XX. évfolyam 8. szám
2011. augusztus

Ára:
100 Ft

MEGHÍVÓ
a hagyományosan megrendezésre kerülõ

AUGUSZTUS 20-i ünnepélyre
és a
„Városrészek vetélkedõjére”
Program:
16.00 Gyülekezõ a Helytörténet Háza udvarán
16.30 Ünnepély a Szent István szobornál
(Minden csapat hozzon magával koszorút!)

Az ünnepi mûsort összeállítja és beszédet
mond Kovácsné Lengyel Ilona ig. h.
Kenyéráldás – felkérjük a rk. plébános és a ref.
lelkész urakat a kenyéráldásra.
(Minden csapat hozzon magával min. 2 kg-s
„parasztkenyeret” átkötve egy csapata színû
és egy nemzetiszínû szalaggal! A megáldott kenyereket a fõzõversenyen elkészített gulyásleveshez lehet elfogyasztani.)

17.00-20.00 „Városrészek vetélkedõje” a
Helytörténet Háza udvarán
Felkért csapatkapitányok:
Piros csapat –
Szabó Attila önkormányzati képviselõ
Fehér csapat –
Körtés István önkormányzati képviselõ
Zöld csapat –
Zsolnai István önkormányzati képviselõ
Rendhagyó módon nem a városrész azonossága, hanem a pólók színe jelenti ugyanazt a csapatot.
A csapatok 20 fõsök lesznek, de számít, hogy
melyikük tud több szimpatizánst toborozni.
Ez a pólók színe alapján kerül megállapításra.
A 20 fõs csapatot a kapitányok szervezik, a
20 fõs tagság pedig a szimpatizánsokat toborozza.
Elõzetes feladatok a csapatoknak:
Szervezzék meg a fõzõverseny „brigádját”, akik
16-20 óra között 15 kg húsból elkészítik a gulyáslevest!
Írjanak csasztuskát Simontornyáról!
Ezeket a verseny alatt be kell mutatniuk
(énekelve, szavalva stb.)
Piros – Kertváros
Fehér – Sió jobbpart
Zöld – Sió balpart
Szervezzenek táncpárokat (1-3 párt) twist, keringõ és rock and roll táncra! (Lesz egy meglepetés tánc is a csapatok részére!)

Vetélkedõk, bemutatók
Városismereti tanösvény (csapatonként 3 fõt
igényel) – összeállítja Máté Imréné múzeumpedagógus – szervezõ
Ügyességi feladatok – összeállítja Máté Imre
pedagógus – szervezõ
Táncverseny – lebonyolítója Lacza Attila mûv.
ház igazgató – szervezõ
Bemutatkozik a Tamási–Simontornya Kistérségi Önkéntes Mentõ Egyesület Torma József önkormányzati képviselõ vezetésével.
20.00 A fõzõverseny eredményhirdetése –
közös vacsora
20.30 A város sütije, a város tortája – eredményhirdetés, közös desszert. Ez a verseny
EGYÉNI VERSENY, nem része a csapatversenyeknek. Bárki benevezhet, aki 19 óráig leadja
alkotását a Helytörténet Házában Szálka
Lajosné ped. assz. – szervezõnek.
20.30–22.00 „Utcabál” a Helytörténet Háza
betonos udvarán – Herczeg nosztalgia diszkó.
Felkért zsûritagok: Csõszné Kacz Edit polgármester – fõtámogató, Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató – fõszervezõ, Rózsáné Kovács Anna
vezetõ tanító – szervezõ, Pék Ferenc és Varga
István vállalkozók – támogatók.
A rendezvény lebonyolítását segítik: dr. Mihócs Zsolt alpolgármester, Haig Judit, Csóka
Anita vezetõ óvónõ és Csóka Lászlóné.
Rossz idõ esetén az egész rendezvényt a
Fried Mûvelõdési Házban tartjuk.
Mindenkit nagy szeretettel és tárt karokkal várunk!
Szervezõk, segítõk
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„Simontornyáért” díjazott

