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Ára:
200 Ft

Nagyon jól sikerült az V. Várnap

A

z idén immár ötödik alkalommal került megrendezésre a simontornyai
vár napja. A reggeli esõs idõ ellenére bizakodva indult a program. E napon ismét benépesült a vár és környéke, színes, korhû
ruhákba, középkori harci öltözetbe öltözött seregek vonultak, fegyverekkel a kézben az erejüket fitogtatták. Sátrak tömkelegét állították fel, melyben felkészültek a
csapatok a csatára, a bemutatókra.
A Szelindek együttes kíséretében ágyúdörgéssel, fegyverropogással ébresztette a
lakosságot a török csapat. Megkezdõdött a
harci bemutatók sora: Gölbasi Vitézei
Egyesület Tatáról, Hunyadi János Szabad
Lovagjai Dombóvárról, Szigeti Oroszlánok Szigetvárról, a Csõszi Hagyományõrzõ és Haditorna Egyesület, és természetesen a Simontornyai Hagyományõrzõ Csa-

pat. Délelõtt a várostrom szemtanúi lehettek az érdeklõdõk, a török túlerõt ekkor
még vissza tudták szorítani a magyar csapatok, a késõ délutáni csatában viszont a
törökök bevették a várat. Egy középkori

levél tanúsága szerint 1545-ben, éppen 470
éve, hõsies küzdelem árán foglalta el a
török csapat a várat, erre emlékezve, az
idén is egy rövid idõre török kézre került.
Gondoltak a megéhezett, megszomjazott
látogatókra, mindarra, hogy mindenki jól
érezze magát. A színes programok során
minden korosztály találhatott kedvére
való elfoglaltságot.
A nap folyamán mesterségek mutatkoztak
be, kézmûvesek kínálták portékájukat. A
falszorosban Kohári Gabriella készítette a
középkori étkeket középkori receptek szerint, korabeli technológiákkal. Az elkészült, látványnak sem utolsó eledeleket
meg is kóstolhatták a jelenlevõk. A férfiszemek gyönyörködtetésérõl a bölcskei
Ízisz hastánccsapat gondoskodott.
Folytatás a 4. oldalon.
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A testületi ülésrõl jelentjük
A polgármester fontosabb
intézkedései
1. Az állami közút kezelõjétõl megérkezett a templom elõtti korlát elhelyezésének feltételei. Addigra
viszont a közmunkások virágládákat helyeztek el a
területre, így az oka fogyottá vált.
2. A Széchenyi utca aszfaltozására három ajánlat
érkezett. A bontási jegyzõkönyvet kiküldtem az érdekelt feleknek. A garancia mértéke nem stimmelt,
mert a projekthez kapcsolódó felületrész jótállása
24 hónap volt, a vállalkozó, pedig 12 hónapot vállalt. Ennek módosításához a vállalkozó hozzájárult.
Viszont a vállalkozó a projekthez kapcsolódó helyreállítás határideje 2015. május 31-e volt. Ezen idõpontig a vákuumozás elhúzódása miatt meg sem
kezdhetõ. A befejezési határidõ ismerete nélkül a
szerzõdést még nem írtam alá e tájékozató megírásának idõpontjáig.
3. Megrendeltem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
szennyvízbekötését.
4. Horváthné Kovács Violával ismertettem a lakásvásárlásával kapcsolatos testületi döntést.
5. A buszvárónál nincs nyilvános vécé. A probléma
megoldására egy mobilvécé kihelyezését rendeltem meg.
6. Aláírtam a Simontornya belterületi, 181 hrsz. és
a külterületi 043/17 hrsz. alatti ingatlan villanybekötéséhez az elõzetes áramszolgáltatói tájékoztatót (ajánlatot).
7. Tulajdonosi hozzájárulást adtam a mûvelõdési
ház udvarára szabadtéri színpad építésére.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl
Április 28-án tárgyaltam Tolnanémedi polgármesterével az ivóvíz ügyében és a régi vízmûtelep eladásáról.
Május 1-jén majálist rendeztünk a vár, a Fried Mûvelõdési Ház és az önkormányzat szervezésében.
Az anyagi fedezetet az önkormányzat biztosította.
A mûsor minden szereplõjének köszönöm, hogy
fellépett a rendezvényen, és köszönöm a szervezõk
munkáját.
Május 4-én Szokodi József úrral telefonon tárgyaltam arról, hogy a DRV megszüntette a vezetékes
telefonos elérhetõséget. Kértem ennek visszaállítását, hogy a lakossági ügyintézés könnyebb legyen.
Május 6-án rendkívüli testületi ülést hívtam össze,
ezen a következõ határozatok születtek:
A képviselõ-testület pályázatot kíván beadni „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” céljából. A saját forrás összegét a 2015.
évi költségvetési rendeletében biztosítja.
A szennyvízprojekt bõvítése három új elemmel bõvül, melyhez saját forrás nem kell. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2015. évi közbeszerzési tervét elfogadták.
Május 11-én a tárgyaltam dr. Kerekes Lászlóval, a
dombóvári kórház orvos igazgatójával.
Május 16-án került megrendezésre ötödik alkalommal a Simontornyai Vár Napja.
Bejelentem, hogy a mai napig 7 nap szabadságot
vettem igénybe családi okok miatt.
Csõszné Kacz Edit polgármester
Csõszné Kacz Edit polgármester (a továbbiakban CSKE): Az írásos anyag kiegészítéseként elmondta, hogy dr. Mihócs Zsolt is részt vett a dom-

bóvári kórház igazgatójával folytatott megbeszélésen. Ezután is lehetõség lesz arra, hogy a simontornyai központi ügyeleten vegyenek vért a betegektõl. A régi vízmûtelep eladása témában a társult
önkormányzatok polgármesterei keveslik a vételárat. Amíg társulási határozat nem születik, addig
bérleti díjat fizet Simontornya a többi önkormányzatnak, havi 20 ezer forintot. A Városüzemeltetési
Kft.-nek július elsejétõl már szüksége van az épületre.

Kérdések, hozzászólások
Csõsz László képviselõ (továbbiakban CSL): A
buszváróhoz mobilvécé kerül kihelyezésre. Onnan
200 méterre van a nyilvános vécé, de nincs nyitva.
CSKE: A nyilvános vécé kulcsa a családsegítõben
van, ahonnan a kulcs elkérhetõ. Megrendelt az önkormányzat egy pénzbedobós automatát.
CSL: Nem fogadta el a választ.
Kántor Mónika képviselõ (továbbiakban KM): A
játszótéren a vízcsap nem mûködik, nagy szükség
lenne rá!
CSKE: A városgazdálkodási kft.-nek kell megjavítani, ha nem sikerül, akkor új csap kell oda.
Körtés István képviselõ (a továbbiakban (KI): A
márciusi testületi ülésen kérte Kossa István, a társulat elnöke, hogy az önkormányzati szerzõdés a
csatornaügyben kerüljön hozzá. Átvizsgáltatná,
hogy mekkora összeget lehet majd visszautalni a
befizetõknek.
CSKE: A csatornaszerzõdések ügyében 1-2 napon
belül választ ígért, hogyan tekintheti azt meg külsõ
jogász.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ (a továbbiakban BL): A polgármesteri szabadság ügyében állásfoglalást kértünk a Kormányhivataltól. Õk tovább küldték a kérdést a Belügyminisztériumba.
Még nem kaptunk választ.
Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintézõ (a továbbiakban NK): Az
Arany János utcaiakat írásban értesítettük a teendõkrõl és a 63 ezer forintos díjról.
Andráskó Péter képviselõ (a továbbiakban AP):
Nem túlzottak a rendõri intézkedések, amik mostanában a szórakozóhelyeken zajlanak?
Ritter Rudolf rendõr alezredes, õrs pk. h.: Az ellenõrzéseknek két oka van. Az egyik, hogy a szórakozóhelyeken testi sértésig fajul a veszekedés. A
másik: az ORFK a fiatalkorúak szeszesital fogyasztásának ellenõrzését kéri. Az ellenõrzés a törvényi
elõírásoknak megfelelõen zajlik.
AP: A szõlõhegyen járva tapasztalható, hogy kevés
a konténer. A csatornázás végén az önkormányzat
részérõl ki veszi át a munkát? Felhívta a figyelmet,
hogy a tûzoltószertár ügyében is dönteni kellene.
CSKE: A konténert meg kell rendelni a szolgáltatótól, ezért az önkormányzat fizet. Az embereknek
kellene ügyelni a rendre.
NK: A csatornázásnál nem az önkormányzat veszi
át a munkát. Egy mérnök van és három mûszaki ellenõr. Jegyzõkönyv készül, az önkormányzat is
részt vesz az átvételen. Ha probléma keletkezik a
késõbbiekben, akkor levélben megkeressük õket,
és intézkednek.
Szabó Attila alpolgármester (a továbbiakban
SZA): A Beszédes utcában egy nagy üreg van, a
Boros-féle ház kertjében már megint hatalmas a
gaz. Fel kell szólítani a tulajdonost. A fûnyírást sok
lakó nem tudja elvégezni a háza elõtt, mert ottmaradtak az aszfaltdarabok a csatornázás után.
CSKE: A Beszédes utcában régen is gond volt, de
megnézik a kivitelezõk. A Boros-féle házat utoljára

is az önkormányzat tette rendbe, holott magántulajdonban van. Már a Járási Hivatal is eljárást indított az ügyben.
Zsolnai István képviselõ (a továbbiakban ZSI):
Nincs lehetõség bírságolásra?
BL: Szabálysértési ügyben nem járhatunk el. Ez a
hatáskör átkerült a Járási Hivatalhoz. Konkrét feljelentés kell, meg kell nevezni, ki ellen szól.
ZSI: Javasolta, hogy tegyen feljelentést a képviselõ. Nem nehezményezi a rendõrségi ellenõrzést, hanem megköszöni. Javasolta, hogy legyenek a konténerek kamerával figyelve.
CSKE: Nem lehet minden kukához rendõrt állítani,
ha képviselõtársaim tudják, kik hordják oda a szemetet, akkor meg kell nevezni a szabálysértõket!
CSL: A Széchenyi utca ügyében született egy döntés, hogy felújítjuk. Azóta mindig újabb javaslatok
érkeznek. Már kész lehetne az út.
NK: Az aszfaltozóval eredetileg május 31-éig szólt a
szerzõdés, csütörtökön kaptunk egy e-mailt, eszerint majd július 10-e után lehet csak aszfaltozni, addigra lesz kész az utca végén a csatornázás.
A képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi
pontot.

