
XV. évfolyam 6. szám Ára:
2016. június 200 Ft

Egy napra ismét visszatért a középkor
Immár hatodik alkalommal megtartott vár napi rendezvény a vég-
várak korába repítette vissza a szemerkélõ esõ ellenére kilátogató
sok érdeklõdõt. A simontornyai vár és a Simontornyai Hagyo-
mányõrzõ Csapat szervezésében zajló rendezvény városébresztõ
ágyútûzzel kezdõdött. A vár elõtti téren 10 órától már álltak a sát-
rak, ahol kézmûvesek kínálták árujukat.

Az egész napos program gerincét ebben az évben is a helyi hagyo-
mányõrzõk és a vendégcsapatok harci bemutatói alkották. A ren-
dezvény leglátványosabb eseménye során az 1200-as évekre fel-
épült Simontornyát ismét megtámadta a török had, ezúttal sem
történt meglepetés. A történelmi hûségnek engedelmeskedtek a
vár hõs védõi, gyõzött a túlerõ. A hagyományokhoz híven várszín-
ház zára a programokat.

Folytatás a 6. oldalon.
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A júniusi testületi ülésrõl jelentjük

Az ülésen 5 fõ és 9 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.

A polgármester fontosabb intézkedései

1. Meghirdettem a négy önkormányzati lakást. Egyik lakásra sem volt je-
lentkezõ.
2. Töröltettem a Simontornya, 114 hrsz. alatti ingatlanról a 2.850.000 Ft
jelzálogjogot.
3. Tulajdonosi hozzájárulást adtam a Petõfi utcai iskola udvarának rendbe-
tételére.
4. A meglévõ szennyvízcsatorna betöréseinek feltárását a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft. folyamatosan végzi. A javítandó hibák jegyzékét a
következõ ülésre fogom elõterjeszteni.
5. Az önkormányzat kérelmére az MNV Zrt. válaszlevelében nem tartja
megalapozottnak a Simontornya, 135/29 (bõrgyári állami közút) és az
1352/32/A/5 (Sport u. 5.) hrsz. alatti ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.
6. Elkészült a Petõfi utcai áteresz és zárt csapadékcsatorna tisztítása.
7. Sokadik megkeresésünkre megtörtént a Gyár u.–Kossuth tér csomó-
pontjának felfestése.

Április 27-én a Tamási Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetõjével
tárgyaltam a közmunkaprogramban felmerülõ kérdésekrõl, a megbeszélé-
sen Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ is részt vett.
Április 28-án Géringer Zoltán úrral tárgyaltam a raliverseny részleteirõl.
Április 30-án zajlott mindkét középiskolában a ballagás. 9 órakor a Pillich
Ferenc Szakképzõben, majd 10 órakor a Vak Bottyán Gimnázium végzõseit
a várban köszöntöttem. Az ünnepségek zárásaként valamennyi diákot egy
pohár pezsgõ kíséretében búcsúztattuk a városháza nagytermében, és
eredményes vizsgázást, sikeres életutat kívántunk nekik.
Május 2-án a Tamási járási Hivatal vezetõjével, Göttlingerné Pintér Judit-
tal tárgyaltunk Bárdos László címzetes fõjegyzõ úrral együtt az elkövetkezõ
idõszakról.
Május 4-én Esterházy herceget és nejét fogadtam, akik Simontornyán és
Ozorán tettek látogatást. Megtiszteltetés volt számunkra a váratlan, de an-
nál kedvesebb beszélgetés.
Május 5-én 50 gyermekkel Budapesten jártunk a Fényszóró Alapítvány
vendégeiként. Köszönetem fejezem ki mindenkinek, aki valamilyen módon
támogatta, segítette e szép nap létrejöttét.
Május 7-én részt vettem a Krammer Ferenc kórus mûsorán, amit az erdé-
lyi testvérvárosba való utazásuk támogatására szerveztek.
Május 9-én részt vettem az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ majális
rendezvényén.
Május 11-én itt részt vettem a Simontornyai Köznevelési és a Simon-
tornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulás Társu-
lási Tanácsainak ülésén. Ugyanezen a napon Szabó Attila alpolgármester,
Körtés István képviselõ és Witzl Éva pályázati referens tárgyalt Szekszár-
don Naszvadi Balázzsal, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal osztályve-
zetõjével a TOP 2.1.1.-15. pályázatról.
Május 14-én megnyitottam a Simontornya Várnap rendezvényt, és a Vir-
tuális Vártúrák kiállítást.

Május 17-én részt vettem az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ pün-
kösdi rendezvényén. Ugyanezen a napon Varga István vállalkozóval, Ko-
vács Jánosné Lengyel Ilona iskolaigazgatóval és Csóka Anita óvodaveze-
tõvel tárgyaltunk a gyermeknapi rendezvényekrõl. Köszönetemet fejezem
ki Varga úrnak, amiért a közel 600 helyi gyermeket vendégül látja egy-egy
fagyira.
Május 18-án Kiss Ferenc igari boltjának megnyitóján vettünk részt. Meg-
hívást kapott a jegyzõ úr, az alpolgármester úr és a közigazgatási osztály-
vezetõ asszony is.
Május 14-én részt vettem a „Simontornyai távíró története” címû tárlat
megnyitóján, amit Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapít-
vány elnöke rendezett a helytörténet Házában.
Május 14-én részt vettem a várban megrendezett borversenyen. A szer-
vezésért köszönetet mondok Csõsz László képviselõ úrnak.
Bejelentem, hogy:
– Június 6-án pedagógusnap alkalmából köszöntjük a város pedagógusait
a városházán.
– Május 27-én kerülnek megrendezésre a gyermeknapi programok. Ennek
keretében a Várban látható mûsort az önkormányzat adja ajándékba a
gyermekeknek.
– Május 29-én raliverseny lesz a városban,
– Meghívót küldtem a testvérvárosi polgármestereknek a július 2-án meg-
rendezésre kerülõ városnapra. A nap programja már összeállításra került.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Csõszné Kacz Edit polgármester: a
Csepregi Éva vezette Fényszóró Alapít-
vány segítségével három simontornyai
nagycsalád üdülhet Szigligeten 5 napig.
A város virágosítása megtörtént, saj-
nos már vasárnap volt, amelyik viráglá-
dából kitépkedték a virágokat.

Bárdos László: Nem készült el az új terv a Városüzemeltetési Kft. mûködé-
séhez. Javasolja az eredeti határidõt egy hónappal meghosszabbítani,
2016. június 21-re, így a következõ ülésen tárgyalhat róla a testület.
Csõszné Kacz Edit polgármester a képviselõk kérdéseire elmondta:
Az ABC elõtti áteresz kitisztíttatása 50 ezer forintba került. Juhász Lajos
tisztította ki kézi munkával, mert a gép nem fért hozzá. A Sport utca 5. szá-
mú ház tulajdonosa elhunyt, a ház tulajdonjogát kérte a város. A városi
honlapon és plakátokon lettek meghirdetve az eladó lakások, megfonto-
landó a városi tévében, valamint a Simontornyai Hírekben is hirdetni és
netes ingatlan oldalra is érdemes feltenni. Ha 2-3 hónapon belül nem lesz
jelentkezõ, akkor át kell gondolni, mi legyen a lakásokkal. Most 3 milliót
költött a város a felújításukra.
Szabó Attila alpolgármester: Megköszöni a virágosítást a szakiskola dol-
gozóinak és a közmunkásoknak. Köszöni a szakiskolának a Vár Naphoz biz-
tosított sátrakat, és Varga Istvánnak a gyermeknapi fagyit. A László király
utcában az elhagyott házzal is kezdeni kell valamit, mert már patkányok is
vannak ott.
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Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az elõzõ ülés
óta hozott fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl szóló polgármesteri
tájékoztatót, a város közrendjét, közbiztonságát érintõ eseményekrõl, dön-
tésekrõl szóló tájékoztatót, továbbá a lejárt határidejû KT határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, és elfogadta.

