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Több mint 400-an éltek a lehetõséggel
„Adj egy napot az egészségedért!” jelszó-
val hirdette meg a simontornyai önkor-
mányzat azt az egészségnapot, mely lénye-
gében kétnapos. Dr. Bajor Klára bõr-
gyógyász fõorvos (Szekszárd) immár évek
óta egy nappal korábban, pénteken fogad-
ja a betegeket.

Csõszné Kacz Edit polgármester a város-
háza dísztermében köszöntötte az orvoso-
kat, fõorvosokat, adjunktusokat és az
egészségügyi szakdolgozókat, akik zömé-
ben évek óta visszatérnek városunkba, ez-
zel is segítik a lakosság egészségügyi ellátá-
sát.

Térítésmentesen, ingyen teszik mindezt,
ezért is hála és köszönet illeti meg õket.
Ennek jeléül a polgármester, Zsolnai Ist-
ván segítségével egy-egy üveg Város borát
és virágot nyújtott át mindenkinek, aki a
mai napon segített. Közös, kiadós reggeli
után több helyszínen megkezdõdött a ren-
delés, minden rendben zajlott, jó volt az
idõpontkérés ötlete.

Tudomásom szerint nem volt sürgõs eset,
de néhány embernek javasoltak további
szakvizsgálatot.

A nap során a következõ egészségügyi dol-
gozók szolgálatait vehették igénybe: dr.
Horváth Lajos szemész fõorvos (Székesfe-
hérvár), aki dr. Vass Zoltán szemész fõor-
vos (Baja) helyett érkezett kisvárosunkba,
ugyanis a fõorvos úr beteg, innen is minél

elõbbi gyógyulást kívánunk. Dr. Zsigmond
Árpád kardiológus (Szekszárd), dr. Havel
Richard orvos, dr. Doungsy Thipphavone
(Simontornya), dr. Pulay Éva szülész-nõ-
gyógyász adjunktus (Dombóvár), dr. Schö-
bel Timea reumatológus (Tamási), dr.
Mikola József érsebész fõorvos (Székesfe-
hérvár), dr. Kiss Mihály ideggyógyász fõ-
orvos (Szekszárd), dr. Pulay János uroló-
gus adjunktus (Dombóvár), dr. Kopcsányi
Gemma Márta tüdõgyógyász fõorvos, dr.
Apanisile Ifeoluwa fül-orr-gégész, Schlé-
ger Ilona és Fegyver Sándorné fodrász-
hajgyógyász, Farkasné Tantics Jolán és
Tóth Lajos mozgásszervi és gerincbántal-
mak kezelése.

Ezúttal sem maradt el az egészséges ételek
bemutatója és kóstolója, melyeket Molnár
Józsefné, Polovics Ágnes és Zsigmond Tí-
borné dr. készített.

Va Lá
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az október havi ülésen 5 fõ és 5 egyéb napirendi
pontot tárgyaltak. Az ülés elején a testület egy per-
ces néma fõhajtással adózott a közelmúltban, 90
éves korában elhunyt Király Lászlóra, Simontornya
kitüntetettjére, a citerazenekar alapító tagjára, akit
ezekben a percekben búcsúztattak a földi élettõl.

1. A Sió Víz Kft. felszámolója átíratta a Simontor-
nya, Gyár u. 13. sz. (hrsz.: 144) alatti ingatlan tulaj-
donjogát, mivel a Pécsi Vízmû Zrt. tulajdonossá vá-
lásakor a tulajdonos önkormányzatok a Társasági
Szerzõdés módosításakor apportként bevitték a
Sió Víz Kft.-be. Viszont a tulajdonjog nem került át-
vezetésre. Így a szennyvízcsatorna beruházás által
megvalósult szennyvízátemelõ is a cég tulajdoná-
ba került.
A határozatot megfellebbeztük, mivel az ingat-
lan-nyilvántartási jogszabály szerint a változás
alapjául szolgáló dokumentum keltezését követõ
30 napon belül az átvezetési kérelmet be kell nyúj-
tani. Ez akkor nem történt meg, csak 12 évet köve-
tõen. A jogszabály szerint ez jogvesztõ hatályú.
Amennyiben a fellebbezésünket mégis elutasíta-
nák, abban az esetben ráépítéses elbirtoklási kére-
lem beadására kérek felhatalmazást.
2. A hulladékudvar megközelítését szolgáló önkor-
mányzati tulajdonú közutat valaki betontömbbel le-
zárta. Intézkedtünk a közút zavartalan használata
érdekében.
3. Csõsz László képviselõ bejelentése alapján kez-
deményeztük a hatóságnál egy gyalogátkelõ he-
lyének kijelölését. A fejleményekrõl a képvise-
lõ-testületet tájékoztatni fogom.
4. Az ivóvizes projekt lezárásának határideje 2015.
szeptember 30-a volt. Már tavaly szeptember 5-én
befejezõdött a próbaüzem. A kivitelezõnek a saját
tartalékkerete terhére követelése volt, melyet a
FIDIC Mérnök javaslatára a társulás elfogadott. Ez
több feladatból állt (4), melybõl a KSZ csak egyet
fogadott el úgy 10 mFt értékben. Egy évig tartott az
egyezkedés. A társulás a KSZ által el nem fogadott
tevékenységek ellenértékére biztosítékot kért,
mely feltételt a kivitelezõ nem fogadott el, arról
végérvényesen lemondott. Így nem volt akadálya a
szeptember 30-ai zárásnak. A 10 mFt-ra a kifizetési
kérelmet még szeptember elején beadtuk, azóta az
elfogadásra, illetve kifizetésre került.
A tartalékkeretrõl annyit elmondanék, hogy ez nem
követel többletforrást, mert annak összegét tartal-
mazza a kivitelezõvel kötött szerzõdés. Csak a kifi-
zetéséhez kell a KSZ-tõl hozzájárulás (ha szerzõdés-
módosítást igényel, akkor a KFF-tõl is).
A projektben létrejött létesítmények térképi feltün-
tetése folyamatban van a földhivatalnál.
Október 8-án a KSZ átfogó, záró ellenõrzést tartott a
beruházás tekintetében. A felvett jegyzõkönyv sze-
rint hiányosság nem merült fel. A ZPEJ-t (záró pro-
jekt elõrehaladási jelentés) november 30-ra kell be-
adni. Két horizontális vállalása volt a társulásnak,
melyet – jogszabályi változások miatt – nem tud-
tunk teljesíteni. Helyette mást kellett felvállalni. En-
nek egyeztetése is két évünkbe telt.
5. Szakács Tiborral folyamatos levelezésben va-
gyunk a Mátyás király u. 4-5. sz. alatti társasház-
ban lévõ önkormányzati bérlakás megvásárlása te-
kintetében. Annak eredményérõl a képviselõ-tes-
tületet tájékoztatni fogom. Ha a megoldáshoz dön-
tés szükségeltetik, akkor elõterjesztést fogok ké-
szíteni.

6. Az önkormányzati tulajdonú intézményi épületek
többségének szennyvízbekötését a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft.-vel elvégeztettük.
7. Elkészült a gyógyszertár megközelítését szolgáló
lépcsõ felújítása.
8. A vendégház kazáncseréjére nem lett szükség,
mert a kazán állapota sokkal jobb volt, mint azt fel-
tételeztük. A gázbekötéshez a telekalakítás meg-
történt – térképészetileg – az ingatlan-nyilvántar-
tás kérelem beadása folyamatban van. Bejegyzé-
sét követõen lehet csak a gázszolgáltatóhoz beadni
a gázos terveket.
9. A szennyvízberuházás befejezését követõen is-
mételten felmértük a kátyúkat. Az idén csak az ütõs
kátyúkat javíttatjuk ki. Amennyiben a szennyvizes
két plusz projekt forrása rendelkezésre áll, akkor a
záró kopóréteg alá kell majd elõkészíteni az úttes-
tet.
10. A képviselõ-testület döntése értelmében ár-
ajánlatot kértem a Simontornyai Városüzemelteté-
si Kft.-tõl a két Vak Bottyán-lakótelepi lakás felújí-
tására többféle mûszaki tartalom alapján.
11. A 181 hrsz. alatti ingatlan esetében a villanybe-
kötés az utolsó fázisában van, hamarosan megkez-
dik a kivitelezést. A 043/17 hrsz. tekintetében kissé
lemaradásban vagyunk. Ott még csak az igénybe-
jelenési szerzõdést írtuk alá.
12. Megkezdtük az ABC elõtti parkoló felújítását.
Egyeztettünk az ABC épületének tulajdonosával,
mivel a projekt érinti a tulajdonukat.
13. Megrendeltem a fogorvosi rendelõ berendezé-
seinek üzembe helyezéséhez szükséges munkála-
tokat, valamint a tetõbeázás megszüntetését a
Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl.
14. Újra kiírtam a pályázatot a Simontornya, Beszé-
des u. 24.a. 17. épület (hrsz.: 1542/12) eladására.
Pályázat nem érkezett.
15. Tulajdonosi hozzájárulást adtam a Hunyadi ut-
cai iskola udvarának rendezéséhez. Ugyanitt a tetõ
felújítása a múlt ülésen elhangzottak szerint szük-
ségessé vált. A jövõ évi költségvetésben ennek
költsége szerepelni fog.