Beszámoló a Simontornyai Városi
könyvtár 2014. évi tevékenységérõl
CSL: Javasolta, hogy a volt kazánház helyiségében
lehetne bõvíteni a könyvtárat. A mozgáskorlátozottak számára a könyvtár jelenleg szinte megközelíthetetlen.
Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató: Örült
a felvetésnek. Figyeli a pályázati lehetõségeket. Az
idén lesz a könyvtár minõségbiztosítása. A beszámolót elfogadták.

Tájékoztató a polgárõrség
2014. évi munkájáról
KI: A pénzügyi mérlegbõl nem derül ki, hogy a polgárõrség mire használta fel az önkormányzati támogatást. Kell errõl egyrészletes mérleg!
Szabó Zsolt, a Simontornyai Polgárõrség vezetõje (a továbbiakban SZZS): A könyvelõnk a mérleget január 15-én már benyújtotta.
KI: Itt az anyagban annyi látható, hogy van 95 ezer
Ft veszteség, de nem látszik pontosan, mire költötte az egyesület az önkormányzattól kapott pénzt.
ZSI: A polgárõrök erõn felül járõröznek.
SZZS: Ebben az évben ruhacsere lesz a polgárõrségben, országosan egységes formaruhát vezetnek be, ami 25 ezer Ft/fõbe kerül. A polgárõrség
nem tud a jelenlegi bevételekbõl többletfeladatot
vállalni. Csak 32 tagunk van, ezt a munkát szabadidejében végzi minden polgárõr. Kijárunk a szõlõkbe, az autó 50-60 km-t megy egy éjszaka, a benzinköltség 320 ezer Ft évente.
CSKE: Megköszöni minden polgárõrnek, hogy
anyagi elismerés nélkül, a szabadidejét áldozza a
Folytatás a következõ oldalon.
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város biztonságáért. A polgárõrségre mindig lehet
számítani. Arról kell beszélni, hogy tud-e az önkormányzat nagyobb támogatást nyújtani a részükre.
BL: Körtés úr a pénzügyi bizottság nevében kifogásolta, hogy a beszámolóból nem derülnek ki a pontos adatok, pl. ez a benzinköltség. Az önkormányzattól kapott 500 ezer Ft nem elég a mûködésre, de
ha a képviselõ-testület nem látja a pontos számokat, akkor nem adhat támogatást. A pénzügyi osztályra már januárban beérkezett a beszámoló. De
fontos, hogy, amikor tárgyalják, akkor legyen itt a
pénzügyi beszámoló is, ne csak a tájékoztatás!
ZSI: A polgárõrség vezetõjét, Szabó Zsoltot múlt
hónapban kitüntették, országos elismerést kapott.
Köszönjük a munkáját az egész város nevében! A
kitüntetés pedig nemcsak a vezetõnek, hanem az
embereinek is szól, az õ munkájukat is köszönjük!
SZZS: Megköszönte az elismerést. Elfogadták a
polgárõrség 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.

KÖZÜGYEK
A testület megtárgyalta és elfogadta a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
készített elõterjesztést.

Tájékoztató a szennyvízberuházás
állapotáról

CSKE: Simoni úr kérte, hogy betegsége miatt tekintsünk el a személyes megjelenésétõl.
BL: a Requiem Bt.-vel jó a kapcsolata az önkormányzatnak. A beszámoló arról szól, hogy mennyi
bevételük és mennyi kiadásuk van. A Requiem Bt.
tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadták.

CSL: Tavaly a Sió vízállása egész évben magas
volt. Most alacsonyabb, de a talajvízszint mégis
magas. Az elõzõekben elhangzott, hogy július 10ére tervezik a munkák befejezését. Ha marad a magas talajvízszint, akkor gond lesz a csatornabekötésekkel.
NK: Amennyi ideig magas volt a Sió vízállása,
ugyanannyi idõ kell arra, hogy visszaálljon a szint. A
vákuum-berendezéssel egy hét alatt sikerült 1-1,5
centit apasztani. Ha esik, az nem gond.
KI: Lassan végeznek a szennyvizesek a munkákkal.
Javasolta, hogy tartsanak egy bejárást az üzemeltetõkkel, a képviselõkkel meg az érdeklõdõkkel
együtt.
Az OTP Bank még mindig köt lakástakarék-pénztári
szerzõdéseket. Aki most köt, annak sem kell egyben befizetni a 251 ezer forintos díjat. Részletekben
is csak 186 ezret, a többi állami támogatás. Csak az
köthet rá a hálózatra, aki fizet. Aki nem csatlakozik,
annak talajterhelési díjat kell fizetnie, 1800 Ft/m3.
Akinek gondja van, bármely munkanapon 11.00–
15.30-ig felkeresheti az irodát, ahol Pásztor Veronika kolléga segít. Hétfõi napokon 14.30-16.00-ig pedig személyem is megtalálható az irodában.
CSKE: Javasolja, hogy a következõ testületi ülést
kezdje a testület 13 órakor a szennyvíztelepen. A
testület elfogadta a tájékoztatót.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2014. évi átfogó értékelése

Tájékoztató a megújuló energia
pályázatok feltételeirõl

A testület, elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó értékelésérõl
szóló tájékoztatót.

KI: Javasolja, hogy lépjen ki az önkormányzat a
kft.-bõl. Mert, ha egy cég mûködésképtelen is, akkor is kell fizetni utána bizonyos költségeket.
CSKE: Kéri, hogy a következõ testületi ülésre készítsenek elõterjesztést a kilépésrõl. A képviselõ-testület elfogadta a tájékoztatót.

Tájékoztató a tûzoltóság
tevékenységérõl, feladatairól
CSKE: Javasolja, hogy a témát majd a jövõ hónapban tárgyalja újra a testület, mivel az elnök nincs jelen.

Tájékoztató a REQUIEM Bt.
tevékenységérõl

Fiatal házasok 2015. I. félévi
támogatásának elbírálása (zárt ülés)
Petró Péter és Petró Péterné 7081 Simontornya,
László K. u. 19. szám alatti lakosok elsõ lakáshoz jutás iránti kérelmét megtárgyalta, és tekintve, hogy
a kérelembe foglaltak a jogszabályi elõírásoknak
megfelelnek, a kérelemnek helyt adtak. A támogatás összege 383 ezer forint.

Javaslat a helyi kitüntetõ címek
adományozására (zárt ülés)
„SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat kap: Daszkel
László úr, Nyárádszereda volt polgármestere és Kovács László úr, a Gálaker Kft. ügyvezetõ igazgatója.
„GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ címet adományoznak: Orosz Eszter nyugalmazott védõnõnek és
Csepregi Judit fejlesztõ pedagógusnak.
„AZ ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozza Liptai Jánosné köztisztviselõnek.
„SIMONTORNYA SPORTOLÓJA” címet Cseh László úrnak és Géringer Zoltán úrnak.
„A VÁROS IFJÚ TEHETSÉGE” címet Horváth Mátyás Gergõ tanulónak adományozza.

Önkormányzati lakások
meghirdetése eladásra
A testület eladásra jelöli ki a Simontornya, Vak
B.-ltp. 12., II/5. (hrsz.: 1351/37/A/6), a Vak B.-ltp.
14., II/5. (hrsz.: 1351/35/A/6) és a Mátyás k. u. 4-5.
sz., II/3. (hrsz.: 1469/2/A/7) alatti ingatlanokat. Az
eladáshoz a lakásokat elõzetesen fel kell értékeltetni, majd a vagyonrendelet szerint meg kell hirdetni.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.

DÁM Önkormányzati Társulás
társulási megállapodás módosítása
AP: Miért nem lép ki az önkormányzat ebbõl a társulásból?
CSKE: Azért, mert ha fejlesztési pénzek jönnek, akkor társulási tagként jobbak az esélyek.
A testület megtárgyalta és elfogadta a DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításait.

Az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása”
pályázat benyújtása
CSKE: Csak az óvoda vagy csak az egészségügy
fejlesztésére pályázhat az önkormányzat. Az óvodánál másfél millió, az egészségügynél 16 millió forint az önrész. Javasolja, hogy az óvodára pályázzon az önkormányzat. Pályázható: az óvodában kazáncsere és szigetelés. A pályázható összeg 21
millió forint, 95 %-os a támogatás, így 1,5 mFt az
önrész. A belterületi utak felújítására 15 millió igényelhetõ, 85 %-os a támogatás, így 2,25 mFt az önrész.
A képviselõ-testület pályázatot kíván beadni „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” címû pályázatra.
Az óvodai nevelést végzõ intézmény infrastrukturális kapacitásbõvítéssel nem járó fejlesztése, felújítása, és a belterületi utak, járdák, hidak felújítása
címûekre nyújt be pályázatot, összesen 3,75 mFt
önrésszel, melyet a 2015. évi költségvetési rendeletében biztosít.
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A szennyvízprojekt bõvítése
A testület a város Szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása nevû projektjét az alábbi elemekkel bõvíti: az Arany J. és a Petõfi utcai lakások bekötésének megoldása; a Beszédes utca végén lévõ telep
bekötése; a bõrgyári ingatlanok bekötése; a Gyár
utca többletaszfaltozása; egyéb utak javítása.
Az önkormányzat a közbeszerzés költségét a 2015.
évi költségvetése terhére biztosítja, melynek becsült értéke 500.000 Ft.

Andráskó Péter képviselõ indítványa
CSKE: A képviselõ-testület szervezeti és mûködési
szabályzatának értelmében bármely képviselõ
nyújthat be indítványt.
AP: Azért került sor erre a beadványra, mert bár a
korábbi ülésen már született döntés a Széchenyi
utca felújításáról, azóta újabb információk bukkantak fel. Kiderült, hogy abban az utcában még nem is
fejezõdött be a csatornázás. Problémás a garancia
kérdése is. Az út kétharmadáért a kivitelezõ, egyharmadáért az önkormányzat felel? Több utca is hasonló állapotú. Javasolja, hogy várjon a testület,
amíg teljesen befejezõdik a csatornázás. Javítsa ki
az utat a kivitelezõ, aztán ha kell, menjen rá a plusz
réteg.
CSKE: Az önkormányzat életében elõször élt egy
képviselõ az önálló indítvány lehetõségével. Elmondja, hogy ilyen esetben szavazni kell arról,
hogy a testület elfogadja-e az indítványt. Ha igen,
akkor a hivatal tovább vizsgálja az ügyet, ha nem,
akkor az eredeti határozat marad érvényben.
A testület 3 igen, 3 ellen szavazattal, 1 tartózkodással elutasította az indítványt.