Máté Imréné múzeumpedagógus
Máténé Klári „csak” 11 éve él Simontornyán, szerteágazó tevékenysége révén
mégis szinte mindenki ismeri. Kiegyensúlyozott családi életének köszönhetõ, hogy
fáradhatatlan, tele van energiával, s egyetlen felkérésnek sem mondott eddig még
nemet. Óvónõként végzett, de a kisvárosba már, mint magyar szakos tanár érkezett.
Zenei affinitása már korán kibontakozott,
zongorázni tanult. Gyorsan beilleszkedett
Simontornya kulturális és zenei életébe.
Egy katolikus templomi esküvõn felkérték, hogy helyettesítse a kántort, Õ igent
mondott és, azóta Doffkay Frigyessel felválta végzi a szolgálatot. Kitûnõ énekhangját és jó elõadókészségét két kórusban is
kamatoztatja. A Krammer Ferenc kórus
karvezetõjeként az idén jubilált, 10 éve vezeti az ének- és mûvészeti együttest. A kórus tagjai az énektudásuk mellett több alkalommal színészi képességeiket is csillogtatták, nem véletlenül kapták meg koráb-

ban már Õk is a „Simontornyáért” díjat. A
katolikus plébánián kezdõdött Klári vezetésével a gitárképzés, örömzenélésnek, közösségformáló együttlétnek indult, de hamar kinõtte magát és megalakult a lelkes
cserfes gitárcsoport. Szinte nincs olyan
rendezvény a városban, melyen még nem
léptek volna fel, szívesen, szívbõl, örömmel teszik. Máténé Klári megkedveltette a
gitárt a fiatalokkal, közel húszan zenélnek
jelenleg, s mindig van fiatalítás a csapatban. Jól tudják helyettesíteni és pótolni a
tanulmányaikat máshol folytatókat.
Közel három éve a Várban múzeumpedagógusként közvetíti a kultúrát a gyerekeknek és a felnõtteknek egyaránt. Itt még
jobban kiteljesedett oktató, nevelõmunkája és szervezõképessége. Több pedagógus
segítségével évek óta egyhetes nyári múzeumi tábort szervez, ahol játszva tanulják
meg a gyerekek a vár történetét és a ma-

gyar történelem egy részét. Férje matematika-fizika és technika szakos tanár, a
Simontornyáért Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki az egyetlen a családban, aki
nem gitározik. A középiskolás Anna és az
általános iskolába járó Balázs egyaránt
ügyesen pengetik a húrokat. A gitártanítást a nemrég vásárolt családi házában végzi, mint a tanárnõ. Elmondta, a házvásárlás is bizonyítja, hogy hosszú távon itt képzelik el a jövõt. Gratulálok, és úgy legyen!
Va Lá

„Gyermekeinkért” kitüntetést kapott

dr. Duongsy Thipphavone
gyerekorvos
Sajnos kevés embernek kell bemutatni a
mindig mosolygó gyerekorvost, mert a
gyógyító munkája során a legtöbb ember
már találkozott vele.
Laoszi származású, húsz éve dolgozik orvosként Simontornyán, 33 éve él Magyarországon. A Debreceni Orvosi Egyetem
általános orvosi szakán szerzett diplomát,
majd 5 évig Nyíregyházán a gyermekosztályon dolgozott, itt szerezte meg a gyermekorvosi szakvizsgát. Állandóan képezi magát, az akupunktúrás gyógyítás egy igen
nehéz, a krónikus betegségek tartósabb
védelmét szolgáló, nyújtott hatású speciális vállfaját, a cérna-beültetéses módszert
is elsajátította, ezt az országban mindössze
öten végzik. Nemrég természetgyógyászati
rendelõt nyitott, ahol a biorezonenciás
gyógyítást is alkalmazza. A háziorvosi

szakvizsgát is letette, így felnõtteket is gyógyíthat. Iskolaorvosként legfontosabbnak
a felvilágosítást, a betegségek megelõzését
tartja és vallja. Kiegyensúlyozott családi
életet él, felesége Csamangó Éva tanárnõ
és két lánygyermeke teszi igazán boldoggá,
életvidámmá. Az itteni emberek kedvesek,
befogadtak – mondta a sokoldalú végzettséggel rendelkezõ, magát már magyarnak
valló gyógyító szakember. Itt a családom,
itt nõttek fel a gyerekeim, továbbra is
Simontornyán képzelem el a jövõmet,
folytatta a gyerekorvos. Ezt az is bizonyítja, hogy nemrégen családi házat építtetett
a Hársfa utcában. Nem tartja elõnyösnek,
hogy a munkát adó üzemek tönkrementek,
ugyanakkor például a városban az egészségügyi ellátórendszer sokat fejlõdött,
jobb körülmények között tudnak gyógyíta-

ni. Nagyon örül, és meglepte a kitüntetés,
mellyel elismerték két évtizedes gyógyító
munkáját. Kevés szabadidejében a saját
egészségének megõrzéséért rendszeresen
gyalogol, kertészkedik és egy különleges
sportnak, a tai-chi nek hódol.
Gratulálok a doktor úr kitüntetéséhez és
minél kevesebb beteg gyereket, további jó
betegségmegelõzõ tevékenységet kívánok.
Va Lá