Szeptember 29-én Simontornya város szennyvízel-
vezetése és szennyvíztisztítása projekt zárásaként
sajtótájékoztató és létesítmény bemutató zajlott.
Valamennyi képviselõt meghívtam, hogy a bennük
felmerülõ kérdéseket tegyék fel, hogy megnyugta-
tó válaszokat kaphassanak Simontornya lakossága
érdekében.
Szeptember 30-án Simontornya Város, Pálfa Köz-
ség és Tolnanémedi Község Önkormányzatai Biz-
tonságos Ivóvízellátási Társulás társulási ülésén
vettem részt. Majd Tamásiban tárgyaltam Göttlin-
gerné Pintér Judittal a Tamási Járási Hivatal hiva-
talvezetõjével az elkövetkezõ idõszak Simontor-
nyát érintõ kérdéseirõl. Ezekrõl a mai ülésen tájé-
koztatót tart a hivatalvezetõ asszony.
Szeptember végén kaptuk meg a Tolna Megyei
Kormányhivatal ellenõrzési jelentését. A vizsgálat
tárgya a vezetõ közszolgálati tisztviselõk, a polgár-
mester és az alpolgármester jogviszony létesítése,
megszûnése illetve az illetmények megállapítása
volt. Az ellenõrzés nem tárt fel semmilyen hiányos-
ságot.
A „Simontornya város egészségügyi alapellátásá-
nak fejlesztése” címû projekt szeptember végén le-
zárult. A projekt keretében 11,4 millió forint eszköz-
beszerzésre került sor. Ezek az eszközök a házior-

vos, a fogorvos és a védõnõk munkáját segítik
mostantól
Október 1-jén Árpási Béla úrral tárgyaltam a mun-
kahelybõvítés lehetõségeirõl.
Október 3-án részt vettem a szüreti mulatságon. A
rendezvény fõ támogatója az önkormányzat volt.
Köszönöm a szervezõk és a fellépõk munkáját.
Október 5-én Császár Csilla közgazdasági osztály-
vezetõvel a NAV-nál jártam Szekszárdon.
Október 7-én a Simontornyai Városi Könyvtár ren-
dezvényén, R. Kárpáti Péter könyvbemutatóján
képviseltem a várost.
Október 8-án végellenõrzés zajlott a „Sió-Kapos
ivóvízminõség javító projekt”-ben. A vizsgálat
pénzügyi és mûszaki tartalmában is megfelelõnek
minõsítette a projektet.
Október 10-én az „Adj egy napot az egészsége-
dért!” program került megrendezésre. A lakosság
részérõl mintegy 400 fõ vette igénybe az orvosi
vizsgálatokat. Köszönetemet fejezem ki a program-
ban résztvevõ orvosoknak! A rendezvény támoga-
tója Zimányi Árpád úr volt, aki százezer forinttal já-
rult hozzá a költségekhez. Köszönöm!
Október 12-én Kölesden Szabó Attila alpolgármes-
ter úr vett részt egy zarándokút szervezésével kap-
csolatos tájékoztatón.
Október 14-én Simontornya város szennyvízelve-
zetése és szennyvíztisztítása projekt konzorciumi
ülésén képviseltem a város érdekeit. Tájékoztatást
adtam a felmerült problémákról. Megállapodás
született, hogy a Swietelsky Magyarország Kft., a
Drv Zrt. és a Simontornyai Polgármesteri Hivatal
mûszaki szakembere közösen egyeztet a bejelen-
tett hibákkal kapcsolatban, elõször is a Malom ut-
cai bekötéseket javítják.
Október 15-én Tamásiban Közfoglalkoztatási Kon-
ferencia és Termékbörze került megrendezésre. Az
eseményen a simontornyai közmunka program is
bemutatta termékeit nagy sikerrel.
Október 16-án hozzájárultam, hogy a Vak Bottyán
Általános Iskola és Gimnázium a sportcsarnokban
tartsa szalagtûzõ ünnepségét, a parketta védelme
érdekében intézkedtem védõszõnyeg beszerzésé-
rõl, a költségeket az önkormányzat vállalja, ez a vá-
ros ajándéka a végzõs gimnazistáknak.
Október 17-én ünnepelte a Simontornyai Vármúze-
um fennállásának 40. évfordulóját. Felidézték az el-
múlt idõszak legfontosabb eseményeit. Köszönete-
met fejezem ki a múzeum régi és jelenlegi munka-
társainak.
Október 19-én részt vettem a Simontornya Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata ülésén.
Október 20-án Szabó Attila alpolgármester úrral
Budapesten meglátogattam dr. Vass Zoltánt.
Október 22-én Budapesten a Közremûködõ Szerve-
zetnél tárgyaltam a szennyvízberuházás további tá-
mogatásáról.
Október 23-án beszédet mondtam a nemzeti ünne-
pünk alkalmából rendezett ünnepségen. Köszönöm
a rendezõk, és fellépõk munkáját.
Csõszné Kacz Edit polgármester.
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A Tamási Járási Hivatal Simontornyát érintõ tevé-
kenységérõl tartott tájékoztatót Göttlingerné Pintér
Judit hivatalvezetõ: Az írásos anyagban kiemeli,
hogy fontosnak tartja a simontornyai okmányiroda
mûködését. Jelenleg 7 fõ dolgozik ott, négyen az
okmányirodai részen, ketten a gyámügyekkel fog-
lalkoznak, és egy munkatárs a szociális ügyeket in-
tézi. A kollégák nagyon magas ügyszámmal dol-
goznak, más megyékbõl érkezõ ügyfeleket is ki-
szolgálnak. Az iroda már 15 éve mûködik, jól kép-
zett szakemberek dolgoznak benne, részt vettek a
kormányablakos képzésen is. Az ügyfelek ismerik,
szeretik õket.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Amikor a járá-
sok megalakultak, Simontornya nem lett járási köz-
pont. Aztán ígéretet kapott a város, hogy helyben
fog mûködni kormányablak. De ez nem valósult
meg. Fontos, hogy legalább az okmányiroda meg-
maradhasson. A Tamási Járás területileg nagy já-
rás. Simontornya földrajzi fekvése is indokolja,
hogy legyen itt okmányiroda, ne kelljen Tamásiba
beutazni ügyeket intézni. A Tolna megyei kormány-
hivatal vezetõje is támogatja, hogy Simontornyán
mûködjék okmányiroda. Több mint 17 ezer embert
szolgál ki. Kéri a hivatalvezetõ asszonyt, tegyen
meg mindent annak érdekében, hogy a simontor-
nyai okmányiroda megmaradjon!
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: 2000 óta vol-
tak itt feladatok Simontornyán, amiket 2013-ban
vett át a járás. Statisztikai adatokban szerepel,
hogy 8567 volt az ügyszám 2014-ben. Ezért is indo-
kolt, és ezért is mozgat meg minden követ a város,
hogy maradjon meg itt az okmányiroda. Tervek
szerint országosan 50-60 irodát meg fognak szün-
tetni. Itt a lakosság igényt tart rá. Nem Tamási tá-
volsága a fõ baj, hiszen az 30 kilométer, de nagyon
rossz a tömegközlekedés. Egy ügy intézése busszal
egy teljes napot igénybe vesz, mert reggel van egy
járat, meg délután a következõ. Itt gyors az ügyin-
tézés, Sárbogárdról, sõt Enyingrõl is idejárnak az
ügyfelek.
Simontornya város lakosságának egészségügyi
helyzetérõl tartott tájékoztatót dr. Lévai Erika
járási tiszti fõorvos: nem kimondottan Simontor-
nya adatai, hanem a Tamási Járás adatai szerepel-
nek, erre vonatkozóan rendelkezik statisztikai ada-
tokkal. Kiemeli, hogy, a halálozási adatokban orszá-
gosan a keringési megbetegedések állnak az elsõ
helyen, a daganatos megbetegedések a második
helyen, az emésztõszervi megbetegedések a har-
madikon, a légzõ rendszeri megbetegedések a ne-
gyediken, és ezután következnek az egyéb megbe-
tegedések. Itt a 15-64 éves korosztályban a daga-
natos megbetegedések állnak elsõ helyen. Az okát
nem tudja megmondani. Látható az adatokból,
hogy a járásban rossz az egészségügyi helyzet.
Már a megyei adatok is rosszabbak az országosnál,
ezeket grafikonokon, táblázatokon lehet látni az
anyagban. Kiemeli, hogy férfiaknál sok az emésztõ-
rendszeri megbetegedésbõl eredõ halálozás. En-
nek fõ oka az alkohol okozta májzsugor. Az adat itt
36%-kal meghaladja az országos átlagot, ez ellen
lehetne tenni. A nõknél az emésztõ- és légzõszervi
halálozás kétszer annyi a járásban, mint az orszá-
gos átlag. A lakosság egészségi állapotát alapvetõ-
en négy tényezõ befolyásolja: 30%-ban a genetika,
20%-ban a szociális tényezõk, 15%-ban az egész-
ségügyi ellátáshoz való hozzáférés, 35%-ban az
életmód. Ez utóbbit tudja az egyén befolyásolni a
táplálkozással, a mozgással. Azért emeli ezt ki,
mert ezt nem lehet elégszer elmondani. Mindenki
tehet a saját maga egészségéért. El kell kerülni a
káros tényezõket. Az alkoholt, a drogfogyasztást, a
dohányzást. Kiemeli a megelõzés fontosságát.
Mindenki járjon el szûrõvizsgálatokra! Emellett fi-
gyelje a teste változásait. Ha a megszokottól elté-
rõt tapasztal, mielõbb forduljon orvoshoz!