Andráskó Péter képviselõ: Volt szó róla, hogy elég 4 csoport, de várható,
hogy a kisszékelyi gyerekek is ide fognak járni. Minden csoportban 20 fö-
lötti a létszám, indokolt az 5 csoport. Összesen 108 gyerek várható. Két
friss nyugdíjas óvónõ visszafoglalkoztatása várható szeptembertõl.
Csóka Anita, a Vak Bottyán Óvoda intézményvezetõjének a képvise-
lõk kérdéseire adott válaszai: 25 a maximális létszám, és kötelezõ gyer-
mekenként a 2 négyzetméternyi terület. Az óvoda legnagyobb csoportszo-
bája is csak 47 négyzetméteres, így még 24 gyerek sem tehetõ egy cso-
portba. A 108-as létszám az októberi statisztikai adat, ennyi gyerekre kap
az óvoda normatívát, ez év végéig még nõhet. A jelenlegi létszám 99. Azok
a gyerekek, akik augusztus 31. napjáig nem töltik be a 3. életévüket, azok
járhatnak bölcsõdébe, de akár két és fél éves koruktól járhatnak óvodába
is. Egy bölcsõdei csoport van tervben. A védõnõk készítettek egy felmé-
rést, eszerint, ha most indulna a bölcsõde, akkor 12 gyerek jelentkezne.
Most 10 gyerek vár ilyen vizsgálatra, a létszámban kettõnek számítanak,
de nem jár utánuk dupla normatíva. Emiatt is lenne célszerû a nyugdíjasok
visszafoglalkoztatása, ezzel sokat lehet spórolni a bérköltségen és a gyer-
mek a megszokott óvó nénijével lehet. A két nyugdíjas összesen kerül
annyiba, mint egy új munkatárs. Jövõre azért is kevesebb lesz a költség,
mert nem lesz jubileumi jutalom, idén pedig volt két kolléga, aki 40 évi és
egy, aki 30 évi jutalmat kapott.
Alpolgármester: Simontornya is adott be pályázatot óvodabõvítésre, en-
nek feltétele volt, hogy nem lehet csoportot megszüntetni.
K. I. képviselõ: Véleménye szerint, aki nyugdíjas, annak el kell menni pihe-
nõre. Sok helyi fiatal nem talál munkát, õket kell elõnyben részesíteni.
Csóka Anita: Egy fiatal, helyi óvónõ van, aki nem helyben dolgozik, de õ
Pincehelyen hamarosan tagintézmény vezetõ lesz. Nincs helyi, aki ide jön-
ne dolgozni. Szívesen látja az intézményben a lelkes fiatalokat, most is van
egy fiatal kolléganõ, Takács Nikolett, aki nemrég végzett, és nagyon jól
dolgozik. A bölcsõde kialakítására kétféle variáció van. Ha nem nyer a pá-
lyázat, akkor a fejlesztõszoba kiköltöztetésével felszabadul egy szoba a
bölcsisek részére. Annak a hátsó részében ki lehet alakítani a fürdetõt. Az
udvarban el lehet keríteni egy részt a kicsiknek. A minimális eszközigény
két és fél millió forint, ehhez jönnek még az átépítés költségei. Van helyben
végzettséggel rendelkezõ bölcsõdei nevelõ, és munkaügyi központ szerve-
zésében többen elvégezték a dajkatanfolyamot is. De a bölcsõdét csak
2017 szeptemberétõl kell indítani, mert a nevelési év nem azonos a naptári
évvel.
Polgármester: Az egyik védõnõ szülni fog hamarosan, reméli, a helyére a
most végzett helybeli hölgy kerül.
A testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzati fenntartásban
mûködõ óvoda 2016/17. nevelési évben indítható csoportjainak számáról
és a csoportok létszámáról, és a nyári zárva tartásról szóló tájékoztatót és
úgy határozott, hogy Simontornyán 5 óvodai csoport indul a 2016/2017.
nevelési évben. Az óvoda 2016. július 25–augusztus 12-ig zárva tart kar-
bantartás miatt.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyzõ: Az értékelést minden év-
ben kötelezõ elkészíteni, a kormányhivatalnak is meg kell küldeni. Az anya-
got a Családsegítõ Szolgálat munkatársai állították össze, majd a polgár-
mesteri hivatal hatósági osztálya egészítette ki.
A polgármester és a képviselõk megállapításai, véleménye: Rohamo-
san csökken a település lélekszáma, ezen belül is nagyon kevés, csak 531
fõ a gyerek. Tavaly 68 haláleset és csak 32 születés volt. Sokan külföldön
vannak. Az egész ország elöregszik. Helyben nincs nagy cég, ahol dolgozni
lehetne.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 6 igen szava-
zattal elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelését.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A korábbi térítési javaslatok marad-
nak, de lesz egy új. Az idõsek klubjába a szállításért kell fizetni. 50 Ft/
fõ/nap, azaz 1000 forint havonta.
Körtés István képviselõ: Az egyéb szállításoknál (ételkiszállítás, orvos-
hoz szállítás) a díj Ft/km-ben van megadva. Megkérdezi, hogy számolják
ezt ki. Miért nem egységes a díj?
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Jogszabály írja elõ, így kell
megállapítani. Vezetik a kilométerállást, megy egy nap mondjuk 20 kilo-
métert, ötvenen esznek, azt visszaosztják.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Mindkét autóé megfelelõ, a társulás je-
lenleg pályázik új autóra.
A képviselõ-testület 6 igen szavazattal, elfogadta a rendelet módosítására
tett javaslatot.

Szabó Attila alpolgármester és Körtés István képviselõ kérdéseire
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ válaszolt: Nincs tartozása
egyik társult településnek sem. Minden számla Simontornyára érkezik, itt
történik a könyvelés, így ellenõrzik a kifizetéseket, melyet Csóka Anita in-
tézményvezetõ és a közgazdasági osztályvezetõ ír alá.
A testület 6 igen szavazattal fogadta el a módosítási javaslatot.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Kétféle díjról van szó. 10 ezer forint fi-
zetendõ a munkaidõn túli esküvõért, ha a hivatalban zajlik. Errõl jogszabály
van. Ha külsõ helyszín van, akkor az anyakönyvvezetõnek ellenõriznie kell,
hogy a helyszín alkalmas-e esküvõre. Már elektronikus anyakönyv van. A
javaslat szerint egy külsõ helyszínen, szombaton 35 (25+10) ezer forintot
kellett fizetni, ebbõl eddig 5 ezer forintot kapott az anyakönyvvezetõ. Most
10 ezer forint a javaslat. De lehet úgy is, hogy 20 ezer+15 ezer esetleg 25
ezer+15 ezer.
A képviselõ testület 6 igen szavazattal, a következõ döntést hozta:
Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgálta-
tás ellentételezéseként bruttó 20.000 Ft mértékû díjat kell fizetni.
Házasság munkaidõn kívül történõ kötése esetén a többletszolgáltatás el-
lentételezéseként bruttó 15.000 Ft mértékû díjat kell fizetni.

Körtés István képviselõ: Megkérdezi, hogy mit jelent ez a nyilvántartás
vezetése.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Siófokon tartott a DRV ZRt. az önkor-
mányzatok képviselõinek egy tájékoztatót. A nyilvántartást kötelezõ ve-
zetni, de olyan elõírások vannak, hogy ehhez külön szakember kellene, a hi-
vatali munkatársak ezt nem tudják megcsinálni. A DRV felajánlotta, hogy
vezeti a nyilvántartást. Fizetni kell érte, de éves szinten kevesebb, mint
100 ezer forintot. Annyival egészült ki az eredeti javaslat, hogy amennyi-
ben a DRV vezeti a nyilvántartást, akkor vállaljon is felelõsséget érte. A ja-
vaslatot május 31. napjáig el kell fogadni.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 6 igen szava-
zattal az Együttmûködési Megállapodás tervezetét az alábbi ponttal
kiegészítve fogadta el:
II/4. A bérlõ-üzemeltetõ a vagyonérték-nyilvántartás vezetéséért teljes kö-
rû felelõsséget vállal.

Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Ez a vízmû
területén lévõ régi kút. Az elõterjesztésben szerepel a pontos helyrajzi
szám. De ott van a VII. számú kút is. Mindkettõ nem mûködhet. Az Arany
János utcai kutat a DRV nem vette át.
Csõsz László képviselõ: Az tönkre fog menni. Akkor csak két mûködõ kút
maradt a Várkert utcai és a Laposi téri.
Az V. számú vízkivételi létesítményt (B-37, hrsz.: 808/4) monitoring kúttá
való átminõsítéséhez – tulajdonosként – hozzájárult a testület.
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Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 6 igen szava-
zattal a következõ határozatot hozta: megtárgyalta a „Barnamezõs terü-
letek rehabilitációja” címû, TOP-2.1.1-15 kódszámú pályázat tervezõjének
kiválasztásról szóló elõterjesztést. A nyertes ajánlattevõ a Vácziék Építész
Irodája Kft., 7100 Szekszárd, Magyar S. u. 2.

Csõsz László: Az az út a közútkezelõé. Jó lenne, ha a fõutca szép lenne, de
nem az önkormányzat, hanem a közútkezelõ költsön rá. Van önkormányzati
tulajdonú út, például a Temetõ utca, inkább arra kell pályázni.
Körtés István: Ez járdafelújításról szól.
Witz Éva pályázati referens: A Városüzemeltetési Kft. adta az árajánla-
tot. A Malom utca már elkészült, azt kellene folytatni térkõburkolással, jár-
daépítésrõl van szó.
Andráskó Péter: A sorompó utáni „hullámvasút” szakaszt is fel kéne újíta-
ni.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, valamint az államháztartásért
felelõs miniszter által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra” meghirdetett pályázat „c) „Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása” alcél keretében a Petõfi S. utcában a Tüzéptõl a lámpás keresz-
tezõdésig tartó szakaszának felújítása, illetve a Malom utca járdafel-
újításának céljára benyújtja pályázatát. Egyúttal felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges pályázati dokumentum elkészítésére és benyújtásá-
ra.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a pályázathoz
szükséges önerõt, 2.0625.000 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségve-
tésében biztosítja.

Andráskó Péter: Azt hallani, hogy az állam átveszi az egész közétkezte-
tést. A vállalkozók sem tudják, hogy fejlesszenek-e?
Címzetes fõjegyzõ: Ezt a pályázatot a Nemzetgazdasági Miniszter írta ki.
Hiba lenne nem beadni.
Polgármester: Ahogy mondani szokták: eltolni nem tudják az épületet. Az
állam mindent akar, az iskolákat is. De akkor is be kell adni a pályázatot.
Ugyanazzal a mûszaki tartalommal készül a pályázat, mint a tavalyi. Fõleg
a konyha felújításáról van szó.
A képviselõ testület 6 igen szavazattal a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot kí-
ván beadni önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A képvi-
selõ-testület a saját forrás összegét – amely 2.000.000 Ft –, a 2017. évi
költségvetésébõl biztosítja.