Természetesen, anyatejjel
Minden év augusztus 1-jén vannak a szoptatás világnap rendezvényei. Sokat hallani errõl a témáról ezen a napon. A nagy találkozás
a kis újszülött megérkezése után megkönnyebbülést és nagy örömet jelent. A gyengéd anyai simogatás és érintés mamának, babának megnyugvást ad. A néhány perces újszülött tágra nyílt szemmel, ösztönösen keresi az anya mellét, és azonnal szopni akar. Az
erõteljesen síró újszülöttek elhallgatnak, megnyugszanak.
A szoptatás csodája mellett nagyon fontos tudni, hogy az anyatej védi a csecsemõt: Tartalmazza a fejlõdéshez szükséges összes tápanyagot, segíti az immunrendszerét, megakadályozza a kártékony baktériumok megtelepedését a bélcsatornában, segíti a
kórokozók szervezetbõl való kiürülését.
Szervezünk Simontornyán is e témában egy rendezvényt augusztus 30-án 10 órakor a mûvelõdési házban.
Meghívunk minden kedves érdeklõdõt, anyákat, apákat gyermekükkel, mindenkit, aki megosztja velünk élményeit, esetleg kudarcát. Kötetlen beszélgetés az anyaságról, szoptatásról, az anyatej áldásos hatásairól. Jöjjenek, szeretettel várjuk.
Schweigert Györgyné védõnõ
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„Gyermekeinkért” kitüntetésben részesült

Fehérvári Andrásné nyugdíjas óvónõ
Fehérvárinét, Prell Erzsébetet nagyon sokan ismerik. Kevés olyan család van a kisvárosban, aki az Erzsi óvó nénivel ne került volna kapcsolatba. Simontornyán született, és itt végezte az általános iskolát,
majd Dombóvárra járt középiskolába. Egy
évig a BSZV-nél dolgozott, mert bár megfelelt az óvónõi felvételin, helyhiány miatt
nem vették fel. November elején kapott
ugyan egy értesítést Sopronból, hogy megüresedett egy hely és várják az iskolába. Õ
ekkor inkább a munkát vállalta, annak ellenére, hogy közölték vele, a következõ
tanévben újra kell felvételizni. A felvételi
ekkor is sikerült, igaz, hogy furcsán néztek
rá, amikor kiderült az elõzõ évi eset, mindez azonban, sem, pozitívan sem negatívan
nem befolyásolta a vizsgát.
Diplomáját 1968-ban szerezte a Soproni
Óvónõképzõ Fõiskolán, ezután Simontornyán kezdett dolgozni. Érdekesség, hogy
egykori óvónõjét, Csomós Andrásnét helyettesítette az elsõ két hétben. Ebben az

idõben még három óvoda mûködött az akkori nagyközségben, s Õ mindháromban
dolgozott. Szervezõképessége, aktivitása
korán kitûnt, és hatévi munka után
1974-tõl, Böröcz Aladárné nyugdíjba vonulásától több, mint10 évig óvodavezetõként ténykedett. Munkájára az akkori tamási járásnál is felfigyeltek, járási szaktanácsadónak kérték fel, ahol 42 óvoda munkáját segítette.
Az átszervezés miatt megszûnt a munkaköre, és korengedményes nyugdíjazásáig,
2004-ig ismét óvónõként dolgozott, elõbb
szülõvárosában, majd 3 évig Budapesten.
Pályafutása legszebb eredményének azt
tartja, amikor az egykori óvodásai, mint
szülõk, hozzá hozták gyerekeiket, ez minden szónál többet mond. 2009-tõl már,
mint nyugdíjast ismét új feladatra kérték
fel, az Õszikék Szociális Szolgáltató Központban az idõsek foglalkoztatását végezte ez év júliusáig. Itt is jól kamatoztatta az
óvodában szerzett tapasztalatait, sokolda-

A nyugdíjas iskolaigazgató ma is
védi a pedagógusok érdekeit
Vámi István szakszervezeti tevékenysége
Belecskán kezdõdött, máig õrzött tagsági
könyve tanúsága szerint 1967 decemberében. Az igazgató, Füredi János, a közösségért végzett munkát a pedagógus elengedhetetlen tevékenységének tekintette, és
ezt a gondolatot Vámi István máig követi.
Simontornyán tanított, amikor elõbb a tamási járás, majd a megyei SZB sportfelelõse lett. 1990-tõl napjainkig a megyei bizottság elnökhelyettese. 1995 óta a Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetõségének a tagja. A vezetõi tagozatban 2008-tól
az elnöki teendõket látta el, errõl az idén
lemondott, úgy ítélte meg, aktív igazgatónak kell a vezetõi tagozatot irányítani. Felkérésére vezetõségi tagként továbbra is
részt vesz a munkában. Tolna megye küldötteként 5 kongresszuson vett részt. A
legutóbbi kongresszus elõtt fontos megbízatást kapott, a jelölõbizottság elnökeként
tevékenykedett.