Csõszné Kacz Edit polgármester: Simontornya
halmozottan hátrányos terület. Elhangzott, hogy
35%-ban az ember saját maga tehet az egészségé-
ért. Itt sok ember a mindennapi megélhetését se
tudja biztosítani. Az egészségügyi alapellátást
helyben biztosítja az önkormányzat, ez kötelezõ fel-
adata. De országos összehasonlításban nem be-
szélhetünk egyenlõ esélyekrõl. Itt a szakorvoshoz,
kórházhoz való hozzáférés nem biztosított, 60 kilo-
méterre kell utazni. Elhangzott, hogy sok 15-64 év
közötti nyúl az italhoz. Szeretné, ha a statisztika
megváltozna, és a gyõrihez hasonló adatok lenné-
nek itt is. Kiemeli a mentõállomás helyzetét, ami
sürgõsen felújításra szorul. Simontornyán régi
vágy, hogy az alapellátáson túl más is elérhetõ le-
gyen. A tamási rendelõintézetben nagyon rossz a
helyzet, gyakran elõfordul, hogy átutazik a simon-
tornyai beteg, és aznapra már nem kap sorszámot.
Ugyanakkor a központi orvosi ügyeletre büszke.
Húszezer embert látnak el ott. Ne legyenek az itt
élõk másodrendû állampolgárok, hiszen sokszor
perceken múlik az emberélet.
Dr. Lévai Erika tiszti fõorvos: A Dombóvári Járási
Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya csak az
alapellátással foglalkozik. A háziorvosokat, fogor-
vosokat ellenõrzi. 48 település tartozik hozzá. A
mentõszolgálat, a rendelõintézet, a kórházak az Or-
szágos Tisztiorvosi Hivatalhoz tartoznak.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Az adatokból
látszik, hogy a Tamási Járásban élõk helyzete a
megyéhez viszonyítva is rosszabb, ugyanakkor a
járásban nincs kórház. A tájékoztató célja, hogy aki
elolvassa, az adatok tükrében hozzon döntést. A
képviselõ-testület nem hozhat döntést rendelõinté-
zetrõl, kórházról. Holott látja, milyen nagy szükség
lenne rá. Fontosnak tartja, hogy az anyagot a lakos-
ság is megismerhesse, mert ha csak egy-egy gon-
dolatot megjegyez belõle valaki, már akkor is érde-
mes volt elkészíteni.
A vízi közmû szolgáltatási szerzõdés végrehajtásá-
ról és a szennyvízbekötésekrõl, valamint az új
szennyvíztelep mûködésérõl Bóta Krisztián, a DRV
Zrt. üzemvezetõje és Csorba Tibor, a DRV Zrt. ön-
kormányzati csoportvezetõje tartott tájékoztatót. A
nem közmûvel összegyûjtött közterületi szennyvíz
fogadásáról és ártalmatlanításáról ugyanezen sze-
mélyek tartottak tájékoztatást.
Csorba Tibor csoportvezetõ: A szolgáltatói szer-
zõdést megküldte a DRV a hivatalnak. Várja a jóvá-
hagyást. A nem közmûvel összegyûjtött közterületi
szennyvíz fogadásáról és ártalmatlanításáról: a
közterhek emelkedése miatt egyik szolgáltató sem
tudja azon az áron nyújtani a szolgáltatást, mint
2013-ban.
Csõsz László képviselõ: Az elõterjesztésben nettó
1740 forintos köbméterenkénti ár szerepel. A szállí-
tó jármû egyszerre 5 köbméter anyagot szállít el, ez
körülbelül 15 ezer forintos költség. Ez megfizethe-
tetlen!
Csorba Tibor csoportvezetõ: Egyeztetések után
egy kedvezõbb, 950 forintos köbméterenkénti díjat
ajánl a cég.
Pásztor Krisztián ügyvezetõ: A 950 forintos ár
még mindig nagyon magas. A kapacitást pedig le-
csökkentették 10 köbméterre naponta. Ha valaki
ma kér szippantást, annak december 10-e után tud
a cég idõpontot adni. Számítást végzett a kft., ha
1740 forint lenne a díj, akkor havonta 1 millió forint
lenne a veszteség, a 950 forinttal számolva is
6-700 ezer forintos a veszteség. A 10 köbméteres
kapacitás túl kicsi!
Bóta Krisztián üzemvezetõ: A szennyvíztisztítás
energia és gépigényes folyamat. A telepnek amor-
tizációs költsége is van. Próbálja a cég a költsége-
ket lefaragni, de egy határ alá nem mehet. A szip-
pantott szennyvíz töményebb, többe kerül az ártal-
matlanítása.

Csõszné Kacz Edit polgármester: Több települé-
sen is megnézte az önkormányzat a díjakat. Pakson
600 forint, máshol 800 forint. Nem érti, miért lett
Simontornyán ilyen magas az összeg. A cég mono-
polhelyzetben van. Az önkormányzat kiszolgálta-
tott. Nem engedhet meg évi többmilliós vesztesé-
get.
Bóta Krisztián üzemvezetõ: Nagyobb települése-
ken a fajlagos költség alacsonyabb. Itt egy kis telep
mûködik. Ugyanannyi munkatársra van itt is szük-
ség, mint ahol több ezer köbméter víz folyik át.
A Simontornyai Õszikék Szociális Szolgáltató Köz-
pontban folyó szakmai munkát, Petrovics Péterné
intézményvezetõ és munkatársainak tevékenysé-
gét, jónak értékelték
Megtárgyalták a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás integrálását.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Jelentõs válto-
zások lesznek. Pincehelyen rendkívüli testületi ülé-
sen döntenek arról, hogy társulási formában kíván-
ják-e ellátni a feladatokat.
Petrovics Péterné intézményvezetõ: Simontor-
nya és térsége szociális alapszolgáltatásokat bizto-
sító társulás tagjaként a társulás által fenntartott
szociális intézmény, a Simontornyai Õszikék Szoci-
ális Szolgáltató Központon keresztül kívánja megol-
dani.

Csõsz László képviselõ: A polgármesteri beszá-
molóban az szerepelt, hogy az átemelõ a felszámo-
ló tulajdonába került. Tudni lehetett régóta, hogy a
Sióvíz Kft.-vel gond van.
Nagy Károly településfejlesztési és település-
üzemeltetési ügyintézõ: Az önkormányzat meg-
fellebbezte a határozatot. Azt a kis területet, amin
az átemelõ van, meg kell vásárolni a felszámolótól.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Szerdán 9 óra-
kor a kivitelezõ cég, a DRV Zrt. és az önkormányzat
emberei végigjárják a területet. Együtt nézik meg a
problémás helyeket. Kéri a lakosságot, hogy
higgyék, el minden héten továbbítja az önkormány-
zat a problémákat a kivitelezõhöz.
Több képviselõ vitatkozott a faház eladásáról, és az
ott kialakult helyzetrõl, majdnem mindenki mást tu-
dott.
Csõsz László képviselõ: Ez egy meddõ vita!
Körtés István képviselõ: A helyi újságban megje-
lent, hogy a pénzügyi bizottság elnöke sértõ, és tör-
vénytelen, amit mond. Ezt nem tartja jónak, java-
solja, legyen egy referens, aki az anyagot leadja a
sajtónak. A polgármesteri tájékozatót túl hosszú-
nak, unalmasnak találja, pont a lényegi dolgokat
nem tartalmazza. Benne van, hogy tárgyalt X,
Y.-nal, de az nem, hogy mirõl. Ez a lényeg.
A szerkesztõ megjegyzése: Úgy gondolom, hogy
amit a helyi SIM televízió egyenes adásban közve-
tít az ülésekrõl, azt joga van tudni az újság olva-
sóinak is!!! Ez a demokrácia és a sajtónyilvános-
ság. Egyébként megjegyzem, hogy az elmúlt 15
évben sem a polgármester, sem a címzetes fõjegy-
zõ, vagy más illetékes személy soha nem cenzú-
rázta a cikkeket, pedig róluk sem mindig pozitív dol-
gok jelentek meg.
Zárt ülésen tárgyalta az önkormányzat képvise-
lõ-testülete a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásá-
nak önkormányzati támogatását. A rendeletében
foglaltak szerint eljárva, Csonka László és Csonka
Lászlóné 7081 Simontornya, Szív u. 9. szám alatti
lakosok elsõ lakáshoz jutás iránti kérelmét megtár-
gyalta, és tekintve, hogy a kérelembe foglaltak a
jogszabályi elõírásoknak megfelelnek, a kérelem-
nek helyt ad. A támogatás összege 383.000 Ft.
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Az ’56-os hõsökre emlékeztünk
Az ’56-os forradalom és szabadságharc ün-
nepi megemlékezése a mûvelõdési házban
kezdõdött. A zsúfolásig megtelt nagyte-
remben az ünnepi mûsort a Fried Mûvelõ-
dési Ház és a Vak Bottyán Általános Iskola
és Gimnázium színjátszói adták elõ.
Patakyné Hegyi Erzsébet összeállításával
és betanításával bemutatott mûsor feled-
hetetlen perceket szerzett az ünneplõk-
nek, akik fáklyákkal vonultak az 1956-os
forradalom hõsei és áldozatai emlékére
felállított kopjafához. Itt Csõszné Kacz
Edit polgármester mondta el ünnepi be-
szédét, kiemelte: október a megemlékezé-
sek hónapja. Hatodikán emlékeztünk az
1849-ben kivégzett tábornokokra, állam-
férfiakra, 23-án pedig az 1956-os forrada-
lom hõseire és az ezt követõ szabadságharc
résztvevõre.