Csõsz László: A borverseny eredményeit ismertette: Simontornya Város
Fehérbora a Benb Kft. 2015-ös évjáratú olaszrizlingje lett, Simontornya Vá-
ros Vörösbora címet Schweigert György 2015-ös évjáratú vörös cuvee-je
kapta. A legjobb fehérbor Böröczki István 2015-ös évjáratú rajnai rizlingje,
a legjobb vörösbor a Szántó Pincészet 2015-ös évjáratú merlot-ja lett. (A
szerkesztõ megjegyzése: a legjobb roze Csõsz László 2015-ös évjáratú
zweigelt rozéja lett.)
A képviselõ-testület 6 igen szavazattal a következõ döntést hozta: 2016-
ban Simontornya Város Fehérbora a Benb Kft. 2015-ös évjáratú olaszriz-
lingje, Simontornya Város Vörösbora Schweigert György 2015-ös évjára-
tú vörös cuvee-je.
Andráskó Péter: Megköszöni Csõsz Lászlónak és Herczeg Gyöngyinek a
borverseny lebonyolítását.
Az önkormányzat felszólította a vállalkozókat, hogy nyírják le a füvet, erre
azzal vágtak vissza, hogy az önkormányzat is nyírja le a saját területén, a
strandon égig ér a gaz.
A költségvetésben van pénz elkülönítve térfigyelõ kamerákra. Megkérde-
zi, hogy történt-e valami az ügyben. Meg kellene keresni Diel Jánost, aki az
eddigi kamerákat intézte, és a beltéri egység helye ne a polgármesteri iro-
dában legyen.
A fõutcai fûnyírásról: aki átmegy a városon, az ezt látja. Közmunkaprog-
ramban kellene nyírni. Vajtán is nyírják táblától tábláig. Tudja, hogy ha a fõ-
utcán lenyírják, akkor várható, hogy a többi utca lakói is azt kérik, hogy ná-
luk is nyírja az önkormányzat.

A helyi döntésben az volt, hogy gömbkõrisek lesznek ültetve a fõúton. Kel-
lene egy cég, aki segítené ezt intézni. És ahol már van, ott nyírni kellene
õket, mert maguktól nem gömb formájúak.
Polgármester: A múlt héten Vámi László, a közmunkaprogram vezetõje és
Nyirati József, a hivatal ügyintézõje felmérte az egész várost. A gazos terü-
letek tulajdonosai kaptak felszólítást. Volt, aki betelefonált, mert azt hallot-
ta, a hivatalban kell feliratkozni, ha nyíratni akarja a füvét. Nincs annyi gép
és ember, hogy mindenhol a lenyírassa a hivatal.
Címzetes fõjegyzõ: 1986 óta van errõl helyi rendelet. Kiküldött 150 felszó-
lító levelet, aki ilyet kapott, az most haragszik. Valóban akkor lenne szép a
városkép, ha egyszerre lennének nyírva az utcák. Ezért kérhet pénzt az ön-
kormányzat, de ehhez adót kell emelni. Fel lehet mérni, hogy hány ember,
mennyi gép, mennyi benzin kell a munkához. Ki lehet számolni ennek az
éves költségét.
Polgármester: Az adóemelést rossznak tartja. A többség most is lenyírja
a füvet.
Zsolnai István: Az önkormányzat nem szeretetszolgálat. Más városban,
például Komáromban, a közterület felügyelõk keményen bírságolnak. A
második 50 ezres büntetés után már nincs gond.
Csõsz László: Kameraügyben meg kell keresni a rendõrséget, mondják
meg hova érdemes tenni a kamerákat és a beltéri egységet.
Körtés István: Kapoli Molnár Klára, a munkaügyi kirendeltség vezetõje
ajánlotta figyelmébe az Út-Õr programot. Ennek segítségével az önkor-
mányzati tulajdonú utakra lehetne pályázni, és 100%-os támogatottságú a
program.
A „Te szedd” akcióban a benzinkút mögött 30 zsák, a Malom utcán 70 zsák
szemetet szedtek össze. Még bõven maradt. Nem tudták a zsákokat rög-
tön elszállítani, másnapra meg valaki kivágta a zsákokat. A Malom utcánál
tragédiát okozhat, ha egy nagyobb esõ után a víz a szemetet az utcára
mossa.
Andráskó Péter javasolja, hogy a benzinkút mögötti területre tegyen az
önkormányzat edényt, szállítassa el a felgyûlt szemetet, a költséget fizet-
tesse ki a vállalkozóval.
Polgármester: Mindenki köteles megvásárolni a kukát, a vállalkozó is.
Sajnos, amikor egy területet megtisztítanak, utána gyorsan újraképzõdik a
szemét.

A város önkormányzatának képviselõ-testülete zárt ülésen 6 igen szava-
zattal, a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a fiatal háza-
sok elsõ lakáshoz jutásának önkormányzati támogatása iránti kérelmét
megtárgyalta, és tekintve, hogy a kérelembe foglaltak a jogszabályi elõírá-
soknak megfelelnek, a kérelemnek helyt ad. A támogatás összegét
398.000 Ft, azaz háromszázkilencvennyolc-ezer forint összegben állapí
totta meg. A nyertes fiatal házaspár nevét adatvédelmi ok miatt nem áll
módunkban közölni.

Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a város érde-
kében végzett kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû és meg-
becsülést kiváltó tevékenységéért a „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat
adományozza: Halas Károly úrnak és Herceg Lajos úrnak.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a „GYERME-
KEINKÉRT” kitüntetõ címet adományozza a gyermekek harmonikus sze-
mélyiségformálásban huzamosan végzett munkájuk elismeréseként Nagy
Lászlóné asszonynak és Váminé Horváth Borbála asszonynak.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete „AZ ÉV KÖZ-
SZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozza a közösség szolgálatának kiemel-
kedõ teljesítéséért Benczéné Soós Julianna köztisztviselõ asszonynak.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete „SIMONTOR-
NYA SPORTOLÓJA” címet adományozza Simontornya sportmúltjának és
sporthírnevéhez méltó sportteljesítmény elismeréseként Lampert Csaba
úrnak.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete „A VÁROS IF-
JÚ TEHETSÉGE” címet adományozza Máté Anna tanulónak.
Az elismeréseket a képviselõ-testület Simontornya várossá avatásának
évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülésén Simontornya város polgár-
mestere adja át.
A tudósítás elkészítésében nyújtott segítségért köszönet Kovács Lászlóné
dr. Molnár Brigitta aljegyzõnek és Molnárné Bereczki Annamária közneve-
lési és kulturális referensnek.

Va Lá
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Felhívás civil
szervezetek részére

Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete Közne-
velési, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága a 20/2013. (IX. 4.) ön-
kormányzati rendelet 3-4. §-ban foglalt felhatalmazás alapján fel-
hívja a város civil szervezeteit, hogy támogatási kérelmet terjeszt-
hetnek elõ önkormányzati támogatás elnyerésére.
A kérelmet zárt borítékban, két példányban Simontornya város
polgármesterének címezve kell benyújtani 2016. június 20. napjá-
ig személyesen, vagy postai úton a polgármesteri hivatal postací-
mére.
Elsõsorban az önkormányzat érdekében végzett tevékenység tá-
mogatandó (a pályázó telephelye Simontornya városában van, és
tevékenységét itt végzi).
Nem részesülhet támogatásban az a kérelmezõ, akivel szemben a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi elõírásban foglalt ki-
záró feltételek bármelyike is fennáll.
A támogatási kérelmet kizárólag írásban, támogatási kérelem ûr-
lap kitöltésével lehet benyújtani.
A támogatási kérelemmel egyidejûleg kell benyújtani az összefér-
hetetlenség, illetve az érintettség fennállásáról szóló nyilatkoza-
tot, amennyiben az érintettség fennáll, a közzétételi kérelem be-
nyújtása is kötelezõ. A köztartozásokról, illetve a munkaadói–
munkavállalói rendezett jogviszonyról szóló nyilatkozatot is a tá-
mogatási kérelemmel egyidejûleg kell benyújtani.
Nem adható támogatás a rendelet elõírásainak nem megfelelõen
elõterjesztett kérelmekre, valamint a mulasztástól számított egy
éven belül annak a támogatáskérõnek, aki a korábban megkötött
támogatási szerzõdésben meghatározott feltételeket az abban
megjelölt határidõre nem teljesítette, annak a támogatást kérõ-
nek, aki a visszafizetésre vonatkozó felszólítástól számított 30 na-
pon belül a támogatást nem fizette vissza, vagy 30 napon belül a
támogatás visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem
vezetett eredményre. A támogatás a szervezet mûködésének se-
gítését szolgálja, személyi jellegû kiadás nem finanszírozható.
A szükséges nyomtatványokat a 20/2013. (IX. 4.) számú önkor-
mányzati rendelet 1.2.3.4. számú mellékletei tartalmazzák, me-
lyek letölthetõk az önkormányzat honlapjáról.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága

