 normál
tojásnak megfelelõ nagyságú lett a szülemény.

Va Lá

Minden készen áll,
kezdõdhet a választás

A szavazatszámláló bizottságok tagjai a
polgármester elõtt letették az esküt,
megtörtént a bizottságok elnökeinek és
a jegyzõkönyvvezetõk tamási felkészí-
tése. A pártok által delegált választási
bizottsági tagok is esküt tettek, meg-
kapták a felkészítést. Megtörtént a szá-
mítógépes választási fõpróba. Minden
remény meg van arra, hogy a választá-
sok az eddigi évekhez hasonlóan a tör-
vényeknek megfelelõen zajlanak Si-
montornyán.

Va Lá

Megyei I. o. felnõtt és ifjúsági labdarúgó-bajnokság
2009/2010. tavaszi mérkõzései

Április 17. szombat 16.30 Simontornya TC–Szedres SE

Április 25. vasárnap 16.30 Majosi SE–Simontornya TC

Május 2. vasárnap 17.00 Simontornya TC–Tamási 2009 FC

Május 8. szombat 17.00 Bátaszék SE–Simontornya TC

Május 16. vasárnap 17.00 Simontornya TC–Kölesd KSK

Május 23. vasárnap 17.00 Kakasd KSE–Simontornya TC
Május 29. szombat 17.00 Simontornya TC–Õcsény SK
Június 5. szombat 17.00 Tolnai VFC–Simontornya TC
Június 13. vasárnap 17.00 Simontornya TC–Cikó SE
Az ifjúsági mérkõzések a megadott idõponthoz képest két órával
elõbb kezdõdnek.
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Hattyúszerelem
Egyszer, nagyon régen, amikor már évek óta kínzott a magány, ré-
szese voltam egy olyan jelenségnek, amirõl eddig csak mende-
monda szintjén hallottam. Abban a házban laktam, amelyet még
nagyapám újított fel, miután hazaérkezett a háborúból, és a ked-
vese után vágyakozott. Hömpölygött ott egy folyó, ahová minden
év tavaszán hattyúk érkeztek. Eltöltöttek ott pár hónapot, majd
ahogy elmúlt a nyár, elhagyták a védelmet jelentõ zugot. Nagy-
apám mindig úgy mesélte, hogy a hattyúk egy életre választanak
magunknak társat. Akkor ezt nem hittem el, de most már belá-
tom, igaza volt.
Egyszer szemtanúja lehettem annak, amint egy fiatal hattyúpár
egymásra talált. Attól fogva együtt repültek, ettek. Boldogan néz-
tem utánuk. A nyár végén párban szálltak fel elsõként, hogy útra
keljenek. Következõ évben az egész csapat megérkezett. Rögtön
a hattyúpárt kerestem a tekintetemmel, de nem láttam õket. Azt
gondoltam, hogy különváltak, és így élik tovább hattyúéletüket.
És ebben a pillanatban fedeztem fel, hogy csak egyikük ringatózik
a folyó vizén. Fejét lehajtva, reszketve húzta meg magát az egyik
fa tövében a parton. Tollai, melyek tavaly még vakítóan fehérek
voltak, most bemocskolódva tapadtak a testéhez. A többi madár
néha ránézett, de különösebben nem törõdtek vele. A szívem
majd megszakadt a látványtól. Talán lelõtték a vadászok vagy el-
maradt a többiektõl. Ki tudja? Azután nap mint nap kijártam
megnézni, vittem neki száraz kiflit, mert láttam, nem táplálkozik.
Hetek teltek el így. Éreztem, hogy hamarosan elpusztul, ha így
folytatja.
Majd egyik nap, a csónakban ülve, egy hatalmas árny húzott el fe-
lettem. Gyorsan lehajoltam, különben nekem repült volna, olyan
alacsonyan szállt. Felegyenesedve láttam, hogy egy hattyú volt az.
Szívemben feléledt a remény. Talán, talán a társa lesz! Kimerült
volt õ is. Ügyetlenül szállt le a partra, kitárta szárnyait és hívta a
párját. De nem jött. Elpusztult volna? Pont most? Nem, az nem
lehet! Ki kellett tartania! A hattyú még néhányszor próbálkozott,
majd amikor feladta volna, a fa mögül elõbukkant az, akit hívott.
Összefutott a szememben a könny, amint a két madár egymáshoz
botorkált, nyakukkal egymáshoz simultak és örültek a pillanat-
nak.
Ez az igazi szerelem. Képesnek lenni arra, hogy belehaljunk tár-
sunk hiányába, elvesztésébe.