A „Gyermekétkeztetés feltételeit
javító fejlesztések támogatása”
pályázat benyújtása
CSKE: A május 6-ai rendkívüli testületi ülésen döntött a testület a pályázat benyújtásáról, mostanra
elkészültek a számítások. A saját forrás 3.050.039
Ft. Ennek elfogadásáról kell határozatot hozni. A
képviselõ-testület pályázatot kíván beadni „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” támogatására. A testület a saját forrás
összegét a 2015. évi költségvetési rendeletében
biztosítja.

Közérdekû kérdések, bejelentések
CSL: Egy mozgáskorlátozott kereste meg azzal a
problémával, hogy a mûvelõdési házba szeretett
volna bejutni a kerekes székével, de nem sikerült.
Legyen a felvonónál egy telefonszám, ki tud segíteni ilyenkor.
A Várkert utcában, a csapadékelvezetõ rácsban leszakadt egy autó kipufogója.
Az orvosi rendelõ elõtt kell egy fedél, ami nem szakad be a lyukba.
CSKE: A Várkert utcai problémát már többször jelezte az önkormányzat a kivitelezõnek, garanciában
kellett volna megcsinálni a solti cégnek. Nem csinálták meg, ha elkészül, a költségeket kiszámlázza
nekik az önkormányzat. Az orvosi rendelõ elõtti
probléma megoldása a városüzemeltetési kft. feladata.
AP: Az egészségügyi pályázaton nyert az önkormányzat 11 millió forintot, abból ki részesül?
CSKE: Három terület részesül támogatásban: a
fogorvosi rendelõbe új eszközök kerülnek, az egészségház, illetve az 1. számú háziorvosi rendelõ kerül
felújításra. Az új eszközök önkormányzati tulajdonban maradnak.
Va Lá
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Nagyon jól sikerült az V. Várnap
A képtárban az Észak-Tolnai Hegyközség hetedik regionális borversenye zajlott. A gyerekek a Toma és csapata által felkínált középkori játékokkal játszhattak, valamint a kõtárban kézmûves
foglalkozásokon vehettek részt, vagy pónilovon lovagolhattak.
A VÁR NAP keretében nyitották meg Bihari Puhl Levente siófoki festõmûvész „Festõi vártúra Magyarországon” címû kiállítását.
A magyarországi várakat bemutató tárlatot, amely 2015. június
28-ig, látogatható, Vasvári Zoltán mûvelõdéstörténész nyitotta
meg, és ajánlotta a közönségnek. A kiállításon közremûködött és
a nap folyamán folyamatosan biztosította a megfelelõ hangulatot
a Szelindek együttes. Este színházi elõadással zárult a program.
Kovács Dominik és Kovács Viktor Fánk Zsigmond napjára címû
darabja került bemutatásra a Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium tanulóinak közremûködésével.

Nehéz így tudósítani, hogy az események, a történések ilyen gyorsan kövessék egymást, ezért segítségül hívtam a facebook bejegyzéseket, és egyéb forrásokat. „Május 16-án Simontornyát hatalmas ágyúlövés ébresztette. Az 1200-as évekre felépült Simon tornyát ismét megtámadta a Török. Hatalmas küzdelem dúlt. A vár
hõs védõi az V. éve megrendezett Vár napján, most is kitettek magukért és iszonyatos küzdelemben a program szerint délelõtt, és
délután is a várat sokáig tartották, de végül gyõzedelmeskedett a
túlerõ. Négy év óta elõször.
Az egész napos rendezvényen nagyon jól felépített kísérõ mûsorok, a minõségi kézmûves vásár, játszóházak a zene és harci bemutatók sokasága szórakoztatta a nagyérdemû közönséget. A
messzirõl érkezettek és a rengeteg gyermek, nagyon jól szórakoztak, a program szervezõit pedig - dicséret- illeti az évrõl évre való
hagyományõrzõ csoportok egymás segítése révén, mára már színvonalassá váló rendezvény megszervezéséért. Bízzunk a fiatal
várvédõ simontornyai és más várak magyarjai közös ígéretében,
hogy „jövõre felszabadítják a várat egy hasonlóan látványos egész
napos programmal”. Mi, akik ott voltunk, a történelem egy kis
szeletkéjét élvezhettük, valós körülmények között, csodálatos
szép idõben, jó kedvûen, egy ragyogó rendezvényen. Simontornyán eddig a „jött-mentek”, itt maradottak és elmentek – próbáltak idegenforgalmat, turisztikai programot szervezni. Kizökkenteni a kisvárost a jobb sorsra érdemes töppedésbõl. Kevesebb és
nagyobb sikerekkel. Most néhány helyi fiatal szervezésében, élükön Bencze Kornéllal, talán sikerül végre megugrani a magassági

rekordot, – lécverés nélkül. Talán végre a város lakossága és
vezetése is belátja, hogy a nagy
múltú bõrgyár megszûnése után
más adottságaival élhet a település. Minõségi területrendezésével, közös vendégfogadó szándékkal, talán több támogatóval,
de legalább ekkora szeretettel és
összefogással. Mi szurkolunk, és
amiben tudunk, segítünk!
Könyv István J., Simontornyai
Városvédõ Mozgalom

A Vár
Napján Fadil Basar a MUSAID (Török
Ipari és Kereskedelmi Kamara) magyarországi képviselõje volt a vendégem. Elhozta magával a török állami
hírcsatorna magyarországi tudósítóját
is. Elsõsorban magára a rendezvényre,
mint kulturális érdekességre hívtam
meg, de számos gazdasági, befektetési
témáról beszélgettünk.
Bemutattam a város lehetséges ipari és
turisztikai befektetési lehetõségeit, volt
bõrgyár, zöldmezõs ipari terület a 61-es
fõút mellett, termál „strand”, szõlõhegy, mint „nyaralóövezet”.
A rendezvény és maga Simontornya is nagyon tetszett neki, felajánlotta a MUSAID segítségét a következõ vár napra, továbbá
tervezi, hogy egy befektetõi küldöttséggel visszatér.
Bencze János, a JOBBIK Tolna megyei elnöke

Fánk Zsigmond napjára

Idén ötödik alkalommal rendezték meg Simontornyán a Vár
Napját, melynek esti színpadi elõadását ismét a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói adták elõ Máté Imréné, a
Vármúzeum igazgatója felkészítésével. Az elõkészületek már a
télen megkezdõdtek, a 16. században Gyulafehérvárott játszódó
darabot Kovács Viktor és Kovács Dominik, a gimnázium tanulói
írták, maguk a szereplõk is a helyi iskola tanulói voltak. A Fánk
Zsigmond napjára címû mû visszarepítette a nézõket Báthory
Zsigmond erdélyi vajda udvarába. A történetbõl, melyhez az
egyik legkorábbi magyar nyelvû szakácskönyv szolgáltatott hasznos információkat, kiderült, hogy a korabeli fejedelmi konyha
sem volt mentes intrikáktól. Még az ünnepi menü elkészítése is
veszélybe került, de szerencsére, ahogy sokszor az életben is, a
humor, a leleményesség, az idõsebbek tapasztalata mindent megoldott.
Az oldalt írta és összeállította:
Va Lá
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
Akik hadifogságból hazatértek
„Boldogságos Szûz Mária
tekints a foglyokra
Ó nagy irgalmas Szûzanyám
vezesd õket haza!”
Könyörgés a foglyokért – melynek pár sorát idéztem, megemlékezésünk
bevezetéseként.
Nem tudom mikor született ez
a gyönyörû szép imádság, s talán nem is pontos az elsõ sor
szövege, háborús visszaemlékezõ mûsorokban lehetett hallani néha-néha.
Mindkét világháborúban nagyon sokan estek fogságba –
nem is tudhatja senki, hogy
pontosan hányan –, hiszen akik
nem jöttek haza, s nem jött hír
róluk, lehettek sajnos harctéren elesettek, de hadifogságban meghalt katonák is.
Egyik legmegrázóbb történetet
Kovács Bözsi néni mesélte el
nekem 10-12 évvel ezelõtt.
Megírtam már az Emlékezés
töredékek 1. kötetében, de
most mégis ide kívánkozik.
Kovács Jánosné Szenczi Erzsébet férjének családjáról beszélt
nekem, apósáról, Kovács Istvánról, aki az I. világháborúban, és két sógoráról, Józsefrõl
és Lajosról, akik a II. világháborúban estek el. Aztán a beszélgetés vége felé azt is elmondta, hogy az õ édesapja,
Szenczi József az I. világháború
huszárjaként harcolt az orosz
fronton, ahol fogságba esett, s
öt évet töltött egy szibériai fogolytáborban. Ez alatt felesége, Takács Borbála fiatalon
meghalt idehaza. Két kisgyermek maradt árván – Erzsébet
és József –, õket a szülõk testvérei vették magukhoz, külön-külön. Mikor az édesapa
végül hazatért, újranõsülve
gyermekeit magához tudta
venni, haza tudta vinni. Második felesége testvére volt Jobbágy Andrásnénak és id. Molnár Gyulának, aki 18 évesen
önkéntesként harcolt az olasz
fronton, tehát kivette részét a
család a háborúból. Amikor kicsit félve azt kérdeztem, hogy
Bözsi néni szerette-e a nevelõanyját, azt felelte, nagyon meggyõzõen: szerettem. Szenczi
néni édesanyjuk lehetett a sokat megélt gyermekeknek.
Szüleikrõl sajnos nincs fényképünk.
Erdélyi József fényképét az
Unghy Ili által kigyûjtött

Baráth János
Kovács Jánosné Szenczi Erzsébet
(Kiss Margit felvétele)

Ifj. Szenczi József (Fénykép
Kovács Józsefné Szabó Juliannától)