Rendõrségi beszámoló
Az elmúlt testületi ülés (2016. április 25.) óta hét esetben került
sor nyomozás elrendelésére Simontornya város területén elköve-
tett bûncselekmény miatt.
1. Tartási kötelezettség elmulasztása miatt egy tamási lakos felje-
lentést tett volt élettársa, egy simontornyai lakos ellen, aki a Ta-
mási Városi Bíróság jogerõs végzésében megállapított havi
15.000 Ft-os fizetési kötelezettségének 2011. október 1-je óta
nem tett eleget.
2. Kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt hivatalból indult
eljárás ismeretlen tettes ellen, mert Simontornyán egy jelenleg la-
katlan ingatlannál, ahol korábban a villamos energia szolgáltatást
megszüntették, házilagos rákötés történt a méretlen fõági áram-
vezetékre a ház utca felõli szobájában, így az ingatlanban méretle-
nül fogyasztottak villamos energiát. A kár megállapítása folya-
matban van.
3. Kapcsolati erõszak miatt egy simontornyai lakos feljelentést
tett az élettársa ellen, aki 2016. május 2-án a lakásuk szobájában
megragadta a nyakát és megszorította, közölte a sértettel, hogy
rágyújtja az ágyat, amelyben fekszik, és szóban több alkalommal
azzal fenyegette, hogy megöli õt. A feljelentés szerint korábban
több alkalommal történt hasonló eset.
Az ügy gyorsított eljárás keretében bíróság elé állítási javaslattal
került befejezésre.
4. Magánlaksértés miatt egy simontornyai lakos tett feljelentést,
mert korábbi élettársa rátörte az ajtót, felszólításra sem akart el-
menni, majd a kialakult vita során egy esetben ököllel arcon ütöt-
te a feljelentõt, összerugdalta az ajtót, majd távozott. A férfi ké-
sõbb ismét visszament a lakásához, zörgette a bejárati ajtót, majd
azt betörve bement a lakásába, és egy alkalommal pofon vágta a
feljelentõt, és összeverekedett egy ott tartózkodó másik simon-
tornyai férfival.
5. Testi sértés miatt egy simontornyai lakos feljelentést tett a volt
élettársa ellen, aki 2016. május 12-én, 10 óra körüli idõpontban,
Simontornyán az utcán szidalmazta, majd egy alkalommal ököllel
arcon ütötte. A sértett sérülése elõre láthatóan 8 napon belül gyó-
gyuló, de a bántalmazás alkalmas lehet súlyosabb sérülés okozá-
sára.
6. Hivatalból indult eljárás gondatlan közveszély okozás miatt,
mert 2016. május 17-én vízvezeték építés közben egy munkagép a
Gyár utcában az utcán gázvezetéket vágott át. Az eset körülmé-
nyeit szakértõ bevonásával vizsgáljuk.
7. Vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett
vétségének megalapozott gyanúja miatt hivatalból indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki 2016. május 24-én, 8 óra 50 perckor az
általa vezetett ismeretlen jármûvel a 64-es fõút és a vasút szintbeli
keresztezõdésénél figyelmen kívül hagyta a forgalmat szabályzó
tilos jelzést, és az átjáróba hajtott, ahol letörte a félsorompó csa-
pórúdját, majd adatai hátrahagyása nélkül elhagyta a helyszínt.

Mikoly Tibor r. alezredes, õrsparancsnok

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
I. Ajánlatkérõ adatai

Ajánlatkérõ neve: Simontornya Város Önkormányzata
Ajánlatkérõ címe: 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1.
Ajánlatkérõ képviselõje: Csõszné Kacz Edit polgármester
Ajánlatkérõ elérhetõsége: 74/586-929,
simontornya@t-online.hu
Ajánlatkérõ kapcsolattartója: Nagy Károly
Ajánlatkérõ elérhetõsége: 74/586-939,
epitesugy1@simontornya.hu
II. Ajánlatkérés tárgya

7081 Simontornya, Vak B.-ltp. 12. II/5 (hrsz: 1351/37/A/6) alatti
ingatlan eladása
7081 Simontornya, Vak B.-ltp. 14. II/5 (hrsz: 1351/35/A/6) alatti
ingatlan eladása

7081 Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. II/3 (hrsz: 1469/2/A/7) alat-
ti ingatlan eladása
7081 Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. III/1 (hrsz: 1469/2/A/13)
alatti ingatlan eladása
III. Pályázati dokumentáció megvétele
A pályázati dokumentáció ingatlanonként 50.000 Ft., azaz ötven-
ezer forint bánatpénz ellenében megvásárolható. A bánatpénz a
vételárba beszámít. Vesztes pályázó a bánatpénzt nem kapja
vissza. A pályázat beadási határidõ lejártáig visszaadott doku-
mentáció esetén a pályázati díj visszafizetésre kerül.
IV. Pályázati dokumentáció átvétele
A pályázati dokumentáció 2016. június 3.-10. között vehetõ át a
Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában a befizetést igazoló
csekk bemutatása mellett 8-15., pénteken 8-12. óra között.

Polgármester

FIZESSEN ELÕ SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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Bencze János megyei közgyûlési képviselõ meghívását elfogadva
érkezett a Simontornyai Vár Napjára Fadil Basar, a Török Keres-
kedelmi és Iparkamara (MÜSIAD) képviselõje és Hakan Aksoy,
az Észak Ciprusi Török Köztársaság képviseletében.
Fadil Basar véleménye szerint a városnak komoly lehetõségei
vannak a turizmus terén környezeti adottságai és történelmi
múltja révén a vár kapcsán. A Nyugat-Európából a szigetvári em-
lékhelyre szervezett turistautaknak ideális megállóhely Simon-
tornya, hiszen félúton fekszik Budapest és Pécs közt. A jelen ren-
dezvény is jól példázza ezt a potenciált, amit megfelelõ reklámmal
és kapcsolatrendszerrel tovább lehet építeni.

Hakan Aksoy szintén az idegenforgalomban lát komoly lehetõsé-
geket. Elmondása szerint országában komoly hagyományai van-
nak a turizmusnak és az erre szakosodott oktatásnak. Reményét
fejezte ki a további közös együttmûködésnek, amely során oktatá-
si és kulturális kapcsolatok épülhetnek ki. Egy esetleges középis-
kolai cserediák programot is reálisnak tart, ahol a kölcsönös ta-
pasztalatcsere mindkét félnek hasznára válhat.
A vendégek a további együttmûködés reményében köszöntek el a
rendezõségtõl.

Va Lá
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Bemutatjuk
Kovács Lászlót,

az év tamási rendõrét
A város 1998-ban alapította Az év tamási rendõre kitüntetõ címet,
hogy a városban és környékén a kiemelkedõ szakmai teljesít-
ményt nyújtó rendõrök munkáját elismerjék. A képviselõ-testü-
let döntése alapján az elismerést 2016-ban Kovács László törzs-
zászlósnak, a simontornyai rendõrõrs rendészeti csoportvezetõ-
jének adományozta, aki szakmai munkáját kiváló színvonalon,
szakszerûen és hatékonyan végzi. A díjat Porga Ferenc polgár-
mester adta át.
Kovács Lászlót azt gondolom,
nem kell különösebben bemu-
tatni, mert Simontornyán szin-
te mindenki ismeri, a városban
nõtt fel, itt lett felnõtt, sikeres
labdarúgóként is sokan emlé-
kezhetnek rá. A munkáját se-
gíti a kiegyensúlyozott családi
háttér, feleségével, Kovács
Lászlóné dr. Molnár Brigittá-
val, a város aljegyzõjével közö-
sen nevelik két gyermeküket,
Kolost és Korinát. E családnál
is bebizonyosodott, hogy mi-
lyen fontos szerep hárul a
nagyszülõkre, jelen esetben
Gitta édesanyjára, aki mindig
szívesen unokázik. A kitünte-
tett életérõl, pályafutásáról el-
mondta:
– 1998-ban érettségiztem, utána
két helyre jelentkeztem: a Test-
nevelési Fõiskolára és ezzel pár-
huzamosan rendõr szakközép-
iskolába. A TF-re végül nem si-
került a felvételim, a rend-
õriskolába viszont igen. Így kerültem a rendõri pályára – idézte fel a
kezdeteket Kovács László. A kétéves rendõr szakközépiskolát Szege-
den végeztem. Az elsõ év után, 1999. július 1-jével kineveztek
próbaidõs õrmesternek, onnantól kezdve tartozom a rendõrség
kötelékébe. Az egész pályámat a simontornyai rendõrõrsön
töltöttem: járõrként kezdtem, utána járõrvezetõ lettem, majd 2005.
januártól nyomozó beosztásba kerültem. 2010. március 1-jétõl az el-
sõ számú körzeti megbízott pozícióba neveztek ki, 2013. február
1-jétõl pedig a rendészeti csoport vezetõje vagyok.
A simontornyai rendõrõrshöz a kisvárossal együtt nyolc település
tartozik (Tolnanémedi, Kisszékely, Pincehely, Belecska, Ozora,
Nagyszékely, Fürged). A törzszászlós feladata az õrshöz tartozó
nyolc körzeti megbízott szolgálatának szervezése, ellenõrzése.
Munkája mellett elvégezte a lõkiképzés intézkedés-taktikai szak-
oktatói szaktanfolyamot, és a végzettség megszerzése óta végzi a
Tamási Rendõrkapitányság teljes hivatásos állományának a lõ-
kiképzéseket és intézkedés-taktikai oktatásokat. A kapitányság
állományának képzésén túl minden évben a megyei gépkarabély-
lövészet vezetõi teendõinél is segédkezik.
Kovács László hozzátette: a díj meglepetésként érte, nem számí-
tott rá. Sokan gratuláltak neki, úgy gondolja, a településnek is di-
csõség, hogy õ kapta az elismerést. Nagy dolognak tartja, hogy 17
év elhivatott munkáját a kitüntetéssel megbecsülték.
– Szeretem a munkámat. Tizenhét éve vagyok rendõr, sok minden
történt ez alatt: jó is, rossz is, elõbbibõl volt több – mondta a törzs-
zászlós.
Gratulálunk, és a város polgármesterének szavait kölcsönözve:
kevés munkát kívánunk a rendõrségnek!