A két forradalom között 108 év telt el,
mégis sok a közös vonás bennük, többek
között az, hogy honfitársaink nemzeti egy-
séget létrehozva küzdöttek a szabadságért,
és az is, hogy harcukat csak a keletrõl érke-
zõ nagyhatalom tudta vérbe fojtani. Nem
véletlen tehát, hogy 1956. októberi követe-
lések egyik pontja az volt, hogy nyilvánít-
sák nemzeti ünnepé és munkaszüneti nap-
pá március 15-ét, ami október 28-án meg is
történt. Mint ahogy az sem véletlen, hogy a
hatalom késõbb ezt visszavonta. Közös az
is, hogy az aktív fõszereplõk között ezek-
ben a napokban a fiatalok elsöprõ több-
ségben voltak. Felmerülhet a gondolat:

miért éppen az ifjak, amikor nekik van a
legtöbb veszítenivalójuk? Hiszen ponto-
san tudták 1848-ban és 1956-ban is, hogy
sikertelen forradalom esetén a megtorlás
kegyetlen lesz, és az ifjú életeket kettétörik
majd a kivégzések, a börtön, a megalázta-
tás, a kirekesztés. De a hõsök azért hõsök,
mert nem a veszélyekkel számolnak, ha-
nem az elérhetõ célokra szegezik tekinte-
tüket: a szabadságra, az egyenlõségre, az
emberi méltósággal elérhetõ életre. Az
1848-as és az 1956-os évet is a reformok
elõzték meg, az egyiket az úgynevezett re-
formkor, a másikat a vezetõségcserék, a
vállalhatatlan emberek, mint például Rá-

kosi eltávolítása a hatalomból. De van idõ,
mikor a reformok kevesek, gyökeres válto-
zásokra van szükség. Különösen így van ez,
ha az embereket reformnak látszó intézke-
désekkel próbálják becsapni. 1956-ban
nagyszüleink úgy döntöttek, hogy nem tû-
rik tovább a kitelepítéseket, a padláslesöp-
réseket, a beszolgáltatást, a hagyománya-
ink teljes megsemmisítését.1849-et és
1956-ot követõen nemzetünk súlyos árat
fizetett azért, mert a történelem adott pil-
lanataiban felegyenesedett, példát muta-
tott másoknak is. 1956 után kétszázezer
hazánk fia hagyta el az országot. A mi
nemzedékünknek szerencséje van, hogy
szüleinkkel, nagyszüleinkkel ellentétben
nekünk nem kellett vérünket adni a sza-
badságért. Nekünk másképpen kellene ki-
vívni a világ elismerését, megbecsülését.
Az, hogy az õ áldozatuk nem volt hiábava-
ló, Márai Sándor így fogalmazta meg: „An-
gyal vidd a hírt az égbõl: Mindig új élet lesz
a vérbõl!”
A város és az iskolavezetés mellett koszo-
rút helyeztek el a pártok és a történelmi
egyházak képviselõi is. Végül a szereplõ
gyerekek egy szál virággal emlékeztek a
hõsökre és áldozatokra.
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Rendõrségi
hírek

Az elmúlt testületi ülés (2015. szeptember
28.) óta 6 esetben került sor nyomozás el-
rendelésére Simontornya város területén
elkövetett bûncselekmények miatt.
1. Közúti közlekedés biztonsága ellen bûn-
tett megalapozott gyanúja miatt indult el-
járás ismeretlen tettes ellen, aki 2015.
szeptember 25-én 12.00 és 16.00 óra közti
idõben, Simontornya lakott területén, a
Homokdombi úton, valamint a hulladék-
udvarba vezetõ úton két darab, egyenként
kb. 20-30 mázsa súlyú betontömböt helye-
zett ki.
Az üggyel kapcsolatban elõállításra került
két simontornyai lakos. A nyomozást a Ta-
mási Rendõrkapitányság Rendészeti Osz-
tálya folytatja.
2. Lopás miatt indult nyomozás ismeretlen
tettes ellen, aki 2015. október 7-én 15.00 és
16.30 óra közötti idõben, Simontornya,
Petõfi utcában lévõ lakatlan ház udvarára
a kerítésen bemászott, majd a telken lévõ
diófa termését összegyûjtötte azzal a szán-
dékkal, hogy azt eltulajdonítsa. Lakossági
bejelentés alapján az elkövetõt a helyszí-
nen tetten érték, tõle lefoglalásra került a
dió, mely a sértett részére visszaadásra ke-
rült.
3. Egy simontornyai lakos csalás miatt fel-
jelentést tett ismeretlen tettesek ellen,
akik 2015. október 7-én 12.00 és 12.40 óra
közötti idõben hulladékszállítás ürügyén
tõle 100.000 Ft értékû fémhulladékot és
akkumulátort szállítottak el, melyet szóbe-
li ígéretük ellenére nem fizettek ki.
4. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2015. október
12-én 8.00 és 9.00 óra közötti idõben a há-
zának nem zárható, téglával belülrõl betá-
masztott ablakát benyomta, azon át a ház-
ba mászott, és onnan egy kb. 2300 Ft érté-
kû régi mobiltelefont eltulajdonított. Az
ügyben az elkövetõ személye megállapí-
tást nyert.
5. Kábítószer fogyasztásával elkövetett ká-
bítószer birtoklása vétség megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás, mert egy si-
montornyai lakos bejelentést tett, hogy vé-
leménye szerint a fia kábítószert fogyaszt.
Több alkalommal látott nála ismeretlen
eredetû és külsejû, furcsa illatú cigarettát,
melynek elszívása után fia rosszul volt,
majd késõbb agresszív lett. Nevezett elõál-
lításra került vizelet mintavételre. Az el-
végzett gyorsteszt marihuánára pozitív
eredményt mutatott.
6. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2015. október
23-án 12.00 és 12.05 óra közötti idõben a
konditermébe a nyitott ajtón át bement, és
a pulton elhelyezett online pénztárgép ve-
zetékét elvágva a pénztárgépet és a benne
lévõ kb. 50000 Ft váltópénzt eltulajdoní-
totta.

Ritter Rudolf r. alezredes, õrspk. h.

Idõsek világnapja
az „Õszikék”-ben

A jeles napon bágyadt, erõlködõ napsütés
jellemezte a koradélutánt, ezért a társalgó-
ban rendezték meg az ünnepséget. Elsõnek
Csõszné Kacz Edit polgármester mondta el
köszöntõ szavait. Kiemelte, továbbra is
egyik legfontosabb feladatuknak tekintik
az idõsekrõl való gondoskodást, mindent
elkövetnek, hogy a lehetõ legjobb körül-
ményt biztosítsák számukra. A világnap al-
kalmával köszöntötte az idõseket Koczkás
Lajosné, a BSZV Nyugdíjasklub, valamint
Szabó Jánosné, az ÁFÉSZ Nyugdíjasklub
vezetõje. A jó hangulatú délutánon mûsor-
ral szórakozatták egymást a szépkorúak.

Elsõnek a házigazda, az Õszikék idõs, bátor tagjainak mûsorát láthattuk. Ezután a Lel-
kes-cserfes gitárcsapat vezéregyéniségeinek (Máté Imréné, Adrián Zsuzsanna és Máté
Anna) játékát csodálhattuk meg. Sokoldalú, színes repertoárjukból kaptunk ízelítõt, az
ünneplõk nehezen akarták elengedni õket, sok ráadásszámot játszottak.

Közben elkészült, kisült a lángos, melynek íze még most is a számban van. Sok jó lángost
ettem már, de ez az „IGAZI”, a kenyérlángos. Akinek forró volt a lángos, az pogácsát
majszolhatott, közben már a citerazenekar játszott, melynek tagjai: Pál József, Geiger
István, Soós József, Balogh Gyula és az ifjú titán, Szabó Róbert. Ritmusos zenéjüket ne-
héz volt eleinte megtapsolni, ugyanis egyik kezünkben az üdítõs pohár, a másikban pedig
a lángos vagy a pogácsa volt. Na, de „ami késik, nem múlik” tartja a mondás, jelen eset-
ben a mulatozás, az ének, a taps és egyeseknél a tánc. Nem tudni, hölgyválasz volt-e, de
amint a fotó bizonyítja, ez most mellékes, lényeg az öröm, a vidámság. A citerazenekar
csak pengette-pengette a húrokat, melyek közül egy-kettõ elszakadt, mégsem egy húron
pendülnek, vagy mégis. Emlékezetes délután volt.
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40 éves a Vármúzeum
A Vármúzeumot 1975. június 6-án adták
át a nagyközönségnek. A Vármúzeum lo-
vagtermébe visszaemlékezésre invitált a
meghívó. A meghívást elfogadta Villangó
István, a Mûvelõdési Minisztérium Köz-
gyûjteményi Fõosztály volt vezetõje,
Frankné dr. Kovács Szilvia, a megyei köz-
gyûlés volt elnöke, Lovas Henrik, a megyei
tanács volt mûvelõdési osztályvezetõje, dr.
Méry Éva, a népmûvelõdési csoport volt
vezetõje. Együtt ünnepelt a korábban és a
várban most dolgozó teremõr, takarító, a
várpincében dolgozó felszolgáló, megyei
múzeumi dolgozók, a színházi alapítvány
volt kuratóriumának tagjai, korábbi or-
szággyûlési képviselõk, szinte mindenki,
aki tevõlegesen részt vett az elmúlt évek
munkáiban.