lú volt, játszott, beszélgetett, gyorsan megtalálta a közös hangot a szépkorúakkal.
A kitüntetést magas színvonalú szakmai
munkájáért, közösségi tevékenységéért
kapta, mely több évtizedes szolgálatának
méltó elismerése. Gratulálunk!
Va Lá

Kedves Mindenki!
Megnyílt a rajzverseny online galériája!
Szavazzatok Ti is a simontornyai rajzokra, ahol 2011. július 1-jétõl egy egyszerû regisztrációt követõen lehet szavazni 2011. szeptember 30-ig.
Értékelés és díjazás
A beküldött (a pályázati rendszerben,
online feltöltött) rajzok versenyen vesznek részt, a 100 legjobb ötlet alkotói
(ebbõl 3 közönségdíj, a három legtöbb
szavazatot kapott mûvek alkotóinak)
SIÓ ajándékcsomagot, a legszínvonalasabb munkákat beküldõ 10 intézmény
SIÓ-bulit kap.
http://koszonjuksio.hu/galeria2011.php

Eddigi szakszervezeti munkáját több kitüntetéssel ismerték el, 1995-ben az Eötvös emlékérem ezüst, 2001-ben az arany
fokozatát kapta meg. Az idén a pedagógusnapi központi ünnepségén elnökségi
dicséretben részesítették.
Va Lá

Hasznos, szórakoztató
programok
Nagy érdeklõdés mellett zajlottak a könyvtár júliusi szabadidõs
foglalkozásai, különösen a kézmûves foglalkozások népszerûek a
gyerekek körében. A könyvtár – amellett, hogy tartalmas idõtöltést kínál a nyári szünidõre –, megismertette az érdeklõdõ fiatalokat a kézmûvességgel, a barkácsolással kapcsolatos könyvekkel is.
Hasonló foglalkozásokra augusztusban is várjuk a fiatalokat.
Vácziné Horváth Anikó

A fenti linkre kattintva indulhat is a szavazás!
Elõre is köszönöm, ha szavaztok!
Üdv: Gyurkóné Tóth Irén
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Volt egyszer egy bõrgyár…
8. rész
Az 1. kép a Kondor családról készült 1927-ben. Állnak balról: Joó
Ferenc és felesége, Kondor Katalin, Kondor István, Kondor Mihály családjával, Kondor Lajos, Hersics Ferenc, Kondor János –
elõttük felesége ül. Középen a szülõk, id. Kondor József és Cserna
Julianna. Balszélen Kondor Istvánné, három gyermekük Mária
(Vinczellérné), István és János. A nagyapa mellett balról ifj. Joó
Ferenc áll. A képet Dudás Istvánné Kondor Erzsébettõl kaptam
Siófokról, amikor készült, õ még nem is élt. Szülei sincsenek a képen. A családból legtöbben a bõrgyár dolgozói voltak.

2. kép: A második kép a meszes mûhely gépes brigádjáról készült
az 1970-es években – Papp Józseféktõl kaptam. Elsõ sor balról:
Fehér László, Szilágyi József, Szûcs József, Fuló Lajos, Cseh János, Takács Sándor. Mögöttük: Takács Viktor, Kovács József,
Toldi Zoltán, Szûcs István, Takács István, Fresli József, Papp
József, Czank István.

4. kép: A negyedik kép a bérelszámolási osztály dolgozóiról készült egy kerti vagy szõlõhegyi összejövetelen. Állnak jobbról:
Pergerné Cselényi Marika, Vinczellérné Dorn Éva, Bajánné Szepesi Margit, Miskiné Madarasi Magdi, Takács Ferenc, Szilágyiné
Lahner Csöpi Ica, Takács Ferencné Anci, Bakonyi Ildi, Szabó
Erika, Farkas Istvánné Jutka és lánya, Gyöngyi. Elõttük: Horváth
Lajos, Pataki László és felesége, Bódog Joli, Benkõné Herpai Irma, és a balszélen feltehetõen Horváthné Lukács Joli ül. A kép
1980 körül készülhetett. Dielné Perger Ágitól, továbbá Vinczellér
Józsefnétõl és Farkas Istvánnétól kaptam. Évtizedeken át kedves
munkatársaim voltak.