Va Lá

Nyereményút
Prágába

Prága… Kinek ne jutna eszébe errõl a Károly-híd a Moldván, a
csodaszép Óváros az Orlojjal – a régi óramûvel –, a Várnegyed, és
hát persze a sült csülök, a knédli és a kiváló csapolt sörök…
A Bõrgyári Nyugdíjasklub tagjai is nagy várakozással készültek
Prága meglátogatására. Örömünk annál is nagyobb volt, mivel az
utazást a 2015 májusában megtartott Országos Ki Mit Tud?-on el-
ért ezüstérmes helyezés jutalmaképpen nyerte a csapat.
A kiránduláson kizárólag a tavalyi Ki Mit Tud? nyertesei vettek
részt, így sok volt az ismerõs arc, és már az odaúton összekovácso-
lódott a társaság, hangzott a busz a közös énekléstõl.
Az odaúton tettünk egy rövid megállót, hogy megcsodáljuk Cseh-
ország második legnagyobb városa, Brno nevezetességeit, majd
este már Prágában kóstolgattuk a cseh söröket.
A város varázsa alól persze mi sem tudtuk kivonni magunkat. Ön-
feledten gyönyörködtünk a csodaszép épületekben, a kilátásban a
Károly-hídról. A képzeletbeli idõutazást csak délidõben szakítot-
tuk meg egy rövid idõre, hogy megkóstoljuk a híres prágai kol-
bászt káposztával, hagymával, ki-ki ízlése szerint. Aztán az egész
napos városnézés, no meg a vacsorára elfogyasztott sült csülök és
knédli után már senkit sem kellett elringatni.

Mi tagadás, nagyon elfáradtunk a három nap során, de a közösen
eltöltött idõ és a sok-sok élmény bõven kárpótolt mindannyiun-
kat.

Kisné Erzsike klubvezetõ
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Csíksomlyó üzenete

Azóta készülök Csíksomlyóra, amióta a tévén keresztül is
megéreztem azt a hatalmas összetartó erõt, amely mágnes-

ként vonzza oda a magyarokat, s nemcsak a Kárpát-medence tá-
jairól, hanem a világ minden pontjáról. Egyik barátnõmmel kel-
tünk útra. Szavakkal szinte el sem mondható, mennyi élményt
szereztünk ezen a zarándokúton, mely elõbb Csíksomlyóra Baba
Máriához, valamint a Somlyó-hegyek nyergébe vezetett, majd a
gyimesbükki ezeréves magyar határhoz, végül Madéfalvára, Böj-
te Csaba ferences szerzetes áldó keze alá.

Már az indulás is fantasztikus volt, amikor 1120 zarándokkal,
százszámra lengõ zászlóval kigördült a vonatunk a Keleti-pálya-
udvarról. A magyar határnál hazai gyermekek énekeltek, integet-
tek nekünk, a túloldalon, Nagyváradon Tõkés László református
püspök, EP képviselõ vezetésével köszöntöttek bennünket az er-
délyi magyarok. Kolozsváron népi táncosok, zenészek és a ma-
gyar, majd székely Himnuszt éneklõ honfitársaink fátyolos szem-
mel fogadtak, s bizony mi is minduntalan elérzékenyültünk. Éjjel
a 3 órás késés és szakadó esõ ellenére is vártak bennünket a szál-
lást adó kis falvak állomásain, hol gyermekdal, hol fúvószenekar
szólt a tiszteletünkre. Még ki sem tisztult a szemünk, amikor újra
könnybe lábadt a hatalmas szeretet láttán. Legmeghatóbb talán
az volt számunkra, amikor egy egyedül álló házból egy idõs néni
futott ki, és megfeszített erõvel egy hatalmas nemzetiszínû zászlót
lobogtatott nekünk. Önként szakadt fel bennem: Istenem! Meny-
nyire várt bennünket!

Kolozsváron zenészek és népi táncosok köszöntöttek bennünket

Igen. Õk egész évben ezt a napot várják, hogy az anyaország za-
rándokainak segítségével hitben és lélekben évrõl évre meg tudja-
nak erõsödni, hogy továbbra is egyenes gerincû magyarok tudja-
nak maradni. Igen. Ezután is, míg csak élnek, minden évben visz-
szavárják – hazavárják a magyarokat.

Könnyû nekünk itthon magyarnak lenni! És Erdélyben, Felvidé-
ken, Délvidéken, Kárpátalján, Moldovában? Nem tudni, hogy
magyarnak lenni nekik áldás-e vagy átok, de az biztos, hogy min-
dennapi kemény feladat. Hányszor mondta el keserû szájízzel
Dászkel László, hajdan volt nyárádszeredai polgármester, hogy
otthon bozgor (hontalan) magyarnak nevezik, itthon a határtól
pedig folyton lerománozzák. Ha magyarok látogatnak meg szé-
kelyt, magyart, csángó magyart, az az ünnep. A csíksomlyói zarán-
doklat így igazán nagy ünnep volt.
Éjjel 1-kor még a vendéglátók finom vacsoráját ettük, de reggel
7-kor már az ablakban csüngtünk, figyeltük a „keresztaljak” vo-
nulását a csíksomlyói búcsúba. Számunkra szinte felfoghatatlan,
hogy hatalmas templomi lobogókkal egy-egy falu népe elindul
akár 15-20 km-rõl is, hogy tiszteletét tegye Szûz Máriánál a kegy-
templomban, és felzarándokoljon a Somlyó-hegyek nyergébe,
oda, ahol érezni az összmagyarság lelki erejét.
Nemsokára mi is megtapasztaltuk, hogy létezik ez az erõ. Amikor
a szélrózsa minden irányából özönlenek a magyarok lobogókkal,
zászlókkal, mosolygós arccal, nyitott szívvel – és rengetegen – ez
az erõ. Legalább ötszázezren voltunk a nyeregben Makovecz Im-
re Hármashalom oltára körül. A feliratok alapján jöttek a Felvi-
dékrõl, Délvidékrõl, Kárpátaljáról, Moldvából, Magyarországról,
de Nyugat-Európából is. S természetesen Erdélybõl, székelyek,
magyarok, csángók, s mindenhonnan katolikusok, reformátusok,
hívõk, útkeresõk és hitetlenek egyaránt. És mindenkit megfogott
a hely ereje, a hely szelleme. Aki ott egyszer átéli pünkösd szom-
batját, hiszi, hogy a magyarság nem veszik el, s legalább még ezer
évig (ha nem tovább!) otthon lesz a Kárpát-medencében.
Mindezeken túl nagyon jó volt megtapasztalni:
– hogy ott volt velünk minden magyarok köztársasági elnöke,
Áder János, s nem kért szót, csak együtt volt népével,
– hogy egy hangos szó nem hangzott el a hatalmas tömegben,
– hogy szinte egy darabnyi szemét sem maradt a hegyoldalakon.
Ha magam meg nem tapasztalom, talán el sem hiszem.
Fáradtan, de csordultig telt szívvel értünk haza, Csíkrákosra, és
fogyasztottuk el vendéglátóink szeretettel készített – és nagyon fi-
nomra készített – töltött káposztáját. Mellettem egy Érdrõl érke-
zett református fiatalember, szemben vele katolikus felesége ült.
Õszinte lelkesedéssel mondta, hogy õ ugyan hithû református, de
soha nem volt még része ilyen fennkölt érzésben. Jól rátapintva a
lényegre úgy folytatta, hogy a csíksomlyói búcsú a magyaroknak
olyan találkozó helye, amely megsokszorozza a nemzet erejét.

Makovecz Imre Hármashalom oltára körül
Csíksomlyó felett a „nyeregben”
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Másnap reggel indultunk át a Gyimesbe,
az ezeréves határhoz. Gyönyörû tájon ro-
bogott a mi Szent Márton mozdonyunk, a
rendre vágott domboldalak és a zászlók-
kal integetõ emberek között haladtunk
Gyimesbükkig.

Gyimesközéplokon többek között
egy csángó magyar kislány

énekkel várt minket

Onnan aztán román rendõrök „sorfala”
mellett zarándokoltunk a Tatros folyó
partjára, az utolsó, a 30. vasúti õrházhoz
és a Rákóczi várhoz, a magyarok ezeréves
határához. Itt ugyanis a szívünket össze-
fogja valami, és úgy érezzük, hogy még
ezer év múlva is itt fog állni a magyar ha-
tár a gyimesi székelyek jóvoltából. Ezt
csak megerõsítette, hogy a másik domb-
oldalon zajló misén felhangzott a Him-
nusz, s ezzel egyidõben, hangos jelet adva
begördült a mi Szent Márton mozdonyunk a vasúti õrházhoz.
Mindenki meghatódva énekelt a misézõkkel együtt, mint aho-
gyan utána a Székely- és a Mária Himnuszt is.

Katartikus élménnyel indultunk Madéfalvára, ahol meghallgat-
tuk a Böjte Csaba által celebrált misét. Szinte a ferences szerzetes
teljes közelében ültünk, s õszinte, egyszerû szavai mély hatással
voltak ránk. Késõbb a nagyszínpadon köszönte meg, hogy vona-
tunk, a Csíksomlyói Expressz és a Székely Gyors utasai 1.240.000
Ft-ot gyûjtöttek össze árvaházai javára.

Böjte Csaba testvér
Madéfalván a nagyszínpadon

köszönte meg a zarándokvonat
utasainak adományát és

áldotta meg a résztvevõket

A nap végén még egy fergete-
ges Csík koncerten is részt ve-
hettünk. A Csík zenekar a
helynek és szellemnek megfe-
lelõ, a tõlük megszokott ma-
gas színvonalon nyújtott szó-
rakozást a zarándokoknak.
Onnan hazafele menet nem
kis meglepetésünkre talál-
koztunk a buszos simontor-
nyai csapat néhány tagjával is.
Másnap új tájakon, de fárad-
hatatlanul integetõ magyarok
kíséretében indultunk haza-
felé – felejthetetlen élmé-
nyekkel tértünk haza a 449.
Csíksomlyói búcsúból.