Farkas József

Erdélyi József

Szabó Lajos

anyagban találtam meg, s a leírás alapján õ nem lehetett
más, mint a Beszédes F. utcai
iskola, s a gyerekek hajdani Erdélyi bácsija (gondnoka?), még
azokból az idõkbõl, amikor
megvolt a kapubejáró is. Õk az
ugyancsak lebontott bal oldali
lakásban éltek kis unokájukkal,
Gyöngyivel, a késõbbi dr. Horváth Sándornéval. Õk Budapesten is hûséges és értõ olvasói könyveinknek. Erdélyi József tizedest mozgósításkor az
orosz frontra vitték, a lembergi, a kárpáti csatákban harcolt,
1915-ben fogságba esett és
1923-ban került haza. László
fia, õrvezetõ részt vett a felvidéki és erdélyi bevonulásban,
Kálmán fia, õrvezetõ a felvidéki bevonulásban. Mindketten
megkapták az emlékérmeket.
Gyöngyi (Györgyi?) édesapja
Erdélyi Kálmán volt, Erdélyi
Lászlónak több gyermeke él
Simontornyán és környékén.
Megjárta az emlékezõ nyilvántartások szerint a frontot és a
hadifogságot Szabó Lajos kosárfonó mester is, akinek négy
gyermeke volt, s napi munkája
mellett a helyi amatõr színjátszó csoportot is vezette, nem
kis eredménnyel. Szabó Lajos

végigküzdötte a háborút és 21
hónapig volt olasz fogságban.
Id. Baráth János az I. világháborúban az orosz fronton harcolt, s hadifogolyként Mongóliáig jutott el, onnan jött végül
haza. A híradást még menyétõl, a bõrgyári stuccoló Baráth
Lajosnétól kaptam (képpel
együtt), akinek ma már ikergyermekei sem élnek. De id.
Baráth János dédunokája Baráth Sándor is, Simontornya faragó mûvésze, aki gyermekkorában egyik leglelkesebb turistánk volt.
Énrám a legnagyobb hatással
mégiscsak a II. világháború
után átélt fogolyhazatérések
voltak, s köztük is szomszédunk, Farkas József megjötte.
Édesanyja sokat aggódott érte,
találkozásuk itt történt az utcán, ahova Farkas néni fia elé
jött. Megható és felejthetetlen
volt Farkas József hazaérkezése. Késõbb elmesélte, hogy
Vlagyivosztokban tették hajóra õket, s szinte körbeutazták a
földet (kép feleségétõl). De nem
mindenki volt olyan szerencsés, hogyha nagy megpróbáltatások árán is, de haza tudott
érni onnan.

Borgátai János
feleségével és kislányával

Éhl Henrikné Borgátai Mária
mesélte (férjével együtt községi tisztviselõk voltak), hogy a
háború elmúltával semmi hírt
nem kaptak édesapjáról, Borgátai Jánosról, aki részt vett a
Felvidék és Erdély visszacsatolásában, s a doni csatában is.
1942-ben járt itthon utoljára. A
háború után hazatérõ bajtársak vonatról lekiabálva mondták el, hogy Szibériában, fogságban együtt voltak Borgátai
Jánossal és Takács Kálmánnal,
de késõbb elszakadtak egymástól. Borgátai János soha nem
tért haza, Takács Kálmán sem
és hírt sem kapott családja felõle. Sajnos, nagyon sok család
jutott hasonló sorsra a háború
után (a 3-as képet Máriától kaptam).
Kiss Margit
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A simontornyai borverseny
eredményei és egy észrevétel
Az összes eredmény Simontornya honlapján olvasható.
Bíráló bizottság: Csiszár Péter borász,
hegybíró, Balatonfüred–Csopak borvidék,
Csopak, Englert Dezsõ borász, hegyközségi elnök, Balatonfüred–Csopak borvidék,
Balatonfüred, Vígh Giovanni borász, Simontornya, Kvalla Gábor borász – Kunsági Borvidék, Kiskõrös, Debella László
Észak-Tolnai hegyközség elnöke, Felsõnyék, Pálinkás László borász – Szekszárdi
Borvidék, Eszterbauer borászat, Szekszárd, Járfás Zoltán borász – Etyek–budai
borvidék, Nyakas Pincészet, Tóth Péter
borász, hegybíró – Somlói Borvidék, Somló, Isztl János Kisszékely, Papp László
Nagyszokoly.

Cseh Attila, a díjhalmozó

Termelõ neve
Wesselényi Pince, Pincehely
Wesselényi Pince, Pincehely
Gál László, Hõgyész
Gál László, Hõgyész
Gál László, Hõgyész
Sió-Bor Kft., Simontornya
Sió-Bor Kft., Simontornya
Rétimajor-Lévai Ferenc, Simontornya
Fried Kastély Szálloda, Simontornya
Pince Kft., Budapest
Benb L és D Kft., Simontornya
Benb L és D Kft., Simontornya
Császár Zoltán, Simontornya
Schweigert György, Simontornya
Farkas Miklós, Balatonederics
Szappanos Pincészet, Ozora
Szappanos Pincészet, Ozora
Szappanos Pincészet, Ozora

A borversennyel kapcsolatban az alábbi levelet kaptam, melyet a szabad véleménynyilvánítás szellemében teljes terjedelemben változtatás nélkül közlök, azzal a megjegyzéssel, hogy az érintetteknek a következõ számban lehetõséget biztosítok az
esetleges válaszra.
„Az Észak-Tolnai Hegyközség VII. alkalommal rendezte meg a regionális borversenyt, szintén a várban. Errõl nagyon sehol
nem esik szó, pedig ez is nagy szervezést
igényel, és itt is az ország több vezetõ borvidékérõl képviseltették magukat a bírálók. (Szekszárd, Balatonfüred–Csopak,
Somló, Etyek–Budai borvidék, Kunsági
borvidék). A rendezvényen sem a polgármester asszony, sem pedig a képviselõk közül nem jelent meg senki. Az önkormányzat részére hivatalos levélben került kiküldésre a meghívó, ezt 2015. április 10-én átvették, a polgármester asszonnyal személyesen is egyeztettem a rendezvényrõl. Ja,

Fajta
Kékfrankos rose
Vegyes vörös
Kékfrankos
Cabernet sauvignon
Cabernet sauvignon
Olaszrizling
Kékfrankos
Cabernet franc
Blauburger
Cabernet Sauvignon-Merlot cuvée
Olaszrizling

és, hogy nem tudtak róla... hmm... a Vár
Nap plakátján is programként szerepel, illetve én is nagyon sokszor megosztottam.
Ennek ellenére még csak tiszteletüket sem
tették nálunk. Igaz, a nevezõk fele is vidéki
volt, de a simontornyai borok így is méltó
módon megállták a helyüket, és igazán
megérdemelnék az elismerést. Köszönöm
nekik a részvételt! Más településeken az
önkormányzat szervezi a borversenyeket,
a hegyközség a szakmai részt teszi hozzá.
Ne csak akkor legyenek jók a gazdák, amikor kérni kell tõlük... és ez igaz lehet sok
minden másra is. A hegyközség vezetõségének döntése alapján pedig a következõ
évi borverseny helyszínét más településre
teszi át. A hegyközséghez tartozó települések örömmel élni fognak a lehetõséggel.
Az itteni érdektelenség ezt eredményezte.
Tisztelettel: Herczeg Gyöngyi hegybíró
Észak-Tolnai Hegyközség”
Va Lá
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Elõadás a várban
A várban tartott elõadást dr. K. Németh András, a simontornyai
vár korábbi igazgatója A 2014. évi szennyvízcsatornázás régészeti
leletei címmel, ahol több tárgyi emléket is láthattak az érdeklõdõk.

A Hõsök napján az I. és II. világháború elesetteinek emlékét megõrzõ szobornál tartottak ünnepséget, melyen a 10. g osztály tanulói adtak mûsort. Pál Attila tanár ünnepi beszéde után megkoszorúzták az emlékhelyet.

Nemzeti Bor Maraton 2015
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Öröm és bánat is érte
a citerásokat

Amikor még hatan voltak

A Simontornyai Fried Mûvelõdés Ház hagyományõrzõ citerazenekarnak mozgalmas, nehéz napjai voltak az elmúlt idõszakban.
A megyei és a területi döntõk megnyerése után bejutottak az
„Idõsek II. Kárpát medencei kulturális és mûvészeti vetélkedõ
döntõjébe”, melyet Budapesten az Operettszínházban rendeztek. Itt sem vallottak szégyent, de a zsûri most elsõsorban a külhoni versenyzõket díjazta, nekik bõven elég volt az a taps, melyet a
közönségtõl kaptak. A vetélkedõ céljával teljes mértékben azonosultak, amely a közösségépítés, a hagyományok ápolása volt. Nehezen dolgozzák fel egyik alapító tagjuk, Barna Sándor (SZÕR)
hirtelen elhunytát, aki néha komolyságával, máskor önfeledt vidámságával mindig színt vitt a zenekar próbái és fellépései alkalmával. Az élet azonban megy tovább, most már nélküle és érte zenélnek, soha nem feledik. A letargikus hangulatukat kissé oldotta, hogy csatlakozott hozzájuk egy ifjú tehetség, Szabó Róbert, aki
kiváló elõadói képességekkel rendelkezik. Gratulálunk az aranyminõsítésû citerazenekarnak, további sikeres szereplést kívánunk!
Va Lá

Jótékonysági bál
egy jó cél érdekében
A sportcsarnok rendezvényszõnyegének vásárlására rendezett
esten a vendég sárbogárdi Black Horse tánccsoportot Szabó Attila alpolgármester a polgármester asszonnyal együtt köszöntötte.

Két évig tartó, alapos szervezés után, május 23-án reggel 8 órakor
Hajósról elsõ alkalommal elrajtolt a 11 napig tartó Nemzeti Bor
Maraton. Az útvonala teljes Magyarországot érinti a 2573 km
alatt. 103 település, 103 futószakaszra toborozhatott futókat saját
közigazgatási határain belül a Leghosszabb Maratonváltó Világrekord kísérlet támogatására. Fõ szempont volt, hogy a folytonosságban a futás nem szakadhatott meg. Simontornya – Herczeg
Gyöngyinek és Szántó Lacinak, a helyi hegyközség vezetõinek köszönhetõen – 2 fõvel (Körtés Kinga, Kapinyáné Sziládi Erzsébet)
nevezett a Cece–Simontornya (8 km) hosszúságú távra, Mezõszilasról pedig 1 fõt delegáltak még. A cecei pontos indulást (20:12)
követõen Simontornyán a célban, 21:00 órakor, lelkes és kitartó
drukkereknek köszönhetõen, kedves kis fogadtatásban volt részünk a Tulipán Étterem parkolójában. Ezúton is köszönjük a lehetõséget és a szurkolást a szervezõknek és a „rajongóknak” egyaránt. „...Neked bizonyítanod kell a futásoddal, hogy az ember izmait, inait, a szívét és az emberben lakó végtelen erõt nem csak
pusztításra lehet használni, hanem szeretetet, örömet és értéket
lehet vele teremteni.” Bízunk benne, hogy jövõre FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK!!!