5. kép: Gulyás Istvánné Pannikától származik az ötödik kép s, a
rajta lévõk jobbról – hátsó sor: Netling Henrikné, Csík Józsefné,
Szabó Sándorné. Elöl: Csömöszné, Szili Jánosné, Gulyás Istvánné és balszélen Éva nevû munkatársat láthatunk. (Kérjük,
szóljon, aki tudja a teljes nevét.)

6. kép: A hatodik képet Czank Istvánné Herczegh Margit fia István hozta édesanyja emlékképei közül. A kenõszalagon dolgozókat ábrázolja a mûhely elõtt. Elsõ sorban jobbról: Vargáné, Ikerné, Csomorné, Nagyné. Mögöttük: Varga Andrásné, Ágostonné,
Baranyainé, Csórik József és Czank Istvánné.
3. kép: A harmadik képet Botos Józsefné hozta – férje is ott áll a
többiekkel, de sajnos õ már nincs közöttünk. A kép hátoldalán ez
áll: Régi faragó mûhely dolgozói, 1970-es évek. Elsõ sor balról:
Ünnep János, Csõsz István, Botos István, Pákozdi László. Második sor: Mészáros István, Császár István, Mészáros József, Botos
József.

Egy ideig még fogadunk el további fényképeket – az eddig hozottakat köszönjük.
Kiss Margit
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Megkezdõdött a volt bõrgyár
Különleges ünnep a
külsõ szépítése
bõrgyári nyugdíjasklubban
Simontornya egyik szégyenfoltja volt eddig az egykori bõrgyár
épülete. Kitört ablakok, omladozó vakolat, háborúra emlékeztetõ állapotok fogadták a kisvárosba érkezõket. A Sióparti részen a
napokban elkezdték az épület felújítását, az alsó szinten befalazták a nyílásokat. A felsõ szinten szigetelték a falat, helyére kerül-

Szokásos havi összejövetelnek indult az augusztus 2-án megtartott klubdélután. Elõször egy szomorú kötelezettségüknek tettek
eleget, egy perces néma felállással adóztak a közelmúltban elhunyt Vinczellér Józsefné emlékének, aki sokáig a klub pénztárosa volt. Megünnepelték az elmúlt idõszak névnaposait, elõkerül-

tek a finom házi sütemények az üdítõitalok és a pezsgõ. Ezután
valami olyasmi történt, ami a klub életében még soha. Ekkor köszöntötték születésnapja alkalmából Bregovics Pálnét Manci nénit, aki a klub alapító tagja és egyetlen aktív 80 évese. A korát
tek a mûanyag ablakok is. Az épületrész új, színes vakolatot kapott, és most már öröm nézni a Sióparti részt. Várjuk a folytatást,
reméljük, hamarosan elkészül a még hiányzó oldal is. Az már csak
hab lenne a tortán, ha arról számolhatnánk be, hogy több embernek biztosít munkát a felújított épület tulajdonosa.
Va-Lá

Megmentik a volt bõrgyár
emblémáit
meghazudtolóan fiatal Manci nénit nagyon meglepte az ünneplés, nem számított rá, így igazi meglepetésben volt része. Egy kicsit el is érzékenyült, amikor két verssel is felköszöntötték. A saját
szerzeményû vers: 80 év, az hosszú idõ, ezalatt több nemzedék is
felnõ. Boldogságban, egészségben légy gazdag, mindent megkapj,
amit az élet megadhat. Tõlünk ezt a kis köszöntõt kapod, kívánunk boldog 80. születésnapot. A gratulációk után pezsgõs koccintással kívántak, még további hosszú boldog életet az ünnepeltnek. Én is hasonlókat kívánok egykori munkatársamnak.
Va Lá

Két „bõrös” nyugdíjasklub
van a kisvárosban

Sokáig kérdéses volt az egykori Bõrgyár épületén elhelyezett felírás és a gyár 200 éves évfordulójára készített mozaikból kirakott
embléma sorsa. A napokban megkezdték renoválni ezt a részt is,
sokan féltek, hogy megsemmisül, ez a két emlék. Csõszné Kacz
Edit polgármester és Tóthné Unghy Ilona a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke hathatós közbejárására, megmaradnak az
emlékek. A Metalmax Kft. az épület tulajdonosa hozzájárult,
hogy az embléma a helyén marad, míg a feliratot gondosan leszerelték és a Helytörténeti Ház bõrgyári kiállításán, õrzik tovább.