S mi Csíksomlyó üzenete? Magyarországnak vannak határai, de a
magyar nemzetnek és a nemzeti összetartozásnak nincsenek.
Akik nem hiszik, menjenek el pünkösd szombatján Csíksomlyóra
és vasárnap Gyimesbükkbe, az ezeréves határhoz. Ott minden vi-
lágossá és egyértelmûvé válik számukra, érezni fogják a magyarok
õsi erejét és szellemét. Jövõre, a 450. évfordulón talán még erõ-
sebben, mint valaha.

Tóthné Unghy Ilona ny. iskolaigazgató

Az ezeréves határnál – a 30. vasúti õrház, alatta a bunker. mellette a hajdani Rákóczi várra felvivõ lépcsõ,
jobbszélen a zarándokvonat Szent Márton mozdonya
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„Csillagos ég, merre
van a magyar hazám”

Elment a madárka, üres a kalicka
Azt üzente nékem vissza jõ tavaszra
Hogyha nem jön vissza búzapirulásra
Tudni fogom, akkor nem jön soha vissza

Csángó-magyar népdal

E havi írásom egy kicsit eltér az eddigi fejezetektõl, de minden-
képpen idetartozónak érzem. Borgátai Mária (Éhl Henrikné)
családjáról Emlékezés–töredékek c. könyvem 2. kötetében írtam,
amikor a II. világháború hõsi halott katonái között az õ édesapjá-
ról, Borgátai Jánosról is megemlékeztem. Marikával azóta is tart-
juk a kapcsolatot. Õ mindig megveszi az alapítvány könyveit, sõt a
Simontornyai Hírek sem ismeretlen számára. Egyrészt itteni ro-
konai, Kockás Pálék juttatják el neki, de már többször is tapasz-
taltam, hogy a Simontornyáról elkerült szekszárdiak nagyon
összetartanak, mindenrõl értesítik egymást, amit szülõföldjükrõl
megtudnak, s ez nagyon szép dolog.

Õ legutóbb azért hívott fel, hogy az I. világháborús katonákról
szóljon, ugyanis az õ anyai nagyapja, Fresli Vendel is a fronton
esett el, bár a neve nincs az emlékmûvön. Hogy miért, ki tudja?
1884-ben keresztelték Ozorán, talán egy ideig nem Simontornyán
dolgozott, és ezért, vagy valahogy lemaradt, ki tudná ezt megmon-
dani most már 100 év után? Marika édesanyja, Fresli Erzsébet
nem is ismerte édesapját, aki 1914-ben bevonult, és többé nem
jött vissza. De Fresli Vendel unokája, Kockás Pál felesége, Fresli
Anna is – és rokonuk még Tausz István édesanyja révén.

Éhl Henrikné Borgátai Má-
ria ma Szekszárdon él, férje
sajnos a közelmúltban hunyt
el, s három felnõtt gyermeke
van segítségére. Bíztatásom-
ra leírta röviden élettörté-
netét, s mivel õ innen indult, s
még ma is erõsen kötõdik
Simontornyához, pár mon-
datot kiemeltem belõle.
Amikor édesapja, Borgátai
János eltûnt a II. világhábo-
rúban az orosz fronton, õ 5 éves volt, s édesanyjával ketten marad-
tak, aki fiatalon meghalt. Neki a háború utáni nehéz években már
gyerekfejjel munkába kellett állnia, ami eleinte kemény fizikai
munkákat jelentett. Késõbb, 1953-ban a Tanácsházán kapott ál-
lást, mint adóügyi elõadó. Galántai Emmi nagynéném, aki anya-
könyv-vezetõként dolgozott itt, mindig szeretettel beszélt róla.
Ekkor ismertem meg én is õt, mint mosolygós, kedves kislányt.
Egy idõ után Gyönkre került, a járási tanácshoz, s itt találkozott
késõbbi férjével, Éhl Henrikkel. Õt szüleivel Nagyszékelybõl tele-
pítették ki, szerencsére nem Németországba, mint sok más csalá-
dot, de így is mindenüket elvették. Érettségi után a járási hivatal-
ban helyezkedett el, a munkaerõ-gazdálkodásnál, így Simontor-
nyán is gyakran megfordult. 1956 után megszûnt a gyönki járás, s
neki – mivel addigra összeházasodtak – a pálfai községi tanácsot
ajánlották fel munkahelyül. Így azután Pálfán élték le az életüket.
Éhl Henrik titkárból késõbb tanácselnök lett, miközben elvégezte
az államigazgatási fõiskolát is. Nevéhez fûzõdik a község fejlesz-
tése, utak, víz, építkezések stb. Emberséges helytállása ezekben a
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Két szórakoztató
mûsorról dióhéjban

Szivárvány

Immár hagyomány, hogy tavasszal a Krammer kórus mûsoros estre invitálja a kö-
zönséget. Akik a korábbi években részesei voltak az elõadásoknak, azok felké-
szülhettek a változatos, színes programra, mégis mindenkit meglepett a gördülé-
keny, humoros, szórakoztató összeállítás. Az idén az utazás téma köré rendezõd-
tek a mûsorszámok. Az igényes kórusmuzsikától elindulva szóló énekek, táncok,
humoros jelenetek követték egymást, közben a kórus életérõl, korábbi kirándulá-
sairól készült képeket láthatott a közönség. Bájosak voltak az utánpótlást képvi-
selõ kislányok: Bencze Hanna és Pál Bianka, és hatalmas sikere volt a rekesziz-
mokat nem kímélõ úttörõs jelenetnek, melybe az énekkarosok férfi párjai is be-
kapcsolódtak.
Az est bevételét a közelgõ erdélyi kórustalálkozóra történõ kiutazás útiköltség-
ének kiegészítésére használja az énekkar.

Rezeda fogadó
A Vár Nap estéjén ismét új színdarab
került bemutatásra immár 5. alkalom-
mal. Az Óz (2012), A lovászbáró
(2013), a Furmányos Ágosné (2014), a
Fánk Zsigmond napjára (2015) címû
darabok után az „udvari szerzõk”, Ko-
vács Dominik és Kovács Viktor az
idén a simontornyai vasútépítés idejé-
re repítettek minket a Rezeda fogadó-
jukkal. Az idõjárás kedvezõtlen ala-
kulása miatt a várudvar helyett a kõ-
tárban volt az elõadás. A már össze-
szokott társulat a szokatlan helyszín
ellenére fergeteges alakítással bûvöl-
te el a közönséget.

Az évrõl évre létrejövõ dara-
bok egyedülállóak, hiszen
sehol másutt még nem lát-
hatták egyiket sem, a szö-
vegkönyvek eredetiek, a
díszletek, jelmezek pedig
közös ötletezés eredménye-
ként jöttek létre. A cikk
elkészítéséhez nyújtott se-
gítségét ezúton is megköszö-
nöm Máté Imréné Klárinak.

Va Lá

nehéz években is jellemzõ volt, s mindezek elis-
meréseképpen 72. születésnapjára megkapta Pál-
fa község díszpolgári kitüntetését. Felesége pénz-
ügyi elõadóként dolgozott, majd 20 évig az iskola
gazdasági vezetõje volt. Közben õ is továbbtanult,
és felnevelték 3 gyermeküket, két kislányt és egy
fiút, köztük egy ikerpárt. Mindhárman szép posz-
tokat töltenek be munkahelyükön. Leírta azt is,
hogy édesapja után többször érdeklõdtek a H.
M-nél, de nem tudtak eltûnésének körülményei-
rõl választ adni. Azzal fejezte be élete leírását,
hogy „78 évesen lettem hadiárva”… Marika több
témában is segítségünkre volt – megküldte a
Simontornyai Községi Tanács dolgozóinak név-
sorát az 1950-es évek elejérõl, s az õ segítségével
kaptunk hírt dr. Kiss Béla evangélikus lelkész úr-
ról, ami hajdan Pálfáról járt át Simontornyára
kéthetenként, hogy istentiszteletet tartson – sok-
szor nagyon mostoha úti körülmények között.
Tóthné Unghy Ilona mindkét anyagot beépíti
városunkról készülõ 3 kötetes könyvébe. Elmond-
ta azt is, hogy a háború elõtt a Fried-család artézi
kutat is fúratott Pálfán, mivel már akkor is sokan
jártak át dolgozni a gyárba. Ezúton is köszönjük
mindezt, s a képeket, jó egészséget kívánok Mari-
kának, megérdemelt pihenést, és sok örömöt szép
családjában.

Kiss Margit

BORVERSENY –
végeredmény

A 2016. május 20-ai borversenyre 57 minta ér-
kezett, amelyen a bírálóbizottság az alábbi vég-
eredményt hozta meg:

Legjobb fehérbor – Böröczki István, 2015-ös
évjáratú rajnai rizling
Simontornya Város Fehérbora – Benb Kft.,
2015-ös évjáratú olaszrizling

Legjobb vörösbor – Szántó Pincészet, 2015-ös
évjáratú merlot
Simontornya Város Vörösbora – Schweigert
György, 2015-ös évjáratú vörös cuvee

Legjobb roze – Csõsz László, 2015-ös évjáratú
zweigelt roze



12 KÖZÖSSÉG / SPORT 2016. június

Sáfár József kiállításáról
Nagyon örültünk, hogy sokan eljöttek a távírótörténeti kiállítás megnyitójára, s nemcsak
hajdani postai dolgozók, de hajdani iskolatársak és természetesen iskolánk tanulói is.
Azt hiszem, nem bánták meg, mert szép kiállítás várta õket.
Sáfár Józseffel a tavalyi Elszármazottak és hazahívottak találkozóján ismerkedtem meg.
Késõbb megtudtam, hogy õsei a XIX. század végén kerültek Simontornyára és teleped-
tek le Simontornyán. Az édesapja, id. Sáfár József szabómester volt, majd a Bõr- és Szõr-
meipari Vállalatnál dolgozott, s a Rákóczi utcában laktak. Egyetlen fia, ifj. Sáfár József
Simontornyán nevelkedett, az általános iskolai tanulmányait is itt fejezte be, de tovább-
tanulása és munkája révén Budapestre került. Ma is ott él nyugdíjas villamosmérnökként
és ipartörténeti kutatóként.