Az ünnepség elején levetítették a vár tör-
ténetérõl készült animációs filmet. Ezt kö-
vetõen Kovács Dominik egy Illyés Gyula
verset mondott, Kovács Viktor Illyés Gyu-
la prózájából olvasott fel részletet. A mû-
sor zárásaként Máté Anna énekével káp-
ráztatta el a közönséget, zongorán kísért
Doffkay Frigyes.
Csõszné Kacz Edit polgármester köszön-
tötte a vendégeket, elmondta: „Minden ke-
rek évforduló, kötõdjön kisebb vagy nagyobb
közösségi eseményhez, kiemeltebb figyelmet
kap és érdemel, mindig különleges, kitünte-
tett helyet foglal el az ünnepek között.
Az 1975-ben átadott, restaurált vár Simon-
tornya életében új fejezetet nyitott. A tele-
pülésünk turisztikai célponttá vált, meg-
számlálhatatlan ember látogatott el a vár-
ba, ezzel együtt Simontornyára. A helyiek,
illetve a környék lakói a felújított várral
egy közmûvelõdési központot nyertek,
ahol a tudományos, mûvészeti és szóra-
koztató programok folyamatosan várták
az érdeklõdõket. Itt kapott helyet a városi
könyvtár is, továbbá a pincében borozó és
vendéglõ is mûködött, ahol színvonalas
vendéglátás fogadta a betérõket.
A Vármúzeum megnyitását megelõzõen,
1974-tõl 2010-ig Endreffyné Takács Mária
volt az intézmény igazgatója, aki idejét és
erejét nem kímélve irányította az intéz-
ményt, rendezte a kiállításokat, szervezte a
programokat. Igényes, színvonalas elõ-

adások, mûsorok kerültek megvalósításra
e falak között. A simontornyai emberek
testközelbe kerülhettek olyan nagy embe-
rekkel, színészekkel, elõadómûvészekkel,
akiket korábban csak a tévébõl ismerhet-
tek. A Vármúzeum mûködése során, és
Endreffyné Marika személyes kapcsolatai
által a város is sok ajándékban részesült.
Hiszen Marika segítségével lettek a Kele-
men-szobraink, az Anyaság szobor, vagy a
patika falán lévõ Pillich-emlékfal, az
Illyés-emléktábla és még sorolhatnánk,
mennyi mindent köszönhetünk neki. Ta-
gadhatatlan, hogy Marika Simontornya
életének egyik meghatározó személyisége.
A Vármúzeum megnyitásától 2012. de-
cember 31-ig a szekszárdi Wosinsky Mór
Megyei Múzeum filiáléjaként mûködött,

fenntartója a megye volt. 2013. január 1-jé-
tõl a központi átszervezések után a várat
Simontornya Város Önkormányzatának
kellett átvennie. Bevallom, nagy ellenérzé-
sekkel fogadtuk a változásokat. Féltünk,
hogy az egyébként is nehéz anyagi helyzetû
kisváros költségvetésére újabb terhek ne-
hezülnek. Ma viszont elmondhatom, hogy
örülünk a várunknak, és a félelmeink elle-
nére mûködõképes, a korábbi években
megszokott módon fogadja a turistákat, a
helyieket és a környék lakóit.
Én megköszönöm most minden hajdani és
jelenlegi dolgozónak a munkáját: a helyre-
állítók, a teremõrök, takarítók, a múzeumi
munkatársak, az adományozók, az önkén-
tes segítõk, a vezetõk munkáját, és min-
denkinek, aki a 40 év alatt hozzájárult a vár
mûködéséhez, és kívánok mindenkinek jó
egészséget, a nyugdíjasoknak jó pihenést,

az aktív dolgozóknak pedig további sikere-
ket.”
Lovas Henrik, a megyei mûvelõdési osz-
tály volt vezetõje mesélt a vár helyreállítá-
sához, megnyitásához fûzõdõ élményeirõl.
A közel 90 éves egykori vezetõ mély átélés-
sel elõadott – papír nélküli – beszédét
ámulattal hallgattuk. „Marikát megyei ta-
nácstagként ismertem meg. Interpellációi-
ban szinte mindig Simontornya kultúrája ér-
dekében szólalt fel. Kért többek között böl-
csõdeépítési, iskolabõvítési, óvodai felújítási
támogatást. Így lett Simontornyán új böl-
csõde, Petõfi úti iskolának új szárnya, fel-
újításra került az I-es számú óvoda. Sorol-
hatnám tovább.
1974-ben azt gondoltam, nála alkalmasabb
vezetõt nem tudok javasolni a restaurált,
felújított, átadásra váró múzeum vezetõjé-
nek. Takács Máriát javaslatomra nevezte
ki a Tolna megyei tanács elnöke. Mint
mondta: nem csalódtunk, jó döntésnek bi-
zonyult, az általa vezetett intézmény a kul-
turális élet egyik fellegvára lett. 36 évig volt
a „vár úrnõje”.
Endreffyné Takács Mária, aki 36 évig volt
a múzeum igazgatója, archív fotók segítsé-
gével elevenítette föl a történteket, idézte
fel emlékeit, az eseményeket, visszarepí-
tett a múltba. Elmondta, hogy az általa vá-
lasztott Végh Lajosné (31 évig), Bereczki
Imréné (22 évig), Varga Lászlóné (7 évig),
Vinczéné Farkas Gyöngyi és Dégi Imréné
helyettesítõk (egy-egy évig), Máté Imréné
(2 évig) munkatársaival 2359 rendezvényt,
166 kiállítást valósítottak meg. „Ezt csak
összefogással tudtuk elérni, mindig voltak
újabb tervek, álmok, amiért érdemes volt
küzdeni. Köszönöm a jelen lévõ fõnökeim és
kollégáim támogatását, bizalmát és az itt el-
hangzott dicsérõ szavakat, elismeréseket.
Akik már nem lehetnek közöttünk, értük
gyújtok egy szál gyertyát, emléküket megõriz-
zük.”
Máté Imréné, jelenlegi vezetõ elmondta,
hogy Endreffyné Marikának köszönheti,
hogy múzeumpedagógusként felvette
munkatársnak. Õ 2013-tól számolt be a vár
mûködésérõl, programjairól. Nem tagad-
hatja le pedagógiai végzettségét, a múze-
um nyitottabb lett „a rendhagyó órákkal”,
így szervezetten több diák látogatja az
ódon épületet.
A meghívott vendégek állófogadáson vet-
tek részt, majd sokáig beszélgettek, fel-
idézték múltat. A megemlékezés jól sike-
rült, méltó a negyvenéves jubileumhoz.

Va Lá
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám”?
Trianon

„Fenyõ, fenyõ árva magyar fenyõ,

miért csillog könny
a gyémánt szemeken?

Késmárk felõl, hirt hoz a szél…”

Az I. világháborús katonák nevé-
nek felsorolása még nem ért véget,
de szeretnék elõreszaladni az idõ-
ben, s a háború után bekövetkezett
trianoni döntése következményei-
rõl is szólni. Nem akarok itt kitérni
a nemzetközi és hazai elõzmé-
nyekre, s az Antant szégyenteljes
döntésére, mellyel hazánkat szét-
darabolták, s melyen az elcsatolt
felvidéki, erdélyi, délvidéki terüle-
teken élõ magyar emberek máig
sem tudták túltenni magukat, de
sokan az anyaországban sem. Er-
rõl a szomorú tényrõl kötetek szá-
zai születtek, s kötetek százait le-
hetne még írni róla. Mert rengeteg
egyéni tragédia történt, családok
szakadtak szét, vagy kerültek kita-
szításra az új országból – sok szá-
zan vagonokban laktak az 1920-as
években Magyarországon.
Nálunk anyai nagyapánk családjá-
ból a Glatz-testvérek a Szepesség-
ben maradtak, s nagyon ritkán volt
lehetõségük a találkozásra. Sógor-
nõm, Veronka édesanyját, négy
kistestvérével és szüleikkel utasí-
tották ki nyitrai otthonukból, mert
édesapja, Michnay Lajos városi
tisztviselõ évekig nem volt hajlan-
dó letenni a cseheknek a hûséges-
küt. Veronika édesapjának rokonai
Ausztriába szakadtak, neki szülei-
vel és testvéreivel pozsonyi ottho-
nukból kellett eljönnie. Ezután
Sopronban éltek, mely város – la-
kóinak hitvallása alapján – szeren-
csére Magyarországon maradt.
Veronika apai nagyapja, Wor-
schitz Dániel harcolt az I. világhá-
borúban is. És sorolhatnám, hiszen
alig volt család, amelyet ne érintett
volna a trianoni döntés. Emlékeze-
tem szerint Mohos Aranka édes-
anyjának családja is Erdélybõl me-
nekült át a 20-as években Magyar-
országra, ahogy a Kerekes, Küzdy,
Siket családból is a nagyapák.
Házkötõ Gizinek valamennyi ro-
kona, unokatestvére a délvidéki el-
szakított területeken maradt.
Az általam átélt gyermekkori él-
mények meghatározóak maradtak
egész életemre. Mi, testvéremmel,
Miklóssal együtt, itthon a család-
ban, s az iskolában is hazafias ne-
velést kaptunk – ahogy nagyon so-
kan abban az idõben. Csak Nagy-
Magyarország térképe létezett,
mely az utánunk jövõ 2-3 nemze-
déknek már tiltott terület volt. A
magyar társadalomnak csak kiseb-
bik része volt az, amelyik õrizni
tudta történelmi emlékeit.
Az 1930-as évek végén a bécsi
döntés alapján elkezdõdött az el-
szakított területek visszacsatolása.
Sajnos csak részben, és csak rövid