A több mint fél órás elõadás után meghívták õket a városi ünnepre is, ahol fellépnek. A bálon közel 100-an voltak, így nem szorongtak a parketten, a zenekar nagyon jól játszott és kb. fél 5-ig
tartott a buli. Sok tombolatárgy volt, köszönet a szervezõknek és a
résztvevõknek. Az est teljes bevétele 250 ezer Ft lett, a kiadás (zenekar) 120 ezer Ft, nyereség 130 ezer Ft.

Kapinyáné Sziládi Erzsébet.

Va Lá
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Tímár
szakmunkás
tanulók
1993-1996
A „Volt egyszer egy BÕRGYÁR”-ban sokan szereztek tímár szakmát. A mai fiatalság már alig-alig tudja, hogy ez a nyersbõrbõl a kikészített bõr állapotig tartó folyamatokat, munkálatokat ismerõ szakembert jelent.
A fent említett idõpontban képzésben
résztvevõk
még „bevették a
bõrgyár szagot”,
de már nem dolgozhattak szakmájukban. Ennek ellenére mély nyomot
hagyhattak
ezek az évek az
emlékeikben, mert
már többedik alkalommal szerveztek
osztálytalálkozót.
Május 16-án (jó érzékkel), a VÁR
NAP-hoz is kapcsolódva ismét öszszejött a csapat. A rendezvény az eddigiekhez hasonlóan családias volt, hiszen feleségek, férjek és gyerekek (10 hónapostól 17
évesig) is eljöttek.
A bõrös emlékek, hagyományok sajnos
már csak a Helytörténeti Múzeumban
utolérhetõk. Köszönjük, hogy lehetõség
volt a megtekintésükre. A legutóbb még
üzemlátogatással felidézhetõ szagok azonban már csak emlékezés szintjén jöttek
elõ.
Hogy mivel foglalkozik ma egy volt tímár?
Szerencsére szinte kivétel nélkül dolgozó
emberek! Van köztük családi gazdálkodó,
üzemben dolgozó, vasúti kalauz, konyhai
munkás, fõiskolát végzett informatikus,
mérlegképes könyvelõ stb. Úgy látszik,
hogy mindenki a korának megfelelõ életminõségben éli életét, neveli családját,
gazdagítja közösségeit.
Úgy váltunk el, hogy találkozunk, akár jövõre is!
Köszönet a Pillich Szakiskolának, Kántor
Mónikának, hogy helyet biztosított a találkozóhoz.
Sok ilyen kellemes élményt kívánok mindenkinek a hétköznapok közé!
Andráskóné Pécsi Zsuzsanna
(egykor volt osztályfõnök)

2015. június

Ismét Budapest!
2015. május 21-én Budapestre utaztak a simontornyai alsó tagozatosok közül 33-an, valamint a „Kézenfogva” Klub képviselõi Csõszné Kacz Edit szervezésében. Elsõként a
Fõvárosi Állatkertet látogattuk meg, de az esõ „módosította” terveinket, és így csak a fedett részekben elhelyezett állatokat tudtuk megnézni. Szerencsére a gyerekeket nem zavarta az égi áldás. A felnõtteket pedig csak az vigasztalta, hogy „Májusi esõ aranyat ér.”
Délben Csepregi Éva mûvésznõtõl mindenki kapott egy finom, óriási szendvicset és egy
üveg ásványvizet.

A rossz idõ miatt a játszóparkot kihagytuk a programból.
Délután 3 órakor már a Fõvárosi Nagycirkusz lelátóján ültünk, érdeklõdve vártuk az elõadást. Nem is csalódtunk, szokás szerint nagyon színvonalas produkciót láttunk. A mûsorban 4 kontinens kiváló cirkuszmûvészei kápráztattak el bennünket. Néha a szemünket is becsuktuk az izgalmas jelenetek alatt.
Hazafelé mindenki kapott egy Mcdonald’s-menüt ajándékba.
Este fél 10-kor értünk haza fáradtan, zsibongó fejjel, sajgó lábbal, de sokszínû élményekkel gazdagabban.
Ez a nap sem az iskolának, sem a szülõknek nem került pénzbe, ezt mind – a teljes napot –
ajándékba kaptuk.
Köszönjük!
Horváth Istvánné

K&H Vigyázz, Kész, Pénz!
pénzügyi vetélkedõ
A K&H Csoport idén 5. alkalommal hirdette meg a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi
vetélkedõt, melynek célja az általános iskolás gyerekek pénzügyi ismereteinek bõvítése.
A pécsi középdöntõt két online forduló elõzte meg. Ezekben többek között családi költségvetést, valuta árfolyamtáblázatot és grafikont kellett készítenie a felsõ tagozatos diákoknak. Az online fordulók után a régió
(Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye) 20 legjobb csapata képviselhette magát a középdöntõben, 4 kategóriában. Erre 2015. május 12-én került
sor, ahol a megjelent csapatoknak számolós, feleletválasztós feladatokat kellett megoldaniuk. A záró feladatban pedig 5 pénzügyi fogalom felhasználásával
jelenetet kellett írni, kötött stílusban,
majd elõ is kellett adni azt. A Simontornyai Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium három csapattal is bejutott a
legjobbak közé. A 7-8. osztályosok kategóriájában a 3 fõbõl álló Pénznyerõk csapata (Máté Balázs, Molnár Péter Gergõ, Szabó
Róbert) az élen végzett, míg a „Negyed7b” csapata szintén ebben a kategóriában az 5.
lett. Az 5-6. osztályosok között a pincehelyi tagintézmény tanulói a 4. helyet szerezték
meg. Az elsõ helyen végzett Pénznyerõk június 9-én, Budapesten mérik össze tudásukat
az ország 7 legjobb csapatával.
Felkészítõ tanárok: Horváth-Bõsze Hajnalka és Máté Imre
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Dunaújvárosi színházban szerepeltek
a simontornyai diákok
Harmadik éve rendezi meg Rubold Ödön vezetésével a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház az Ádámok és Évák ünnepét, melyen
iskolánk diákjai a kezdetektõl részt vettek.
A program lényege, hogy a diákoknak egy adott mûvet kell színpadra vinniük, amelyet a mai korra formálnak. Idén 10 iskola 11
csapata Weöres Sándor A holdbeli csónakos címû mesés kalandjátékát állította színpadra színészek mentorálásával. A simontornyai csapat mentora Dubai Péter volt, kinek ezúton is köszönjük segítõ ötleteit, törõdését.
A januári sorsolás döntötte el, hogy melyik csapat pontosan mit is
visz színpadra. Mi a 2. (Öt király tanácskozása) és 15. (Majmok
országában) történetet dolgoztuk fel.
Lehetõség volt kipróbálni, hogy milyen azon a „világot jelentõ
deszkákon” állni. Május 15-én este 6 órakor kezdõdött az elõadás.
„Teltházas” közönség elõtt léptünk fel, jól esõ izgalommal fûszerezve.
Díjat ugyan idén nem kaptunk, de a zsûri kiemelte a szimbólumainkat, a saját hangszeren elõadott, általunk komponált dalt, a produkciónk nyitóképét.

Új élményekkel gazdagodva tértünk haza a fárasztó, ám örömteli
nap után.
Patakyné Hegyi Erzsébet

Jól szerepeltünk
a fotópályázaton
A 3. b osztály februárban benevezett a Suligyümölcsprogram által meghirdetett fotópályázatra. Almákat
készítettünk, közepükön lyukkal, és azon keresztül
nevettünk a kamerába. Így köszöntük meg a szállítóknak, szervezõknek, Edit néninek, hogy egész évben
sok-sok finom gyümölcsöt ehettünk.
2. helyezettek lettünk, így mindenki örülhetett egy
feliratos bögrének.
Horváth Istvánné

Közlekedési verseny
2015. április 30-án Tamásiban került megrendezésre a közlekedési
verseny. Iskolánkat négy felsõs lány és fiú képviselhette. Kis szerencse is kellett, de a lányok mind a három dobogós helyezést megszerezték (I. Zsolnai Lea, II. Péteri Gréta Kitti, III. Nyirati Virág).
A fiúk népes mezõnyébõl Géringer Szabolcs lett az elsõ, így három
tanulónk is mehetett a megyei versenyre.
2015. május 8-án jött el az a nap, amikor a továbbjutott három tanulónk összemérhette tudását a megye legtöbb közlekedési ismerettel, illetve kerékpáros ügyességgel rendelkezõ tanulóival. Erõs

mezõny indult, és csak egy fiú, illetve
egy lány juthatott tovább az országosra. Ennek tükrében nagyon büszkék
lehetünk Zsolnai Lea tanulónk kiemelkedõ harmadik, illetve Géringer
Szabolcs negyedik helyezésére.
Felkészítõ tanár: Enesei József

12

KÖZÖSSÉG / HÍREK, ESEMÉNYEK

Szivárvány

2015. június

Kék hírek

A közelmúltban a Krammer Ferenc kórus ismét szórakoztató mûsorral várta az érdeklõdõket a Fried Mûvelõdési Házban. A hagyományosan Szivárvány címet viselõ program színes, változatos, csoportos és szóló produkciókból lett összeállítva. A kórus tagjai
fergeteges hangulatot teremtettek. A zenés mûsorszámokkal, a táncokkal, a vicces párbeszédekkel ámulatba ejtették a nézõtéren ülõket, akik harsány kacagással, hatalmas
tapssal jelezték, hogy
igazán jól szórakoznak. A közel 2 órás
összeállítás a megszakítás nélkül következõ produkciók változatossága miatt pergõ
volt, a közönség szívesen nézte volna még
tovább is. A rendezvénybõl befolyt támogatást a kórus a nyáron Nyárádszeredáról
érkezõ Bocskai dalkör vendégül látására
használja fel.
Máté Imréné