Ugyancsak a találkozón derült ki, hogy õt
az eltûnt idõk távírdája érdekli. Most már
tudom, hogy szinte megszállottan keresi,
gyûjti és menti meg a távírótörténet összes
emlékét. Sõt, az internetrõl az is kiderült
számomra, hogy az országban egyedül õ
foglalkozik a távírótörténet ilyen mélységû
kutatásával.
Itthon és külföldön, vándor- és kamara ki-
állításokon folyamatosan mutatja be és

hirdeti a magyarországi távíró és a távköz-
lési vezetékhálózatok történetét.
A Helytörténet Házában kiállított anyag
vándorkiállításának egy része. A mobil tá-
rolókban látható a simontornyai távíró
története, mely összekapcsolódik a kora-
beli távírótörténettel és természetesen a
helyi postatörténettel is. A tárolók mellett
több korabeli, eredeti távíró és telefonpóz-
na is helyet kapott, valamint egy kitünte-

tett távírótiszt egyenruhája is. Emellett a
két dr. Kiss István és az Úri Casino néhány
páratlan emléke is megtekinthetõ a kiállí-
táson.
Nagyon örülünk, hogy Sáfár József vissza-
tért gyermekemlékei helyszínére. Haza-
jött, s nem is üres kézzel. Hozta magával
kutatási eredményeit, féltve õrzött kincse-
it. Köszönjük szépen.
A kiállítás hétfõtõl csütörtökig 11-15 óra
között, pénteken és szombaton 9-13 óra
között látogatható. A más idõpontban ér-
kezõk elõre egyeztetett idõpontban tekint-
hetik meg.

Tóthné Unghy Ilona,
a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke

Sáfár József magyarázta a távíró
mûködését. Mögötte Bereczki Imre és

takarásban Kovács László,
mellette Dancz Tibor

Távírda kiállítás a Helytörténet Háza emeletén

A sikk megvédte becsületét!!!
A félbeszakadt SIKK–Martonvásár mérkõzés után a fegyelmi bi-
zottság újrajátszást írt ki. A megismételt mérkõzésre a sportcsar-
nok felújítása miatt Tamásiban került sor.
Nagy akarással ment ki a SIKK csapata a pályára, az elején ezért
1-2 hiba be is csúszott támadásban (4-8). Ezután összekapta ma-
gát a csapat, és végig vezetve, magabiztosan nyerte meg a mérkõ-

zést. Rohn Márk remekül teljesített a kapuban, Csendes Flórián
kiemelkedõen lõtt kapura.
A Martonvásár azért most is megmutatta foga fehérjét, mert egy
szándékos ütés után ismét piros lappal távozott az egyik játékosuk
és megint mehetnek fegyelmi tárgyalásra!
Küzdeni tudásból és akarásból mindenki jelesre vizsgázott, min-

den játékost maximális dicséret illet.
Külön köszönet annak a 8 ember-
nek, aki elvállalta a rendezõséget.
Köszönet annak a pár szurkolónak,
akik eljöttek a mérkõzésre, köszön-
jük MOLNÁR VIRÁGNAK és
VONYA TEÓNAK a jegyzõkönyv-
vezetést.

SIMONTORNYAI
KK–MARTONVÁSÁR

38-31 (19-16)

SIKK: Rohn – Kapoli 3, Csendes 15,
Szilágyi 5, Nacsa 5, Zsámboki 5,
Lampert 1.
Csere: Kiss 2, Glück 1.

Lampert Csaba ügyvezetõ elnökA nyolctagú rendezõség
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Mi lett velük?
Volt egyszer egy alakulat, a Simontornyai
KK junior csapata, akik sikert sikerre hal-
moztak a megyei diákolimpiákon, annak
középdöntõjében és az NB II junior baj-
nokságban, ahol a Pécsi VSE csapatával
holtversenyben végeztek az élen.
A játékosok életében a 2015. év augusztu-
sa jelentõs dátum, mondhatnánk azt is,
sorsfordító. Négy játékos a sikeres érettsé-
gi vizsga után felvételt nyert az egyetemre,
hárman a Pécsi Tudományegyetemen, ne-
gyedik társuk pedig Veszprémben sport-
edzõi tanulmányokat folytat.
A három Pécsen tanuló egyetemista,
MOLNÁR BENCE, NAGY TAMÁS és VO-
NYA KORNÉL a Pécsi VSE csapatában
folytatta pályafutását.
Érdekességként megemlítendõ, hogy az
elõzõ évi nagy ellenfél játékosaival egy
csapásra sportbarátság alakult ki. Mindhá-
rom játékos biztos tagja volt az NB I/B-s ju-
nior bajnokságot nyert aranyérmes csapat-
nak, valamint az ezüstérmes NB II-es fel-
nõtt gárdának. A játékosok elmondták,
nem volt könnyû a heti 5 edzés mellett hét-
végeken, szombat-vasárnap is játszani, de
a két érem kárpótolja õket. Most egy ideig
a vizsgáké, a tanulásé a fõszerep, eddig
mindhárman jól össze tudták egyeztetni a
tanulást és a sportot, sikeres vizsgákban
bíznak. Molnár Bence és Nagy Tamás ki-
öregedtek a junior korosztályból, számuk-
ra nagy kihívás az NB II-es felnõtt csapat-
ban szereplés mellett az NB I/B-s felnõtt
kerettagság kivívása. Vonya Kornél még
egy évig junior korú, õ is esélyes a felnõtt
kerettagság megszerzésére.
A Veszprém is felfigyelt a Simontornya
eredményeire, legtehetségesebb középis-
kolás korú játékosai egy éve már veszp-
rémi csapatban játszanak.
GOMBKÖTÕ ROLAND és SZABÓ BEN-
CE a Medgyaszay gimnázium sportosztá-
lyaiba járnak, Bence 11.-es, Roland 10.-es,
MOLNÁR BALÁZS pedig OKJ-s sport-
edzõi szakra jár.
Bence és Balázs a Veszprém KSE NB I B
Junior csapatába játszanak, míg Roland az
MVM Veszprém NB I Ifjúsági és NB II fel-
nõtt csapatában véd. Mindhárom játékos
stabil tagja csapatának.
Roland lehetõséget kapott az U23 csapa-
tában is, és edzett már az MVM Veszprém
felnõtt csapatával. Haris, a felnõtt csapat
kapusedzõje napi szinten edzi Rolandot.
Minden nap edzéseken vesznek részt a fi-
úk.
Bence számára nehezen indult az új csapa-
tában a játék. Sérülések sorozata nehezí-
tette felkészülését: elõször egy részleges
bokaszalag szakadás 6 hét kihagyást, majd
egy idegbecsípõdés 4 heti pihenésre kény-
szerítette. Bence a bajnokságban még így
is 28 gólt dobott.

Balázs is rendkívül jól teljesített a szezon-
ban, a tõle megszokott formáját hozta, bár
õ is 6 hetet kihagyott egy kéztörés miatt.
Bence és Balázs csapata a Veszprém KSE
NB I B Junior bajnokság 6. helyén végzett.
Rolandéknak még nem ért véget a bajnok-
ság, jelenleg az NB I. ifjúságiban a II. he-
lyen állnak, az NB II. felnõttben pedig a II.
helyen zárták a szezont.
Mindhárom fiú szeretné elvégezni iskolá-
ját, illetve csapatukkal minél jobban szere-
pelni a következõ bajnokságban.
Balázs konkrét célja, hogy amelyik klubba
kerül a jövõben, mindenhol gyõzelemhez
segítse csapatát, de még kérdéses, hogy
melyik csapatban szerepel jövõre.
Bence jövõbeli terve, hogy bekerüljön a
Veszprém KSE NB I/B felnõtt csapatába,
és hogy minél többet fejlõdjön.
Roland nagy álma, hogy az MVM Veszp-
rém felnõtt csapatában játszhasson.
Roland és Bence a gimnázium befejezése
után szeretné a sportedzõi szakot elvégez-
ni.
A legfiatalabb tehetség a legmesszebbre
került.
TORMA MÁTÉ Csurgóra igazolt. a még
serdülõkorú Máté az NB I-ben szereplõ
egyesület ifjúsági csapatában játszik. A ké-
zilabdázás iránti elkötelezettség jellemzi, a
kemény, de sportszerû védekezés mellett a
támadásokban is egyre eredményesebb.
A teljes képhez tartoznak az utolsó mohi-
kánok, akik még Simontornyán maradtak:
CSENDES FLÓRIÁN és KISS GYÖRGY.
Flórián ebben az évben érettségizett, míg
az együttes kapitánya, Kiss György még
egy évig a simontornyai gimnázium padjait
koptatja. Az elõzõ évi NB II-es juniorbaj-
nokság gólkirályát, Csendes Flóriánt több
egyesület szerette volna átigazolni, de õ
hûséges maradt Simontornyához, elsõren-
dû célja a sikeres érettségi megszerzése
volt. A Simontornyai KK összevont Veszp-
rém–Fejér megyei bajnokságában is pályá-
ra lépõ csapat házi gólkirálya, csakúgy,
mint a Tolna megyei felnõttben. Flóri vé-
gül engedett a kérésnek és a hazai mérkõ-
zéseit Simontornyán játszó Dunaföldvár
(HOLLER FC) NB II.-ben szereplõ csa-
patának junior és felnõtt csapataiban
többször pályára lépett. A juniorok elsõ-
sorban az õ eredményességének köszön-
hetõen ezüstérmesként zárták a szezont. A
sérülésekkel bajlódó Kiss Gyuri a gimnázi-
um, valamint a SIKK csapatának meghatá-
rozó játékosa, a középiskolai rendezvé-
nyek rendszeres szereplõje.
A cikk összeállításában nyújtott segítségég
ezúton is megköszönöm Szabó Zsoltnak.