Vincze Dóra

Korábbi elnökünket gyászoljuk
Müller János

a 2002. május 23-án megalakult Simon-
tornyai Polgárõr Egyesület alapító tag-
ja volt.
2005. április 15-én az egyesület elnöké-
vé választották, majd négy éven át,
2009. július 25-ig elnöke is maradt, ek-
kor egészségügyi okok miatt lemon-
dott, de súlyos betegsége ellenére is ak-
tív tagja maradt az egyesületnek.
Rá mindig lehetett számítani, mind járõrözések, mind pedig
rendezvények biztosításakor.
Az egyesület egy megbízható polgárõrt vesztett el Jani halá-
lával.
A Simontornyai Polgárõr Egyesület valamennyi tagja rész-
vétét fejezi ki családjának és búcsúzik Janitól!

Szabó Zsolt polgárõr parancsnok

WBO profi boksz
Európa-bajnoki

övek Simontornyán

A Magyar Sport Háza révén a Tolna megyében a sportélet terén is
ismert, gyönyörû díjakat, serlegeket forgalmazó Horváth Ferenc
úr megkeresésével és megrendelésével indult a profi boksz övek
simontornyai kapcsolódása.
2008 óta simontornyai vonatkozása is lett ennek a látványos relik-
viának. Készítése összetett, több mûvész együttes munkájával ké-
szül. Dolgoznak rajta szobrászok és öntök, valamint az övek alap-
ját elkészítõ bõrmûves. Mindezek összehangolt munkája a bizto-
sítéka annak, hogy a nagyközönség elé lépõ majd a ringben meg-
mérettetett és bajnokká avatott sportoló emlékezetes a küzdel-
mének eredményét, a WBO övet viselhesse.

Az övek alapjának elkészítésére egy évtizedes munkakapcsolat
eredményeként egyik protokoll cég tulajdonosa kérte fel Könyv-
né Szabó Éva bõrmûves népi iparmûvészt. Hagyományosan a St.
Bõrgyár Kft. termékeibõl dolgozó alkotó elkészítette a mintákat,
amelyekbõl Kovács Kokó István világbajnokunk és a bokszszövet-
ség Kolumbiából Magyarországra érkezõ elnöke választották ki a
megfelelõt. Tíz WBO öv készült már Könyvné Szabó Éva népi
iparmûvész mûhelyében. Kovács Kokó István elismerõen nyilat-
kozott németországi és hazai televíziós adásokban is kiemelve a
nemzetközi díj magyar készítõit.
Elismerve a magyar kézmûvesség remekségét és egyediségét, ami
külön érték és emeli a WBO öv viselõjének a küzdelemért kapott
öv örökemlékû értékét.
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ORSZÁGOS ELÕDÖNTÕBEN
a fiú IV. korcsoportos kézisek