Az egykor szebb napokat megélt korábbi nagyközség régi, virágzó
és közel kétezer embernek munkát és megélhetõséget biztosító
két nagyüzemére már csak a róluk elnevezett nyugdíjasklubok
emlékeztetnek. A Simontornyai Bõrgyár és a Simontornyai Bõrés Szõrmefeldolgozó Vállalat már több éve bezárta kapuit. Az ott
dolgozó nyugdíjasok, azonban továbbra is összetartanak, élénk
klubéletet folytatnak. A bõrgyárban a nyersbõrbõl cipõ, ruha, bútor, díszmû és talpbõrt gyártottak, míg a BSZV labdákat, bõrkabátokat, szõrmebundát és egyéb bõrtermékeket készített. A rokonszakmák miatt napjainkban is gyakran összetévesztik a két
klubot. Legutóbb is ez történt, Tamásiban a nyugdíjas kulturális
seregszemlén sikeresen szereplõ boás táncot bemutató szépkorúak a BSZV nyugdíjasai voltak.

Va-Lá

Va-Lá
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A virágcímereket
magánszemélyek
készítették
A szentháromság szobor dombján korábban az önkormányzat alakította ki a virágból készült címereket. Az idén ez a megtakarítási
törekvések miatt elmaradt. Az utolsó pillanatban három személynek köszönhetõen mégiscsak magyar és simontornyai virágcímer
fogadta a nyári színházra látogatókat. Farkas Ferencné katolikus
egyházi hívõ és Csõsz László önkormányzati képviselõ közösen
megvásárolta a negyvenezer forint értékû virágokat. Enesei Józsefné, a Római Katolikus Egyházért Alapítvány kuratóriumának
elnöke, városszépítõ pedig elültette a színes egynyári növényeket.
Va Lá

Középkori lovagok, törökök és
királykisasszonyok költöztek a várba
Simontornyán mindez természetesen csak jelképesen, játékos
formában és csak egy hétre valósult meg. A Vármúzeum nyári táborában naponta több mint ötven gyerek – zömében alsó tagozatos tanuló – töltötte kellemesen és hasznosan az iskolaszünet egy
részét. Máté Imréné múzeumpedagógus vezetésével négy tanítónõ – Adrián Zsuzsa, Horváth Irén, Mezõ Márta és Varga Szilvia –
közremûködésével változatos programokat dolgoztak ki és valósítottak meg. Minden nap közös játékkal, daltanulással kezdõdött. Ennek során sok gitár is elõkerült, ez a hangszer igen népszerû a kisvárosban.

A gyerekek középkorú lovagokként várcsatákat vívtak, a királylány kiszabadításáért harcoltak. Zászlókat készítettek, batikoltak, nyeleket faragtak és forgatták a kész zászlókat. A nagy nyári

melegben jólesett, hogy egy nap – a Gálaker panziónak köszönhetõen – fürödhettek, strandolhattak. Rövid idõre a törökök is elfoglalták a várat, a lányok fátylakat készítettek és abban táncoltak. A kincsszerzés folyamán az egész várat bejárták, a pincétõl a
padlásig keresték a kincseket, gyûjtötték a pontokat. Játszva megtanulták a vár történetét, megismerték a híres embereket és a magyar történelem egy részét.
A zárónapon kalandtúrán voltak a szõlõhegyen, közben felkeresték Simontornya nevezetességeit, két pincei állomáson újabb játékos feladatokat oldottak meg.
A gyerekek elmondták, jól érezték magukat, hasznos volt az
együtt töltött hét, kár, hogy már vége.
Va Lá
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Nagy sikerû gálával zárult a népzenei tábor
Lacza Attila, a Fried Mûvelõdési Ház igazgatója, az ötletgazda, fájó szívvel jelentette
be a gálán, hogy immáron véget ért a tábor.
Sokat dolgozott, és kissé már elfáradt a
reggeltõl estig tartó készenlétben, de mint
mondta szívesen, örömmel tette, mert egy
igazán nemes ügyért dolgozott együtt a tábor minden lakójával. Az együtt töltött egy
hét megnyugvást is hozott számára. Külön

kiemelte és virágcsokorral köszönte meg a
táborvezetõ Budai Ilona és a kézmûves
foglalkozásokat vezetõ Marosvölgyi Ágnes és Dörömbözy Margit munkáját. A táborban a gyerekek jellemét is formálták,
sokat beszélgettek a tisztességrõl, a becsületrõl, a hûségrõl, a hazaszeretetrõl. A Budai Ilona nevével fémjelzett, a mûvésznõ
szavai szerinti „munkatábor” egy hete