Va Lá

Molnár Bence, Nagy Tamás, Vonya Kornél

Molnár Balázs, Szabó Bence,
Gombkötõ Roland

Kiss György és Csendes Flórián

Torma Máté
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24 KÖZÉPISKOLÁS DIÁK
ELBALLAGOTT

Elõzõ lapunkból anyagtorlódás és a lapzárta ideje miatt kimaradt, most pótoljuk.
Kovácsné Lengyel Ilona igazgató, aki kettõs minõségben vett részt az ünnepségen, egyrészt, mint az intézmény vezetõje, másrészt, mint két búcsú-
zó diák szülõje. Beszédének legmeghatóbb részét szó szerint közöljük:
Kedves Szülõk!
Elõre is elnézést kérek tõletek a tegezõdõ formáért, ez nem a tiszteletlenség, inkább a sok éven át tartó közvetlen kapcsolatunk, a biza-
lom, a bizalmasság jele. Nézzetek végig a színpadon ülõ, ünneplõbe öltözött, felnõtt gyermeketeken. Elhomályosodik a tekintetünk,
ha rágondolunk, hogy felnõtté vált az, akit nemrég még járni, beszélni tanítottunk, akit óvodába, majd a kisiskolába kísértünk. De le-
gyen akárhány éves is, õ mindig a mi féltve õrzött kincsünk lesz. Iskolánk és a tantestület nevében köszönöm azt a bizalmat, hogy ben-
nünket választottatok, a legtöbben a maradás mellett döntöttetek, abban az iskolában, ahol az általános iskolát is végezték a gyerme-
keink. Ez a döntés a bizalmat és az elismerést jelentette. Együtt vállaltuk, a szülõk és az iskola, hogy felkészítjük a gyerekeket a tovább-
tanulásra, a munkavállalásra, a felnõtt élet nehézségeire.
Szülõként is érzem, hogy kevesebb boldogságot kiváltó dolog van az ember életében, mint látni, felnõni gyermekét, látni azt, hogy elju-
tott valahova, és tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet, szigorúság, odaadás, gondoskodás nem volt hiábavaló. Kérem, a továbbiakban is
álljatok mellettük, hogy tartós boldogsággal élhessék életüket.
Gyermekeitek, valamint a kollégáim nevében is szeretném megköszönni a közös munkát, és azt a sok-sok segítséget, amit ezen idõ
alatt kaptunk.
A ballagási ünnepségen a szokásoknak megfelelõen könyvjutalmat kaptak a legkiválóbb tanulók:
MÁTÉ ANNA: kitûnõ tanulmányi eredményéért, diáktanács-elnöki tevékenységéért, az iskolai és városi rendezvényeken való szerep-
léséért.
CSENDES FLÓRIÁN: a kézilabda sportágban elért kiemelkedõ eredményéért.
KOVÁCS VIKTOR: kitûnõ tanulmányi eredményéért, a KÓTA népzenei versenyen elért arany minõsítésért, a 39. Kárpát-medencei
Középiskolás Diákírók és Diákköltõk Versenyén elért arany fokozatért, a dráma OKTV döntõjén elért kiemelkedõ helyezéséért, az is-
kolai és városi rendezvényeken való szerepléséért.
KOVÁCS DOMINIK: kitûnõ tanulmányi eredményéért, a KÓTA népzenei versenyen elért arany minõsítésért, a 39. Kárpát-medencei
Középiskolás Diákírók és Diákköltõk Versenyén elért arany fokozatért, a dráma OKTV döntõjén elért kiemelkedõ helyezéséért, az is-
kolai és városi rendezvényeken való szerepléséért.
BIRTNÁL ALEXANDRA DÓRA: a közösségért végzett munkájáért.
Minden végzõs diáknak sikeres érettségit kívánok! A legkiválóbbaktól külön is búcsúzom. Hiányozni fogtok!!!

Va Lá
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MÁJUSI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Bálint László és Horváth Lilla * Jány László és Kranauer Alexandra * Koncz Ákos és Völgyi Tímea
Gyenei László és Adrián Zsuzsanna

MÁJUSI SZÜLETÉS:

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

A rutin és az évek
A Jóbarátok Teniszklub szervezésében kezdõdött el május 21-én,
gyönyörû napsütéses idõben a Gálaker Panzió pályáján immár a
hetedik Simontornya Open férfi páros teniszverseny, ahol most a
rutin legyõzte a fiatalos lendületet. De az elsõ adogatás és az utol-
só gémig rengeteg eseménynek volt tanúja az a mintegy 40-50 em-
ber, aki kilátogatott a mérkõzésekre. Az idei évben rengeteg vidé-
ki versenyzõ tette tiszteletét a rendezõknél, itt volt a Vasas Fut-
ballklub Kft. ügyvezetõ igazgatója Vancsa Miklós és technikai
igazgatója, Keresztúri András, illetve Bodor Zsigmond, a korábbi
jégkorong válogatott, Juhász Dávid, a budapesti Morrison ’s, míg
Márton János, a pécsi Christal étterem vezetõje is ütõt ragadott,
Székesfehérvárról pedig Viszló Csaba és Becze Mózes tette tisz-
teletét a hazai versenyzõk mellett. Elsõ nap célja a negyeddöntõ-
be jutás volt, ami 3x4-es csoportmeccsek és a vigaszági mérkõzé-
sek lejátszása után alakult ki.
A nap záróeseménye a közös vacsora elfogyasztása volt, de mie-
lõtt mindenki elfoglalta volna a helyét, a Pillich Akadémia igazga-
tója, Kántor Mónika által gyönyörûen feldíszített helyszínen, a
Jóbarátok Teniszklub tagjainak nagy örömére megjelent Márky
Jenõ, a Római Teniszakadémia tulajdonosa, hogy tiszteletét te-
gye régi ismerõseinek, Rózsa Zoltánnak és Kovács Jánosnak, aki-
nek meghívására érkezett. A vacsora elõtti köszöntõjében ki-
emelte, hogy milyen fontosak a magyar teniszsportnak az olyan
kis klubok, mint ez, mert a munkájukkal, amit a háttérben végez-
nek, visszaállíthatják a sportágak közötti rangsor elitjébe teniszt.
Kihangsúlyozta, hogy a klub itt ne álljon meg, tegyen meg min-
dent annak érdekében, hogy a fiatalok között népszerûsítse a te-

niszsportot. Erre kitûnõ lehetõség a nyaranta megrendezésre ke-
rülõ tenisztábor, ami már sok fiatalnak biztosított nyári kikapcso-
lódást. Felajánlott egy adogatógépet, és ígéretet tett arra, hogy
egy szeptemberi versenyen a Jóbarátok már a centerpályán játsz-
hatják le soron következõ versenyüket. A sok felszólaló egyöntetû
véleménye volt, hogy a remek hangulatot a sok új barátság, régi
történetek felelevenítése és a finom vacsora is csak fokozta.

Vasárnapi eredmények:

Negyeddöntõk:

Vancsa-Kapinya–Kovács J.-Nyirati 6:4
Rózsa-Bodor– Márton-Mihócs 6:3
Hortyi-Pásztor–Kovács Sz.-Varga 6:;
Csendes-Kovács L.–Enesei-Molnár 6:2
Elõdöntõk:

Rózsa-Bodor–Csendes-Kovács L. 6:1
Hortyi-Pásztor–Vancsa-Kapinya 6:1
III. helyért:

Csendes-Kovács L.–Vancsa-Kapinya 6:3
Döntõ:

Rózsa-Bodor–Hortyi-Pásztor 6:3
Hiába a fiatalos hév, a gyõztes párost senki nem tudta megállítani.
Gyõzött tehát a rutin és az évek, amit minden résztvevõ nagy taps-
sal és elismeréssel jutalmazott.
A helyezettek emlékérmet, kupát, oklevelet és a Gálaker Kft. ál-
tal felajánlott borokat kapták. Különdíjban részesült Mayer Jó-
zsef a Mayer & Mayer Kft. vezetõje és Kerekes Csaba, a Kere-
kestársak Kft. vezetõje az eddigi tornák önzetlen támogatásáért,
Macher Tibor és Kovács Lászlóné Zsuzsa is, akik biztosították az
esti vacsorákat. És amikor már mindenki azt hitte, hogy elfogytak
a díjak, Nyirati József, a klub elnökhelyettese kért szót, hogy fel-
hívja a megjelentek figyelmét arra, hogy 5 éves lett a klub, és ebbõl
az alkalomból az alapító Kovács Jánosnak egy elismerõ különdí-
jat, míg a megjelenteknek egy pohár hûsítõ habzóbort ajánlott fel.
„Kevés olyan sportot tud választani egy ember, amiben hamar si-
kerélménye lehet, és amit akár egy életen át ûzhet. A tenisz ilyen!
Akár 3 vagy 83 éves valaki, a teniszpályán mindig jól érezheti ma-
gát, hiszen az ütõ és a labda megismerése már örömmel tölti el a
kezdõ játékosokat is. A tenisz pedig egy nagyon egészséges sport,
amelynek egészségmegõrzõ filozófiáját már a legkisebbek is meg-
tanulhatják, hogy aztán egy életen át végig kísérhesse õket.”
Mi ezt együtt éljük át! A savát és a borsát! J

N69J