Közel 13 tonna papírt gyûjtöttek az iskolások
A tavaszi akció ismét eredményes volt. A
tanulók szülei segítségével sikerült ekkora
mennyiség újrahasznosítását elõsegíteni. A
kijelölt napon az állandó segítõ, az immár
nyugdíjas Csóka Lászlóné a gyerekek Kati
nénije, ezúttal is már reggel 8 órától várta a
papírt hozókat. Délután még jobban fellendült a forgalom a Petõfi úti iskola udvarán, ahol Varga Szilvia vezette kis csapat
közremûködésével 4 óráig fogadták a gyûjtõket.
Kialakult a végeredmény:
1. 8. g: 3785 kg, 2. 3. b: 3560 kg, 3. 1. o.: 1018
kg, 4. 2. o.: 767 kg, 5. 3. a: 716, 6. 5. b: 669 kg.
7. 6. b: 631 kg, 8. 6. a: 530 kg, 9. 4. a: 522 kg,
10. 5. a: 284 kg, 11. 4. b: 263 kg.
A környezettudatra nevelés mellett a papírért kapott pénz az osztálykasszát gyarapítja, s ez sem mellékes.
Va Lá

Az elmúlt testületi ülés (2015. április 27.)
óta 20 esetben került sor nyomozás elrendelésére Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt
1. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2015. április
26-án 21 óra és 2015. április 27-én, 7 óra közötti idõben a lakóháza udvarába bement,
és az ott lévõ nyitott nyári konyhából eltulajdonított 1 db SCHAPF típusú centrifugát. A lopással okozott kár 15.000 Ft. Az elkövetõ személye megállapítást nyert, az
ügyet Tamási Rk. Bü. osztálya gyorsított
eljárásban fejezte be.
2. Egy Simontornya, Szilfa utcai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015.
április 28-án 20 óra perc és 2015. április
29-én 8 óra közötti idõben a lakóháza udvarán lévõ csukott baromfi óljából eltulajdonított 2 db tyúkot kb. 3.000 Ft értékben.
3. A Btk. 227. §.-ba ütközõ a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának
teljesítésével vagy közérdekû tevékenységével összefüggésben elkövetett becsületsértés vétségének megalapozott gyanúja
miatt eljárás indult egy simontornyai lakos
ellen, aki 2015. május 1-jén 22.50 órakor
Simontornyán az egyik vendéglátó egységben végrehajtott rendõri ellenõrzés során
az intézkedést végrehajtó rendõröket
becsületsértõ jelzõkkel illette.
4. Csekély mennyiségre elkövetett új
pszichoaktív anyaggal visszaélés megalapozott gyanúja miatt eljárás indult egy
simontornyai lakos ellen, akitõl a biztonsági intézkedésként történt kórházba szállítása során kábítószergyanús anyag került elõ.
5. 2015. május 11-én szabálysértési értékre
üzletszerûen elkövetett lopás vétsége megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki a város területén
összesen 15 háztól az üres szódásüvegek
mellé kihelyezett szódapénzt eltulajdonította. Az elkövetõ személye megállapítást
nyert, az egyesített ügyeket gyorsított eljárásban fogjuk befejezni.
6. Egy simontornyai lakos zaklatás miatt
tett feljelentést tett volt élettársa ellen, aki
2014. december 5-e óta napi rendszerességgel lakásán és a munkahelyén háborgatja,
személy elleni erõszakos bûncselekmények
elkövetésével fenyegeti.
Ritter Rudolf r. alezr., õrsparancsnok-helyettes

A Huszárautó Kft. felvételt hirdet

AUTÓSZERELÕI,
AUTÓVILLAMOSSÁGI
SZERELÕ,
KAROSSZÉRIALAKATOS
munkakörökbe.
Érdeklõdni a 06 20 342 6091-es
telefonon.
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Közelebb kerülhet
Paks és Kalocsa

2015|05|19
Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása Projekt

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDÕDÖTT A SZENNYVÍZTELEP PRÓBAÜZEME SIMONTORNYÁN, ZAJLANAK A HÁZIBEKÖTÉSEK
A „Simontornya Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása” projekt
kedvezményes feltételei miatt nem kell csatornadíjat fizetniük a
szennyvíztelep próbaüzeme alatt (2015. 03. 27–09. 27-ig) a szennyvízhálózatra már csatlakozott lakosoknak.
Emiatt a lakosoknak is érdekében áll az újonnan kiépített házi bekötések mielõbbi rákötése a hálózatra, ami egyúttal a szennyvízmennyiség
megnövekedését és a szennyvíztelep folyamatban lévõ próbaüzemének sikeres alakulását is elõsegíti. A bekötések meghatározott ütemben haladnak a vízi-közmûszolgáltató (DRV) közremûködésével. A rákötések adminisztrációjának elõsegítésére külön ügyfélfogadás áll rendelkezésre a polgármesteri hivatal udvarán a Csatornamû Társulat irodájában, hétfõtõl csütörtökig 11–15:30-ig, pénteken 11:00–13:30-ig.
Az ezzel kapcsolatos további tudnivalókról a lakosokat helyi hirdetõkön, a projekt és a város honlapján tájékoztatta a polgármesteri hivatal,
valamint márciusban lakossági fórumot rendezett a szennyvízberuházással kapcsolatos információk átadására és a lakosok kérdéseinek
megválaszolására.
Az új szennyvízelvezetõ rendszerre történõ csatlakozással a lakosok
hosszú távon egészségesebb, kevésbé terhelt környezetet kapnak és
habár a csatornadíjat el kell kezdeni fizetni a próbaüzem végével, a beruházás elõnyei hosszú távon kényelmi, és várhatóan anyagi szempontból is érvényesülnek majd a háztartásokban.
A rákötési díj is kedvezményesen alakult, jelen keretek között mindössze 1270 Ft-ot kell fizetni a csatlakozásért. Arra is lehetõsége lesz a
lakosoknak, hogy az öntözõvizet „kivezessék” a szennyvízszámlájukból, amennyiben a házi ivóvízhálózatra a víziközmû-szolgáltatóval kötött megállapodás alapján telepített locsolási célú mellékvízmérõ kerül
beépítésre.
Az 1 588 242 200 Ft összköltségû, uniós forrásból és a magyar állam
támogatásával megvalósuló projektben a kivitelezési munkálatok nagy
része elkészült, a korábbi munkaterületek, utak állapota május végéig
helyreállításra kerül. A szennyvízvezeték építése két utcában még zajlik, és többfelé hátra vannak még a helyreállítási munkálatok. A tisztítótelep próbaüzeme március vége óta folyamatos, ennek során a megépített biológiai tisztító technológia mûködését próbálják ki, illetve ellenõrzik annak érdekében, hogy minél pontosabb legyen a végleges folyamatszabályozás és a legjobb hatékonysággal mûködjön a szennyvíztisztítás. A város legnagyobb beruházásai közé tartozó szennyvízprojekt a sikeres próbaüzemi vizsgálatok után várhatóan szeptember
végén zárul.
További információ a projekttel kapcsolatban:
http://www.kaveczki.hu/simontornya/index.php?menu=fooldal,
06-80-624-623 (zöld szám).

A Paks és Kalocsa közötti híd építése is bekerült a Tolna megyei
integrált területi programba, amelynek alapján a 2014-2020-as
európai uniós támogatások megyei keretét elosztják, adta hírül a
Magyar Távirati Iroda még április végén. A jobbikos Bencze János új Duna-híd építésére vonatkozó módosító javaslatát egyhangúan fogadta el a Tolna megyei közgyûlés.
– Mindenképp nagy fegyvertény a megye és a
város számára, hogy a Jobbik által benyújtott javaslat beépült a programba. Magyarország újkori történelmének legjelentõsebb beruházásával Paks a régió legnagyobb iparvárosának címet is megkaphatja – fogalmazott Bencze János, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tolna megyei elnöke paksi sajtótájékoztatóján.
Hozzátette: fontos Paks kelet-nyugati átjárhatósága, amely nemcsak a település, hanem a régió számára is nagy
jelentõségû, hiszen a híd megépülésével Bács-Kiskun és Tolna
megye között erõsödhetnének a gazdasági kapcsolatok és különbözõ fejlesztések is kapcsolódnának a beruházáshoz. A döntés értelmében Tolna megye támogatja ugyan a híd építését, de projektként nem tudják a megyei operatív programba illeszteni, mert
lehet, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
forrásaiból Tolna megyére jutó 27,5 milliárd forint kevés lenne a
beruházásra. Az építkezéshez a kormányzattól várnak forrást.
– Szakértõk szerint 2020-ig megépülhet a Duna-híd. Jelen pillanatban a kormányzat térfelén pattog a labda. A mindenkori magyar kormány fogja eldönteni, hogy az erõmû-beruházásból
szán-e a Paksot és Kalocsát összekötõ hídra, de úgy érezzük, elég
nagy a nyomás ahhoz, hogy valóban megépüljön – összegzett
Bencze János.
Forrás: Paksi Hírnök

Virágos
ládák
A korlátok helyett esztétikusabb megoldást találtak az autók úttestre lehajtása ellen.