alatt 38 népdalt tanultak meg a gyerekek.
Ennek egy részét mutatták be a táborzáró
gálán, felhangzottak a különbözõ tájegységek dalai, kiállították az itt elkészült kézmûves alkotásokat. Az alsónyéki Zsikó
Zoltánt kapta talán a legnagyobb tapsot,
mely nem csak produkciójának szólt. Róla
kiderült, hogy tíz éve minden táborban itt
volt, Simontornyán kapta az elsõ indíttatást a zenei pályára, olyannyira, hogy az
õsszel a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen már a második évfolyamot kezdi.
Budai Ilona, az egyetem óraadó tanára,
nagyon örült, hogy a Zoltán a zenei pályát
választotta, elmondta, van még egy nagyon
tehetséges tanítványa, a budapesti Kiss
László, s bízik, hogy õ is követi Zsikó Zoltánt. Természetesen, a fõ cél továbbra is a
népdal, a népzene minél szélesebb körben
való megismertetése, megmentése, megszerettetése. Ebben minden ember fontos
láncszemet tölt be vélekedett Budai Ilona
zenepedagógus, kiváló népdalénekes.
Va Lá

Szálkáim

Az olvasó írja

A téma ezúttal is az
utcán hevert, pontosabban a körzetközponti orvosi ügyeleti
rendelõ elõtt található hulladéksziget mellett. A fotó itt készült, de sajnos több
helyen is hasonló állapotok uralkodnak. Nem tudom, eddig még
nem sikerült nyomára járni, milyen rendszerességgel ürítik az ott található három
konténert, de, biztos, hogy többször is kicsinek bizonyult a gyûjtõedény. A mellé-

Tisztelt Szerkesztõ Úr!
Örömmel olvastam a Simontornyai Hírek júliusi számában, hogy hangot adott az elektromosok által végzett barbár munkával kapcsolatban.
Én is panasszal éltem a szolgáltató felé a Bercsényi utcában végzett „munkájuk” miatt.
Június óta vagyok velük levelezésben. Mellékelve elküldöm Önnek a panaszlevelemet a
vandál munkáról. Meggyõzõdésem, hogy ezekben az esetekben egyedül a nyilvánosság
gyakorolhat nyomást és az, ha minél többen szóvá teszik!
Színvonalas újságjához további jó munkát kívánok!
Üdvözlettel: Takács Zsuzsanna

Tisztelt Panasziroda!
Panaszbejelentést kívánok tenni, az Önök alkalmazásában álló Simontornyán „fagallyazást” végzõ brigád munkájával kapcsolatban.
Május 30-án, a délelõtti órákban Simontornyán, a Bercsényi utcában kb. 6 fõ alkalmazottjuk egy hónapon belül második alkalommal, végeztek a villanyvezetékek alatti favágást az édesanyám ingatlana elõtt. A fenti napon a munkát úgy végezték el, hogy derékvastagságú ágakat fûrészeltek le, ami valószínûleg a fa pusztulását fogja okozni. Idõs
édesanyám kérését, miszerint a kertjében lévõ fa ágaihoz ne nyúljanak, minõsíthetetlen
hangnemben utasították vissza. A munkálatokat úgy folytatták, hogy a lezuhanó ágak a
kerítésében is kárt tettek (annak deszkázatát megrepesztették), kertjében a virágokat
összetörték.
A munkavégzésükre általában jellemzõ (a tavalyi évben is így történt), hogy a levágott
ágakat nem húzzák le, hanem a fák koronájában hagyják, így azok késõbb, vihar esetén
váratlanul lezuhanva komoly balesetet okozhatnak.

dobált hulladéktól nagyon csúnya a látvány, mely rontja városképet. A másik kérdésemre, dilemmámra sem kaptam még
választ, vajon igaz lehet, hogy a szelektíven
gyûjtött papírt, mûanyagot és üveget a
szállítók egy helyre öntik, akkor mi értelme az egésznek?!
Va Lá