idõre maradhatott ez így. A felvi-
déki, erdélyi és délvidéki bevonu-
lásokon sok katona vett részt Si-
montornyáról is. Tettem már emlí-
tést Borgátai Jánosról, az Erdélyi
testvérekrõl, de Fehér József csa-
pata pl. a visszacsatolt Márama-
rosszigeten tette le a katonai esküt.
Sokan küldtek haza képeslapot a
bevonulásról, ahol hatalmas, uj-
jongó tömeg fogadta õket. A posta
emlékbélyegzõvel látta el a képes-
lapokat, melyek ma már történelmi
relikviának számítanak. Egypárat
közreadunk most közülük, s más
képeket is.
1. A régi bõrgyári dolgozó Petres
Pál katonaképe, aki a gyárban a fa-
ragóknál dolgozott, s lányai el-
mondása szerint a felvidéki bevo-
nuláson is ott volt.
2. Hajdani kedves bõrgyári mun-
katársam, H. Halas Kálmán kato-
naképe, aki ugyancsak a Felvidék
visszacsatolásában vett részt. Ha-
las Kálmán nevét még három ge-
neráció õrzi a családban, fia, egyik
unokája és egyik dédunokája is.
3. Komáromi bevonulást megörö-
kítõ képeslap a Zsoldos-családról
(Böröczkiné Zsoldos Erzsikétõl).
4. A késõbb hõsi halált halt Ger-
gely Mihály marosvásárhelyi üd-
vözlete édesanyjának. A küldõ és a
címzett arcképét is Gergely Ibo-
lyától kaptam.
5. Fehér József arcképe, aki sajnos
szintén elesett a késõbbi harcok so-
rán. Fia és családja megõrizte az
emlékeket, s a nagyapa nevét is két
generáción át.
6. Plakátrészlet a várpalotai Tria-
non Múzeumból.
7. Nagyapánk Glatz Samu testvér-
öccse, Glatz Mihály családjával. Õ
Tátralomnicon volt tanító, részt
vett az I. világháborúban, s egyik
kisfia késõbb a II. világháborúban
esett el. Ez a kép 1928-ban készült.
Siófokon található egy emlékmû a
65-ös út torkolatánál, a rajta álló
idézet Wass Alberttõl a következõ:
„az üzenetem az, hogy ébredjetek
fel magyarok! Legyetek újra nem-
zet, váljatok nemzetté, ahol nem az
a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz
az országba, hanem, hogy ki meny-
nyi jót, szépet és hasznosat tud cse-
lekedni a magyar közösségért.”
Wass Albert

Ezzel a szép gondolattal köszönök
el, de késõbb visszatérnék még
Trianonra, hiszen az elcsatolt or-
szágrészek közül többet is felke-
reshettem, ahol szépen õrzik a régi
emlékeket, s a magyar nyelvet.
Szerencsére mára már enyhült a
magyarok megítélése, s a határok
is könnyebben átjárhatók. Ez na-
gyon sokat jelent, s reméljük, a jö-
võre nézve is megmarad, illetve to-
vább javul.

Kiss Margit

1. 2.

3.

4.

5.

7. 6.
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Elismerték a klubvezetõ
munkáját

Kiss Jánosné Erzsike 2014 januárjától vezeti a Bõrgyári Nyugdíjas Klubot. Nagyon lelke-
sen kezdett tevékenykedni, így a tagságot is megmozgatta és ezzel pozitív fordulat állt be a
klub életében. Több olyan dologba vágtunk bele, amit eddig nem csináltunk. Táncokat,
jeleneteket, énekeket, verseket tanultunk, amelyekkel sikeresen szerepeltünk fellépése-
ink során.
Meglepetésként ért bennünket, és magát a kitüntetettet is, hogy az idõsek világnapja al-
kalmából rendezett ünnepségen, Szekszárdon OKLEVÉLLEL ismerték el eddigi mun-
káját.
Szívbõl gratulálunk neki, és kívánjuk, hogy továbbra is ilyen lelkesen és odaadóan tevé-
kenykedjen a klub életében.

A Bõrgyári Nyugdíjas Klub nevében: Tóth Lajosné

Folytatódik a népzene ápolása? IGEN!
2015. október 10-én, Besnyõn rendezték
meg a XVIII: Térségi és Országos Népze-
nei Minõsítõt, ahol Simontornyát egy fia-
tal „újonc” énekes is képviselte Bencze
Hanna személyében.
A népzenei minõsítõn rajta kívül csak egy
négy éve együtt éneklõ testvérpáros szere-
pelt, a többi énekes mind felnõtt volt. Han-

na eléggé izgult, még a díjátadásnál is meg
volt szeppenve.
Mivel még nem vett részt ilyen jellegû
megmérettetésen, igazán nagyszerû, hogy
a szakmai zsûri dicséretesre minõsítette
szereplését, ezzel továbbjuttatta Hannát a
KÓTA (Magyar Kórusok Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége) rend-
szer szerint. A következõ fordulóban már

a KÓTA országos népzenei szintû minõsí-
tését lehet elérni, ahol elérheti a bronz,
ezüst vagy arany, illetve a legjobbak az
Arany Páva minõsítési fokozatot.
Nagyon nagy hatással volt rá a nyáron
megrendezett Budai Ilona népzenei tábor,
ahol elõször volt életében, és rengeteg jó
élménnyel gazdagodott. Az ott tanult nép-
dalok közül két dalt választottak a minõsí-
tõre, egy újat pedig Dolovainé Gyarmati
Erzsébet tanított be Hannának.
Mindannyian nagyon örültünk a simon-
tornyaiak szereplésének, a már-már ruti-
nosabb fellépõk mindegyike tovább jutott:
Kovács Dominik és Kovács Viktor kiváló
minõsítést, Dolovainé Gyarmati Erzsébet
vezette hagyományápoló kórus bronz fo-
kozatot, Szabó Róbert (citera) dicséretes
minõsítést kapott.
Gratulálunk a versenyzõknek, Dolovainé
Erzsikének pedig köszönjük a felkészítést
és a szervezést!
A szerkesztõ ezúton is megköszöni Bencze
Jánosnak a cikk elkészítéséhez nyújtott se-
gítségét.

Va Lá

50 éve „EGYÜTT”,
boldog házasságban

Varga Mária és Nyirati József 1965. október 23-án Simontor-
nyán házasodtak össze. Két gyermekük, József és Hajnalka, illet-
ve három unokájuk született, Zsófia, Bence és Virág.
Az aranylakodalom ünneplésére otthonukban, szûk családi kör-
ben került sor. Az örökifjú pár ezúton is köszöni a sok gratulációt
és jókívánságot, és mindenkinek legalább ilyen hosszú házaséle-
tet kíván örömben, egészségben és boldogságban. Titkuk nincs,
csak egy üzenet: „Sokan, sokféleképpen képzelik a hosszú, boldog
házasságot. Tuti receptek persze nincsenek – csak alapelvek, ame-
lyek be-, illetve szem elõtt tartása segíthet abban, hogy harmonikus
kapcsolatban éljük le az életünket. EGYÜTT!”
Gratulálunk! További boldog életet kívánunk és köszönjük a „re-
ceptet”.

Va Lá
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Könyv István János
grafikusmûvész

a Magyar Mûvészetért
Ex Libris díjban részesült

Az Ex Libris díj a Magyar Mûvészetért Díj-
rendszerbe tartozik.
A Magyar Mûvészetért Díjat 1987-ben
alapították. Idén 25 éves. Azóta kb. 320
mûvész részesült benne, valamennyien
mûvészi ágból. Az elmúlt több mint egy év-
tizedben a Herendi Porcelánmanufaktú-
rával közösen további 12 díjat – történel-
mi, kultúrtörténeti díjakat – alapítottak.
Így vált díjrendszerré a világ magyarsága
számára, s azon külföldi mûvészek elisme-
résére is, akik hazájukban sokat tesznek a
magyar mûvészetért. A Magyar Mûvésze-
tért Díjrendszer egyben egy privát közös-
ségi együttes is, mûvészek, mecénások,
szponzorok baráti közössége, mely csakis a
saját erejére támaszkodik. 2001-tõl folya-
matosan hoztak létre új díjakat (Szí-
nész-díj, Árpád-díj, Petõfi-díj, Bartók-em-
lékdíj, Ex Libris díj stb.), összesen mintegy
1000 díjazott javára.
Az Ex Libris díjat 8 önálló regionális kura-
tórium (Délvidék, Kárpátalja, Felvidék,
Partium, Közép-Erdély, Székelyföld, Ma-
gyarság a világban, Magyarország) dönté-
sei alapján adományozzák. A három év
alatt 125-öt adtak át. „A különféle díjak át-
adása feladatot jelent, s megvan a célja, hi-
szen akik kapják, elismerést jelent és to-
vábbi munkájuk, életútjuk gazdagítását,
eddigi tevékenységük fokozását, ösztönzé-
sét segíti. A nemzeti hovatartozás, a múlt-
ban és jelenben végzett munkájuk megbe-
csülésére szolgál” – mondja Gubcsi Lajos,
a kuratórium elnöke. Hozzátette: „A díja-
kat összességében mindenki ugyanazért

kapja, mert oszlopa a magyar kultúrának,
a hagyományokból táplálkozó nemzeti
szellemnek, amelyet nemcsak ápol, meg-
véd, hanem épít, alkot is. Ez akár ars poeti-
cánk rövid összefoglalása. S ebben mi úgy
járunk el, hogy e téren nincs kicsi és nagy, e
téren magyar van nemes eszmével. Ki-ki a
maga világában legyen nagy!” – tette hozzá
Gubcsi Lajos.