Mozgalmas napokon van túl a Széplaki Zoltán edzette fiú csapat.
Hét nap alatt 11 mérkõzést játszottak. Elõször a városkörnyéki
döntõn Gyönkön a megyei döntõbe való továbbjutást érõ 2. helyet
szerezték meg. A végeredmény: 1. Gyönk, 2. Simontornya, 3. Hõ-
gyész (február 24-én).
A tamási döntõ (március 2.) történelmi sikert hozott, mert nem
volt még IV. korcsoportos megyebajnok fiú kézi csapatunk, vagy
nem emlékszik senki, olyan régen volt. Visszavágtak Gyönknek,
és megnyerték a megyebajnokságot. A végeredmény: 1. Simon-
tornya, 2. Gyönk, 3. Dunaföldvár, 4. Szekszárd, 5. Szedres.
Eredmények: Simontornya–Szekszárd: 22-7, góllövõk: Vonya 6,
Vinczellér 5, Nagy 4, Farkas 3, Molnár B. 2, Kiss, Szabó 1-1;
Simontornya–Dunaföldvár 22-12, gólok: Vonya 6, Tanki 6,
Vinczellér 3, Nagy, Szabó, Kiss 2-2, Farkas 1; Simontornya–Szed-
res: 22-13, gólok: Vonya 8, Kiss 4, Vinczellér 3, Farkas, Szabó,
Tanki, 2-2, Nagy 1; Simontornya–Gyönk: 15-13, góllövõk: Vonya
5, Vinczellér 4, Molnár B. 3, Kiss 2, Farkas 1.
Minden mezõnyjátékos gólt lõtt, a kapus Molnár Balázs és Szelei
Márk remek védéseikkel járultak a sikerhez.
Az elsõ hely országos elõdöntõt ér, amit Tolna megye, Simon-
tornya rendez Gyõr-Moson-Sopron és Vas megye bajnokának,
valamint egy selejtezõs 2. helyezettjének a részvételével 2010. má-
jus 7-én. Közben február 28-án az Adidas kupában is megmére-
tettek, ahol a hatos mezõnyben negyedikek lettek.
1. Tisza Volán Szeged I. 2. T. Volán Szeged II., 3. Kecskeméti
Sportiskola, 4. Simontornya 5. Soltvadkert, 6. Lajosmizse.
Megemlítendõ a kimagasló edzéslátogatottság, valamint, akik az
edzésmunkájukkal segítették a csapat sikerét, bár nem versenyez-

hettek ebben a korcsoportban: MOLNÁR DÁVID, KECSKÉS
PÉTER, BOR DÁVID, VÁCZI ÁDÁM, NAGY GÁBOR, GÉ-
RINGER ZOLTÁN.
Sokat segítette a csapat felkészülését még VINCZELLÉR ATTI-
LA tanár úr. Gratulálunk a csapatnak az eddigi sikerekhez és jó
felkészülést az országos elõdöntõre! Legyen minél több szurkoló
a sportcsarnokban MÁJUS 7-ÉN PÉNTEKEN! ZÚGJON A
HAJRÁ, SIMONTORNYA!

Va Lá

Kézilabda diákolimpia

VERETLENÜL NYERTÜK
a megyebajnokságot

Az 1997-ben vagy késõbb született fiúk korcsoportjában elsöprõ
sikert arattunk a március 23-án Simontornyán megrendezett me-
gyei döntõn. A fiúk ezzel az eredménnyel kvalifikálták magukat
az ORSZÁGOS ELÕDÖNTÕBE! Szabó Bence és Kiss György
kiemelkedõ játékával segítette hozzá csapatunkat a gyõzelemhez.
Õk alkották „régi motorosként” a csapat gerincét – az õ játéktu-
dásukra és rutinjukra szüksége volt a többieknek ahhoz, hogy a
megyebajnoki arany a nyakukba kerülhessen. Mindannyian a
legjobb tudásuk szerint küzdöttek, a fiatalabbaknak még van mit
tanulniuk.
Eredmények: Simontornya–Hõgyész: 20:6, Simontornya–Duna-
földvár: 13:9, Simontornya–Szekszárd: 20:12
Csapattagok: Rohn Márk, Szabó Bence, Kiss György, Ardelán
Kristóf, Torma Máté, Bogdán László, Horváth Márk, Glück Ger-
gõ, Jancski Richárd, Rostás Szilveszter, Seres Dominik, Halasi
P. Benedek.
Góllövõk: SZABÓ BENCE – 19, KISS GYÖRGY – 19, Ardelán
Kristóf – 8, Torma Máté – 5, Bogdán László – 1, Glück Gergõ – 1

Kossa Istvánné