Olvasóinkat
kérdezzük
Hol található a képen
látható szobor, mit ábrázol, ki készítette, felavatták-e már stb. A
legjobbnak ítélt információkat lapunk következõ számában közöljük. A válaszokat beküldhetik a polgármesteri hivatal titkárságára
július 1-jéig.
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TALÁLKOZÁSOK
II.
Bendegúz volt a mi õsünk, a nagy hun
Balambér vezér dédunokája. Az Õ fia volt
Atilla, akinek haragját rettegte a fél világ!
De a bizánciak ármánya nem hagyta, hogy
királysága fennmaradjon az idõk végezetéig. Egy, a rómaiak szolgálatában álló, bûbájos nõ elvette az eszét, és ez lett a végzete. A hõs, akit száz csatában nem tudtak legyõzni, saját vérében fulladt meg a nászéjszakáján. Népe szerteszét hullott, mint az
érett kalászból a mag, és belõle csíráztak ki
a keletrõl jövõ, Atilla örökségét állandóan
keresõ törzsek. A mi õseink, Baján kagán
vezetésével új birodalmat alapítottak ezen
a szent helyen. A határainkon élõk keveredtek a szomszédos népekkel, csak mi,
akik a lápokban, mocsarakban, vagy a hegyek belsejében el tudtunk bújni, csak mi
maradtunk meg az ar népbõl. Hatalmas
nép volt ez hajdanán. Még Nimród idejében, amikor Bél isten vigyázott ránk.
Mondják sokan Bál istennek, Nagy Úrnak,
Nagy Égi Úrnak, akinek a királysága a Kaukázuson is túl ért. A két ikertestvért is úgy
hívták, hogy Hun-ar és Magy-ar, ami az ar
népre utalt. A nagyot, a hatalmast ekkortájt kezdték Bál isten után „bol”-nak nevezni.
– Tót! Hogy is mondják nálatok a nagyot?
– kérdezte az Öreg a kis szláv gyereket.
– Belika, vagy velika – válaszolt a fiú.
– Hát, nem bolsoj? – kérdezte nevetve az
Öreg.
– Hát ezt csak egyszer hallottam egy vándortól, aki nálunk szállt meg, amikor még
éltek a szüleim.
– Na, látjátok! Bél, vagy Bál isten mindenhol ott volt. A nagy népet, Hunor utódait
így is nevezték, hogy a Nagy Ég népe, azaz
Bol-Ug-ár. De a többi apróbb törzs is megtartotta az Ég Népe elnevezést, ezek voltak az Ug-arok. Késõbb, a Rá folyó mellett
elszaporodott törzs neve bolgár lett, a folyót meg róluk nevezték el Bolgar-nak, de
amit ma már csak Volgának mondanak a
környékbeli szlávok, akiket a ruszok uralnak. Azt meg, hogy mi is rokonságban vagyunk velük, semmi sem bizonyítja jobban,
mint a sok Bolug nevû család az avarok között. Mit gondoltok, a bálvány szavunk
honnan ered? Ha nem tudjátok, kérdezzétek meg a magyarokat! – és egy huncut mosoly suhant át az Öreg, ráncokkal teli arcán.
– Hát Bolug vezér neve hogyan lett Szvato-Bolug? – kérdezte Kolos.
– Közülünk sokan, mint Bolug is, eladta
magát a gazdag szomszédoknak – folytatta
az Öreg.
– Bolug királyunk apja benõsült a szláv
Mojmir házba. Fiát megkereszteltette, és a
szlávok már csak úgy kezdték nevezni,
hogy a „Mi Bolugunk”, azaz Szvato Bolug.
Ami võt, vendéget jelent az õ nyelvükön.
De betelt az õ ideje is. Halála elõtt fogadta
a magyarok követségét és egy fehér lóért,

kötõfékért és nyeregért cserébe visszaadta
Atilla örökségét a távoli rokonainknak. Az
a nép, amelyik most tábort vert a mocsár
déli partjainál, nem ellenségünk, hanem
testvéreink. Magor leszármazottai õk. Ha
találkoztok velük, ezt soha ne feledjétek!
Reggel, amikor a rétet még ködfelhõ borította, és csak a jegenyék csúcsa kandikált ki
a szikrázó napsütésbe, a három gyerek már
úton volt a magyarok sátrai felé. Ökörnyál
foszlányok úsztak a levegõben annyi, hogy
nem gyõzték letörölni arcukról a fennakadó pókhálószerû, ragadós fonal-vitorlákat.
A tábor szélén megálltak, lefeküdtek a fûbe, és hallgatták a táborból kiszûrõdõ zajokat. A sátrak vegyesen helyezkedtek el a
szénakazlak és a gabonaasztagok között.
Ebben az évben késõn vetettek, így az aratás is késett. Szénát meg minden család
igyekezett begyûjteni télire, mert akkorra
már mindenütt hó és jégpáncél fogja elzárni az állatokat a legelhetõ növényzettõl.
Álltak már a szögletes, partoldalba épített
karámok is, amelyek a lovak meg a marhák
számára nyújtanak majd védelmet a téli viharok idején. Különben ezek az építmények csak a gyerekek játszóterei voltak,
mert a ménes, a gulya, a nyáj egész évben
szabadon volt a pusztában. A pásztorember legfeljebb a szárnyékban találhatott
védelmet az északi vagy a keleti szelek ellen.
Hirtelen, szinte a semmibõl, két magyar
gyerek bukkant fel, közvetlen elõttük. A
kis csapat farkasszemet nézett egymással,
egyikük sem szólalt meg.
– Gyerekek! Gyertek enni! – hangzott fel
egy erélyes nõi hang a sátrak felõl.
– Nekünk szóltak? – csodálkozott a kis
Györke.
– Kik vagytok? És mit kerestek itt? – kérdezte a nagyobbik magyar fiú.
– Mi avarok vagyunk, és az Apó azt mondta, hogy ti a testvéreink vagytok, hiszen értitek a nyelvünket! – válaszolta Kolos.
A két magyar fiú igen elcsodálkozott a lenge vászonruhába öltözött, fejüket piros
szalaggal körbekötõ gyerekek láttán. Sok
idegennel összefutottak már a hosszú vándorlásuk során, de olyanokkal, akik úgy
beszéltek, mint Karasun, a törzs mágus
táltosa – még sohasem találkoztak.
– Én, Béla vagyok, a magyarok nemzetségébõl. Ez a föld már a miénk! Álmos fia,
Árpád vezetett el bennünket õseink, Atilla
örökébe – mondta büszkén a magyar legényke.
– Atilla volt a mi õsünk is, kinek apja Bendegúz volt.
– Az nem lehet! Atilla apja Mundzsuk volt!
– válaszolta Béla.
– De, mi tiszteljük a vendégeinket. Gyertek velünk, és táltosunk majd megmondja
nektek az igazságot Atilla apjáról.
A kis csapat elindult a tábor felé. Útközben versengve mutogatták egymásnak a
közelben látható tárgyakat, növényeket.
Nem gyõztek betelni a közös szavak felis-

merésével, azzal, hogy egymás szavait
ugyanúgy értették, mint a másik.
– Széna, árpa, boglya, kazal, asztag, szalma, kasza – röpködtek a jól ismert kifejezések. Minden egyes szó elhangzása után,
a másik fél bólintással nyugtázta, hogy érti.
Így értek be a táborba.
– Nénnye! Ezek a fiuk a testvéreink! Avarok! – kiáltotta Keve, a másik magyar fiú, a
csodálkozó, éppen rákérdezni akaró aszszony felé. – Ugye velünk ehetnek?
Már lenyugvóban volt a nap, amikor a táltos elé kerültek. Karasun hosszasan vizsgálgatta a jövevényeket, megtapogatva fejüket, kezüket, vállukat.
– Bizony, ti a mi népünkbõl valók vagytok,
akik már több emberöltõvel ezelõtt nyugatra költöztetek, Atilla nyomában. Atilla
apját mi Mundzsuknak, ti pedig Bendegúznak ismeritek. Õ a nagy Rugának, aki a
hunokat egyesítette, volt a testvére –
mondta a táltos olyan tiszta, érthetõ szavakkal, mint amilyeneket csak az Apó szokott használni, amikor az õsökrõl mesélt.
A csillagok már az estéli tücsökmuzsikát
hallgatták, amikor a három avar fiú visszatért az Öreghez. Magos már tudta, hogy a
fiuk otthonra találtak a magyaroknál. Mire
beköszöntött a keményfogú, didergetõ tél,
Kolos, Györke és a kis Tót, Bélával és Kevével együtt – egy meleg magyar sátorban –
hallgatta Karasun mágus regéit Hunorról,
Magorról és a csodaszarvasról.

Utószó
„Így is történhetett!” – Egyre inkább bizonyossággá lesz a hun-avar-magyar folytonosság, egy elõmagyar õsnyelv létezése, a
ma még szlávnak tartott jövevényszavaink
magyarsága. A 9. század fehér folt Közép-Európa történetében. Kikrõl is szólnak a krónikások? Tudjuk valójában, vagy
csak találgatjuk? A szereplõk beazonosítása nem könnyû feladat. Milyen nyelven beszéltek az avarok? Kik voltak az ugorok?
És a ruszok? Honnan jöttek a szlávok?
Magyarok voltak-e a magyarok? A választ
jól meg kell gondolni! Jobb tudatlanságunkat megvallani, mint hamis tanokat terjeszteni!
Bilecz Ferenc
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Ki ne ismerné azt a helyzetet, amikor az idõs családtag nem akar kimozdulni otthonról, minden korábbi programját lemondja, még kedvenc elfoglaltságairól is leszokik. A család kérdései elõl kitér, a segítség elfogadásától elzárkózik. Az aktív életrõl, társas kapcsolatokról való lemondás hátterében sokszor az akaratlan vizeletvesztés áll, ami a kor elõrehaladásával egyre gyakoribb a nõk és férfiak körében egyaránt. Ilyen
esetekben a család feladata kettõs: diszkrét módon segíteni az idõs
családtagot, hogy visszataláljon korábbi aktív életviteléhez, valamint
az átmeneti idõszakban gondoskodni a családtag ellátásáról.
Az akaratlan vizeletvesztés problémájának kezelésére számos lehetõség áll rendelkezésre, de nem mindenkinek felel meg ugyanaz mód: sok
aktív életet élõ beteg utasítja el a hagyományos pelenka alkalmazását,
mert úgy érzi, sérti méltóságának megõrzésében. Ezért további megoldási lehetõségeket keres, melyek biztosítják számára az akaratlan vizeletvesztés okozta valamennyi problémára a megoldást, hiszen a szivárgás, a kellemetlen szagok és foltok a ruhán mind kizárják a társadalmi
kapcsolatok fenntartását.
A megfelelõ inkontinencia eszköz megszünteti a vizeletvesztéssel járó
kellemetlen tüneteket, és ennek számtalan pozitív hozadéka van: az
érintett újra mer közösségbe menni, elszigeteltsége megszûnik, visszatér hétköznapi teendõihez, az önellátáshoz. Mindezek további pozitív
következménye a beteg hangulatának jelentõs javulása, életkedvének
visszatérése. Hogy kinek mi a legmegfelelõbb az teljes egészében személyre szabott, ezért jó, ha a beteg többféle módszert, terméket is ki
tud próbálni, hogy azután a tapasztalatok birtokában tudjon dönteni.
Ehhez kíván segítséget nyújtani a Cseppnyi Önbizalom – Kontinencia
Betegedukációs Program keretében nemrég indult www.mobilbetegpelenka.hu internetes oldal, ahol megfelelõ tájékoztatás, az új lehetõségek bemutatása mellett lehetõség van az új, fehérnemûhez hasonló pelenkából ingyenes bemutatótermék kérésére is. A nadrágpelenka kialakítása nagyon hasonlít a hagyományos fehérnemûhez, a ruha alatt
diszkréten viselhetõ, szabad mozgást biztosít használójának. A puha,
szövetszerû külsõ borítás valódi alsónemû érzetét kelti: diszkréten követi a test formáját, komfortos viseletet biztosít. A kellemetlen szagok
kialakulását pedig a szagsemlegesítõ rendszer gátolja meg. A nadrágpelenka abban is hasonlít a fehérnemûhez, hogy több méretben kapható, így személyre szabott megoldást nyújt. A felhelyezés és a levétel
rendkívül egyszerû: pont úgy kell használni, mint a hagyományos fehérnemût. Az új fehérnemûként használható nadrágpelenka megoldást
nyújt az aktív életet továbbra is folytatni kívánó vizelettartási problémában érintett betegek számára azáltal, hogy újra teljes életet élhetnek,
megõrizhetik és javíthatják önellátó képességüket, és egyúttal a meglévõ kontinencia képességét is megtartják. Az Országos Alapellátási
Intézet, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai támogatásával megvalósuló programról további információkat a www.mobilbetegpelenka.hu weboldalon találhat.