Az alapító okiratból: „A 20 kötetes album-
sorozatunkból kiválasztott hat mû az ez-
redfordulón eleve abban a hitben készült,
hogy párját ritkító méretû, hû képet ad a
Kárpát-medence elévülhetetlen magyar
örökségérõl: irodalomról, mûvészetrõl,
népmûvészetrõl, közéletrõl, harcról, tör-
ténelmi szereprõl. Visszavonhatatlanul
megörökítse és vigye tovább 1100 éves
múltunkat, jövõnk legszebb zálogát. Bará-
ti tisztelettel gondolunk arra, hogy a hazá-
jukat a szívükben õrzõ magyarok mindig
számíthattak azon kitüntetettek erejére,
tõlünk függetlenül vagy velünk együtt,
akiknek ezennel EX LIBRIS díjat nyúj-
tunk át. E díjat folyamatosan adományoz-
zuk 2009-2033 között, éppen egy negyed-
századon át.”
A díjátadó ünnepségre Simontornya pol-
gármestere és alpolgármestere is elkísérte
a kitüntetettet. A város autójával õk vitték
fel a feleségével együtt, ez igen nagy meg-
tiszteltetés. Így közösen osztoztak a város-
nak is hírét vivõ Kárpát-medencei elisme-
résben. Gratulálunk, s bízunk abban, hogy
az elismerés újabb lendületet hoz mûvészi
pályafutásában.

Va Lá

Aranylakodalmukat ünnepelte a Hegyi házaspár
1965. október 9-én Simontornyán kötötte össze életét
Zubor Ilona és Hegyi Ferenc. Az ötven éves házasságkö-
tést a jeles évforduló napján megerõsítették, megismétel-
ték a házasságkötõ teremben és a katolikus templomban
egyaránt. Az aranylakodalmukat a saját éttermükben hat-
vanfõs rokonok, barátok társaságában ünnepelték. Mint
annak idején, ezúttal is hajnalig mulattak. A nászéjszakát
is biztosan megtartották, de erre lesz lehetõségük a közel-
jövõben is, ugyanis nászajándékul két welness-szállodai
beutalót is kaptak. A hosszú, békés, boldog házasság titkát
õk sem árulták el, de a család szóvivõje, Ica elmondta, hogy
tolarencia mindenképpen szükséges. Ezt fõleg férjének
köszönheti, akivel nehéz összeveszni, mert valami problé-
ma, nézeteltérés esetén csak annyit mond: „Higgadj le!”
Na, ettõl leszek kissé idegesebb – kacsint huncut mosollyal
a mindig vidám Ica.
Gratulálok, és azt kívánom, hogy a magánéletetekben és
az üzletiben is legyetek továbbra is sikeresek!

Va Lá
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Márton-napi újboráldás
A Fried Mûvelõdési Ház és a Simontornyai Hegyközség

szeretettel meghív minden szõlõ-, bortermelõ és érdeklõdõ borbarátot

2015. november 14-én (szombaton), 17 órakor tartandó

Márton-napi ökumenikus simontornyai újboráldásra.

Helyszín: Fried Mûvelõdési Ház.

Minden bortermelõ hozhat az áldásra névvel ellátott üvegpalackban
a 2015. évjáratú borából, amit az áldás után haza is vihet.

Program:
16.30 órakor a vártól felvonulás az elkészített tökkompo-
zíciókkal a mûvelõdési házhoz.
Köszöntõk
Fellépõk: citerazenekar, kórus
Újboráldás
Közös koccintás, kóstolók
Vacsora (libacomb vörös káposztával)
Zene, nóta, tánc az elõszállási MÉSZI zenekarral
Részvételi díj: vacsorával 3000 Ft, vacsora nélkül 1000 Ft.
Jegyvásárlás, asztalfoglalás a mûvelõdési házban munkanapokon 8-16 óráig, tele-
fon: 06 (74) 486 154. Figyelem! Vacsoraigényt 2015. november 9-ig tudunk elfogadni (a
rendelés miatt).

Meghívó
Sok szeretettel meghívunk minden szórakozni vágyó családot az

APÁK NAPJA
családi programra, amely 2015. november 14-én (szombaton)

10 órától, kerül megrendezésre a sportcsarnokban.

Fõvédnök: Csõszné Kacz Edit polgármester asszony
Védnökök: Szabó Attila alpolgármester

Program:
óvodások mûsora, sorversenyek, cukor- és lufiesõ

GYERE, HOZD EL APUKÁDAT, ÉS VEGYETEK RÉSZT A VERSENYEN!
EGÉSZ NAPOS JÓKEDV ÉS SZÓRAKOZÁS,

AHOL (NEM CSAK) AZ APUKÁK A FÕSZEREPLÕK,
A CSALÁDOD TÖBBI TAGJÁT SE HAGYD OTTHON!

Vendéglátás a szponzorok segítségével!
Töltsünk együtt egy vidám napot!

Védõnõk, pedagógusok, családsegítõ munkatársai

Mûvészetkedvelõknek
– röviden!

Mûvészeti technikák X. rész

A befogadó is lehet
kíváncsi

A közelmúltban részletesen foglalkoztunk
a pasztellkép készítésével, az anyag elõállí-
tásával, az alap megvalósításával.
Eddig mindent az alkotó szempontjából
tárgyaltunk. Ezután is így fogunk eljárni,
de most célszerû odafigyelnünk egy kicsit a
befogadóra, a közönségre. Az ember azt
gondolhatja, csak az alkotónak érdemes
technikai dolgokkal foglalkoznia.
Pedig ez távolról sincs így! Nyilvánvaló,
hogy egy-egy újságcikk elolvasása után
senki sem fog hanyatt-homlok rohanni a
simontornyai könyvtárba, és éjt nappallá
téve fogja bújni az éppen forrásként emlí-
tett könyvet. De nem is ez a cél! Hiszen az
újságban sok más információ mellett a mû-
vészet egy-egy szeletét kapja feltálalva. Az
információ „házhoz megy”. Szerencsére
van egy réteg még Simontornyán, amely
olvassa a helyi újságot. Remélem, e kis so-
rozat is hozzájárul ahhoz, hogy színesebb
legyen a Simontornyai Hírek.
Az érdeklõdõ saját magára szabva jut mû-
helytitkok birtokába, és talán másképpen
fog gondolkodni a mûvészetrõl, a mûvé-
szekrõl. Másképpen nézi a dolgokat, mi-
kor kezébe akad Reisz Tamás festõmûvész
Millennium 2000 naptára, mely akvarellek
reprodukcióit tartalmazza. Mikor felte-
kint a simontornyai katolikus templom
csodálatos freskóira. Mikor a betegség el-
ûzi a központi ügyeletre, ahol a falról
Reisz Tamás pasztellje köszön vissza. Mi-
kor elhalad a volt bõrgyár épülete mellett,
és láthatja Könyv István János grafikusmû-
vész jubileumi mozaikját az utókornak
megõrizve. Mikor a simontornyai Várba
invitálják zenés mûsorral egybekötött
könyvbemutatóra. Mikor a hídon átkelve
elsétál a Fried-család emlékfája mellett.
Mikor megnézi az éppen aktuális kiraka-
tot a Zsóka virágüzletben. Mikor az Ama-
tõr Alkotók kiállítása látható a TEMI
Fried Mûvelõdési Házban. És még lehetne
sorolni a különbözõ szobrokat, emlékhe-
lyeket!
Lehet kultúra nélkül élni, de így sivár, szür-
ke és értelmetlen lenne az életünk! Ezzel
pedig egy közösség saját sírját ásná meg.
Ezért tartom fontosnak a helyi kultúrát,
még akkor is, ha sokan elégedetlenek vele.

Gyurkó Gábor

Októberi születés:
Orsós Vanessza Krisztina

Házasságkötés:
Képíró Katalin Ágnes

Petrényi Nándor

S aki elmagyarázza nekem,
Hogy repül a rakéta.
Te vagy a legszuperebb,
Apuka a világon,
Legyél boldog, Drága Apa,
Ma neked ezt kívánom!

Ha egyszer apa leszek,
Olyan leszek, mint Te vagy,
Kedves apa, ki lefeküdni,
Mese nélkül sose hagy,
Aki nyakában visz engem,
Ha nem megy már a séta,
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Megyei döntõ Cecén
Hosszas elõkészületek után, szeptember
27-én, elsõ alkalommal rendezett döntõt a
Tolna Megyei Lovassport Szövetség.
Az 1974-ben alapított egykori telivérmé-
nes istálló helyszíne és a környék talaja re-
mek körülményt kínál a lovaknak, illetve a
lovagolni kívánó embereknek egyaránt.
Természetesen az adott homok minõségét
nem lehet egzakt módon meghatározni, de
vannak pontok, amiket figyelembe kell

venni egy versenypálya esetében. Ne le-
gyen mély esõ után, hogy elkerüljük az ín-
sérüléseket vagy a patkó lehúzásokat. Ne
legyen kemény, poros száraz idõben, és le-
hetõleg a víz gyorsan hagyja el. Ezeknek az
alternatíváknak teljesen megfelelt a
Kabakán lovarda talaja, annak ellenére,
hogy az elõtte álló napokban nem kevés
csapadékot kellett kiállnia. A megfelelõ
homok mellé társult az idei esztendõben
vásárolt akadálypark is, ami megadta a le-
hetõségét a színvonalas „B” kategóriás díj-
ugrató esemény megrendezésére.
Nem titok, egy ilyen rendezvény költsé-
gekkel jár, és bár „a pénz nem boldogít”,
hogy gyorsan egy közhelyet is elsüssek,
Kántor Mónika, a Pillich Ferenc Szakisko-
la igazgatója maximális támogatásának és
a Magyar Lovas Szövetség segítségének
köszönhetõen megrendezésre kerülhetett
a Tolna megyei bajnokság döntõje Cecén.
A verseny nyílt nevezést kínált, tehát nem
csak a megyei lovasok vehettek részt rajta.
Ezek azok a törekvések, amiket jobban
meg kell becsülnie lovas társadalmunk-

nak, hiszen a hazai díjugratás gerincét al-
kotó „B” kategóriás lovaknak, lovasoknak
a lovarda remek lehetõséget adott a ver-
senyzésre.
Minden elismerés azoké, akik fáradhatat-
lanul, néha a lehetetlent is bevállalva ké-
szültek az esemény megrendezésére,
ugyanis tényleg egy, a kategóriájában szín-
vonalas, hangulatos versenyen vehettünk
részt.

Kapoli István, a Tolna Megyei Lovas Szö-
vetség elnöke számolt be a technikai rész-
letekrõl.
Túl vagytok az elsõ döntõn úgy, hogy ren-
deztetek már itt a helyszínen lovasver-
senyt, csak egy másik szakágban, de nem
volt egyszerû dolgotok, hiszen bõ két éve
nem kis veszteség érte a lovardát.
Napra pontosan, 2013. április 15-én le-
égett szeretett istállónk, amit azóta sem
tudtunk helyreállítani és folyamatosan
várjuk a segítõ kezeket. Ennek ellenére ál-
landó a zsongás, hiszen rendszeresen ren-
dezünk távlovas versenyt. Idén pedig úgy
döntött az elnökség, egy díjugrató döntõt
is lebonyolít. Lehetne magvas gondolato-
kat ejteni arról, hogy a mi helyzetünkben
milyen nehéz és embert próbáló feladat
egy ilyen esemény megszervezése, de én
sokkal fontosabbnak tartom megköszönni
a rengeteg segítséget, amelynek eredmé-
nyeképpen létrejöhetett ez a verseny. Kö-
szönet tehát a szakmunkás iskola tanulói-
nak, akik az akadálypark retusálásától
kezdve a környezet kiépítéséig mindenben

segítettek. Badics János kollégának és
Kántor Mónikának, akik nélkül szintén
nem valósulhatott volna meg az esemény.
Természetesen a pályaépítõnek, Csete
Gábornak, aki régi, nagy rutinnal rendel-
kezõ személyes ismerõsöm, ennek megfe-
lelõen nagyon korrekt, dekoratív pályát
épített. Végül, de nem utolsó sorban pedig
a díjugrató szakágnak, aki tiszteletdíjakkal
járult hozzá a rendezvény sikeréhez.

A nagyszámú pozitív visszajelzésen felbá-
torodva úgy döntöttünk, jövõre kettõ díj-
ugrató versenyt is rendezünk. Az elsõt ta-
vasz végén, a másodikat pedig szeptember
utolsó hetében. Reméljük, a lovasok szem-
szögébõl legalább annyira sikeresek lesz-
nek a jövõre megrendezésre kerülõ verse-
nyek, mint az idei esztendõben, ugyanis a
remény formálja az akaratot, az akarat pe-
dig a világot.
Simontornyai versenyzõink eredménye-
sen szerepeltek:
B2 nyitott kategória: Néth Tibor – Riadó
Rapid, II. helyezett.
B1/a kezdõ lovasok és lovak stílusverse-
nye: Géringer Szabolcs – Fatima, II. helye-
zett.
Géringer Szabolcs – Riadó Rapid, III. he-
lyezett.
B1/a kezdõ lovasok és lovak stílusverse-
nye: Kapoli István – Nadin, IV. helyezett.
Gratulálok, és sikeres versenyzést kívá-
nok!

Géringer Hajni
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Becsületesen küzdöttek, emelt fõvel veszítettek
A kézilabdás délután az utolsó, harmadik mérkõzésen lépett pá-
lyára a Simontornyai KK csapata a bajnok DSE Nemesvámos el-
len. Az NB II-es mérkõzéseit Simontornyán játszó HOLLER

UFC Dunaföldvár elõzõleg egy
gyõzelmet és egy vereséget szenve-
dett a Nagykanizsai IZZÓ SE-tõl.
A juniorok fölényesen gyõztek,
míg a felnõttek egy szoros mérkõ-
zésen maradtak alul. A SIKK ezen
a mérkõzésen sem tudott a legjobb
összeállításban kiállni, hiányzott
Orosz, Zsámboki és Ardelan. Tud-
juk, hogy a sportban nem sok értel-
me van a ha-val kezdõdõ monda-
tok folytatásának, de eljátszunk a
gondolattal, mi lett volna az ered-
mény velük?!

SIKK–Nemesvámos 25-28 (15-13)

V.: Dravecz–Nagy.
SIKK: DEMETER – Kapoli 1, CSENDES (11/4), Szilágyi 2,
Pásztor 2, NACSA 5, LAMPERT 4.
Csere: Kiss, Rohn, Glück. Csapatvezetõ Csendes József.
Közönségszórakoztató, izgalmas, jó mérkõzésen a 37. percig ve-
zettek a hazaiak (19-17), elsõsorban az e napon harmadik mérkõ-
zésén játszó Csendes Flórián eredményességével. A folytatásban
azonban zsinórban lõtt 4 góllal átvették a vezetést a rutinosabb já-
tékosok, fizikailag erõsebb vendégek, melyet a mérkõzés végéig
megõriztek. Az igazsághoz tartozik, hogy alaposan elfáradtak a
hazaiak, látszott, hogy nem a túledzettségük miatt!!! Mindezek
ellenére emelt fõvel távozhattak a pályáról, megérdemelték a
közönség biztatását, tapsát.

Va Lá

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
Szerkesztõ:

Öt elõttem, öt utánam
Felnõtt focistáink számára befejezõdött az õszi szezon, melyben
50%-os teljesítménnyel az ötödik helyen végeztek. Az új, keleti
csoportba sorolt Simontornyai TC szereplését a statisztikai ada-
tok alapján is közepesnek értékelhetjük. Az igen szoros mezõny-
ben egy-egy pontnak óriási a jelentõsége, egy kicsit jobb tavaszi
eredményekkel közel lehet kerülni a dobogós helyhez. A tábláza-
tot böngészve érdekes dolgokat fedezhetünk fel. A góllövések
számát tekintve 37 góllal a harmadik, ugyanakkor a kapott 42 gól-
lal az utolsó helyen állnak. Fájó a Mórágytól bekapott 15 gól, ezen
a mérkõzésen Tóth Attila edzõ sportszerûségbõl jelesre vizsgá-
zott, ugyanis nem élt a szabályokban rögzített létszámhiányos le-
hetõséggel, ekkor kevesebb góllal is megúszhattuk volna!!! A sze-
zonzáró mérkõzésen, a bronzérmes helyen álló Dunakömlõd
ellen ismét szebbik arcát mutatta az STC. Színvonalas, jó iramú
találkozón biztosan tartotta itthon a 3 pontot Tóth Attila csapata.

Simontornya, 150 nézõ. Vezette: Kövesdi T. (Kövesdi R.,
Brücher).
Simontornya: Kovács János – Fung, Szûcs I., Császár, Csepregi –
Papp T. (Kovács József, 72.), Szabó I. (Héring, 88.), Kapinya.
Romhányi – Györe, Sandó (Varga R. 80.).
Edzõ: Tóth Attila.
Két jól játszó csapat összecsapásán jó mérkõzést láthatott a kilá-
togató szépszámú nézõközönség.
Gól: Papp T. (16, 70.), Kapinya (21.), Romhányi (28.), Szabó I.
(58.), illetve Buzás T. (2.), Piszár (81.).
Jók: Papp Tamás vezérletével az egész hazai csapat dicsérhetõ, il-
letve Buzás T., Szemes, Füredi.

Va Lá

Épül-szépül Simontornya

Elkészült a lépcsõ a patika elõtt Az ABC elõtt parkolót épít az önkormányzat