Egy átlagos napból egyik percrõl a másikra egy valóra vált álom lett.
Egy szokásos gyakorlati nap volt mind addig, amíg meg nem kaptam a
csodás hírt, hogy van arra lehetõségem, hogy a legszebb, legkedvesebb lóval számomra (Csibivel) indulhatok a távlovas versenyen. A
szívem, a lélegzetem, a világ is megállt körülöttem, hisz ilyen nagy és
gyönyörû lehetõséget soha nem kaptam! Örömömben sírni tudtam
volna, de a hatalmas mosolytól az arcomon még a könnyek sem tudtak kicsordulni. Ahogy hazaértem, a szeretteimmel közöltem a jó hírt
és õk teljes mértékig bíztattak, támogattak!
A versenyig volt még 2 nap. Tûkön ültem, máson sem járt az eszem,
csakis azon, hogy vajon mi vár rám. Elõtte levõ nap szalagokkal jelöltük ki a különbözõ távokat az erdõben, amit nagyon élveztem, mert
ha jó a társaság, akkor minden jó! Sátrat is állítottunk, sávokat jelöltünk, vendégeket fogadtunk. Este osztrák vendégek érkeztek, akiknek én tolmácsoltam angolul. Elszállásoltuk a lovaikat, majd elkísértük õket egy hotelba.
Végül hazaértem. Egész este csak forgolódtam, a pulzusom szaporább volt a megszokottnál, el se hittem, hogy másnap én egy 20 kilométeres távlovas versenyen vehetek részt!
Eljött a verseny napja! Nyolc órára értem ki a lovardába, akkorra már
rengeteg ló és lovasa volt a helyszínen. Helyi versenyzõk voltak többek között Balogh Marian és Géringer Szabolcs, akik szintén a 20 kilométeres távon futottak. Az ország minden részérõl, még Ausztriából is érkeztek. A versenyt a Pillich Ferenc Szakiskola diákjai és oktatóik rendezték a cecei gyakorlati képzõhelyen már az 5. éve.
Orvosi vizsgálattal kezdõdött a nap. Gyorsan leápoltam, megtisztítottam Csibit, majd levezettem az állatorvosi bizottság elé. Hála istennek mindent rendbe találtak, bár megjegyezték, hogy a lovam kicsit
kövér, de hát a lényeg, hogy indulhattam a versenyen! Fél 9 volt, tehát
volt még 2,5 órám a startig, mivel a 20 kilométeres táv 11-kor kezdõdött. Volt gyerekkategória is a 10 év körüli gyerekeknek, ami 2,5 kilométeres távot jelentett, de csak szülõi vagy felnõtt kísérettel indulhattak. Idõsebb és tapasztaltabb versenyzõk már a 10 kilométeres, 20 kilométeres távon indultak. Akik igazán komoly elszántsággal és
sok-sok év rutinjával végzik ezt a sportot, azok a 40 kilométeres és a
80 kilométeres távot teljesítették. Fél 11-kor már lent voltam a startnál. Csibi már készen állt velem együtt a versenyre. Barátaim, szeretteim és oktatóim biztatva engedtek a hosszú távra. Engem nem a verseny érdekelt, hanem az, hogy részese lehetek egy ilyen csodálatos
eseménynek, amirõl a közeljövõben álmodni sem mertem volna. A
szándékom az volt, hogy szépen ügetésben végig viszem a távot, de
ahogy kimondták a Rajt szót, az összes ló megindult vágtában. Próbáltam visszatartani a lovamat, de akkora lendülettel, elszántsággal és
versenyvággyal száguldott, hogy egy kõszikla sem fogta volna vissza.
Így hát engedtem, hadd menjen, átvettem a lovam ringató mozgását,
és csak élveztem a csodálatos tájnak a látványát, és mikor a szél belekap a hajamba, és lágyan simogatja arcom, na, az tényleg elmondhatatlan érzés. Oly kevés volt az idõ, amit az erdõben töltöttem, mert 45
perc alatt futottuk le a hosszt, túl hamar elrepült az idõ.
Beértem a célba, a lóról gyorsan levettük a nyerget, és egybõl hûteni
kezdtük, hogy a pulzusa visszaálljon a normálisra. Fél órám volt jelentkezni az orvosi vizsgálatra, ahol megmérték a lovam pulzusát és
megvizsgálták a többi értékeit. Nálunk mindent rendbe találtak, így
versenyben maradhattam, és elnyertem a 3. helyezést.
Az elsõ versenyem felejthetetlen élményt adott számomra, amire
még nagymama koromban is emlékezni fogok!
Horváth Klaudia, a Pillich Ferenc Szakiskola tanulója

Májusi születések
Kovács Milán
Csáki Csongor

Májusi házasságkötés
Kövecses Margit és Kiss Tamás
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Az ezüst is szépen csillog,
de mi aranyat szerettünk volna…
Befejezõdött az NB II-es kézilabda-bajnokság, melyben a felnõttek az utolsó helyen végeztek, míg a juniorok ezüstérmet szereztek, a második helyen zárták a szezont.
Felnõtt mérkõzés:
Pécsi VSE II.–Simontornyai KK 47-35 (24-21)
V.: Tajti, Papp.
SIKK: Demeter–Szabó 10/2, Vonya 8, Zsámboki 6, Pásztor 1,
Nagy 1, Molnár Be. 3.
Cs.: Molnár Ba., Gombkötõ (kapusok), Csendes 3, Nacsa 2,
Lampert 1,Torma, Szilágyi, Varga E.: Zámbó Tibor. Kiállítás: 8,
illetve 4 perc. 7 m-es: 2/1, illetve 4/2.
A két, gyors játékra törekvõ csapat csatájából a jobban védekezõ
Pécs került ki gyõztesen. Zámbó Tibor: A támadójátékkal ezúttal
sem volt gond, de a gyenge védekezés miatt vereséget
szenvedtünk.
Az egyik szemünk sír, ugyanakkor a másiknak nevetni illene, de a
nevetés kissé nehézkes, ismerve az utolsó mérkõzés történéseit. A
juniorok 2 pont elõnnyel érkeztek a pécsiek otthonába azzal a tudattal, hogy bajnoki címet szerezhetnek, ha gyõznek, döntetlent
játszanak, vagy 2 góllal kapnak ki, illetve 3-al, ha 26 gólt lõnek.
Szomorúan kell tudomásul venni, hogy 28 találatot ugyan elérték,
de nem 3-al kaptak ki.
Juniormérkõzés:
Pécsi VSE–Simontornyai KK 37-28 (21-12)
SIKK: Molnár Ba. – Szabó 4/2, Csendes 7, Kiss 3, Torma 5, Nagy
3, Molnár Be. 4.
Cs.: Gombkötõ (kapus), Szilágyi 2, Kecskés, Kapoli, Molnár D.
Tanki, Váczi.
Edzõ: Széplaki Zoltán. Kiállítás: 14, illetve 4 perc, 7 m-es: 2/2, illetve 3/2.
A Simontornyai KK azonos pontszámmal végzett, mint a Pécs, de
az egymás elleni eredmények miatt ezüstérmesként zárta szezont.
Még mindig nem tudom megemészteni a pécsi mérkõzést, gondolom, így van vele az a több mint 50 szurkoló, akik pénzt, idõt nem
sajnálva a helyszínen drukkoltak, mindnyájan azt szerették volna,
hogy a simontornyai fiúk nyakába kerüljön az aranyérem. A mér-

kõzés végén több játékos sírva fakadt, sokan a könnyeikkel küzdöttek, nehéz volt megvigasztalni õket, pedig a szurkolók szemében ÕK az igazi bajnokok. Az illetékesektõl megkérdeztük, hogy
miért Pécsi VSE II néven szerepel a csapat, holott ugyanazok játszanak, mint a Pécsi VSE I-ben, akik veretlenül megnyerték az
NB I/b juniorbajnokságot. Nincs erre valami szabály, hány játékos
játszhat vissza, vagy valami hasonló? Megtudtuk, a versenykiírás
lehetõvé teszi a fentieket, ami elég szomorú.
„Szeretnék gratulálni a juniorcsapatnak az NB II. ezüstéremhez!!! Nem kell csalódottnak lenni, hiszen óriási eredményt értetek el! 2011-ben, amikor megalakultunk, az 5 éves tervben annyi
volt benne, hogy feljussunk az NB II-be, ami 2 év alatt sikerült! A
4-ik évünkben elértünk egy ezüstérmet! Gondoljatok bele, 2 éve
még betonos pályán játszottatok! Az egyesület és a szurkolóink
szemében Ti vagytok a bajnokok!!! GRATULÁLOK!!!” – írta a
facebookra Lampert Csaba, a SIKK ügyvezetõ elnöke már a mérkõzés után egy órával. Így igaz, Pécs mégiscsak egy nagyváros, míg
Simontornya egy kisváros, legyünk büszkék a fiúkra!
Va Lá
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