Megkérem Önöket, hogy az alkalmazottjaikat szorítsák civilizált viselkedésre, és akadályozzák meg, hogy a „villanyvezetékek szabadon tartására” hivatkozással fölöslegesen
kaszaboljanak szét értékes, öreg fákat az indokoltnál jobban megcsonkítva, azok pusztulását okozva.
Panaszomat a Simontornyai Önkormányzatnál is megtettem, ahol arról tájékoztattak,
hogy az Önök cége végeztette, végezteti a munkát. Kérem panaszom kivizsgálását és
intézkedésüket.
Tisztelettel:
Takács Zsuzsanna
2014 Csobánka, Hanfland körút 12.
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65 év után talált édesapja sírjára
Lelki megnyugvást érez szépkorú lánya
A simontornyai szovjet hõsi emlékmû körüli sírkertben, sok katonatársa mellett nyugszik a kazahsztáni Kumarov Bekzhan fõhadnagy. Az idén lenne 100 éves, de már 1945. március1. óta magyar
földben pihen. Egyetlen lánya, Szabila Komarova még csak 3 éves
volt, amikor utoljára látta, s gyerekfejjel szinte alig emlékszik
édesapjára. Mégis elhatározta, addig nem nyugszik, míg meg nem
találja azt a helyet, ahol eltemették. Ez 65 év után sikerült. Nem
volt könnyû, mert abban a könyvben, ahol nyilvántartották a hõsi
halottakat, kevés adat szerepelt, ráadásul helytelenül Simontornyát nevezték meg a halál színhelyéül. Puskás Ferenc követségi tanácsos kitartó keresõ munkájának eredményeként azonban
mégis rátaláltak. A napokban Szabila Komarova unokáival és

dédunokáival Simontornyára látogatott, ahol felkeresték Csõszné Kacz Edit polgármestert is. Megköszönték az eddigi segítségét, mely nélkül nem lett volna sikeres a keresés. A találkozáson
2000 eurót adott a család a városnak azzal a céllal, hogy az általuk
hozott emléktáblát helyezzék ki, valamint a szovjettemetõ felújítását, karbantartását végezzék el. A pénzösszeg átadásáról és az
elvégzendõ feladatokról Puskás Ferenc tolmácsi és szervezõi segítségével jegyzõkönyv készült, mely a kölcsönös bizalomra épül.
A család úgy érezte, kötelességük és lelki megnyugvást hoz az,
hogy így emlékeznek meg az apáról, nagyapáról és dédnagyapáról, mindezt vallási alapon, szeretett halottjuk emlékének adózva.
Va Lá

Újra itt a nagy csapat
Kilencévi szünet után újból utcabált rendeztek
az Illyés Gyula utca lakói. A fõszervezõk,
Kapoli István, Kerekes Csaba és Horváth László jó szervezõ és lebonyolító munkát végeztek.
A reggel 4 óráig tartó mulatságon közel nyolcvanan vettek részt, az utca lakói mellett vendégeket is meghívtak. Nagyon jó hangulathoz,
hozzájárult az élõzene mellett a lakók barátsága, összetartozása is. A magyar ember szokásához híven vacsorával kezdték az estet, majd különbözõ versenyek, játékok színesítették a
programot. Volt itt talicskatoló szlalom, ahol
elõbb a férj tolta a feleségét, majd mindez fordítva is megtörtént, jót mókáztak, nevettek. A
zsákbafutó verseny is nagy derültséget keltett.
A kötélhúzást több formában is kipróbálták.
Az utca egyik felén lakók versenyeztek a másik
oldali lakókkal, majd a páros számon lakók a
páratlanokkal, valamint több más elv szerint
két részre osztott csapat húzta kötelet. Kapoli
István ezúttal sem tagadta meg lovas múltját és
jelenét, ebbe a versenybe bevonta a Játék nevû
lovat, aki többször is legyõzte az emberek alkotta csapatokat.
Szép este volt, jövõre ismét megrendezik, nem
várnak újabb kilenc évet – vélekedtek a résztvevõk.
Va Lá

A tanítónõk, a szülõk és segítõik
újították fel az alsósok tantermeit
Az idei nyár az iskolában a költözködés, az új tantermek kialakítása jegyében telt, illetve telik el. Az eddigi három iskolaépületbõl kettõbe költöznek a tanulók és a pedagógusok. A szakmunkásképzõ kivált a Vak Bottyán ÁMK-ból, õk a volt ÁFÉSZ
irodából kialakított iskolában lelnek új otthonra. A Hunyadi utcai iskolában felszabadult helyekre költözik a gimnázium, míg innen két osztály a Petõfi úti iskolában
kap helyet. A nagy átalakítások az iskola minden dolgozóját egész nyáron igénybe
veszi. Eredetileg, úgy volt, hogy az idén nem tudják a frissítõ meszeléseket és az
egyéb karbantartást elvégezni. Az érintett négy alsó tagozatos osztály mind a nyolc
tanterme összefogással mégis megszépült. Az osztályfõnökök, a szülõk és azok segítõivel közösen elvégezték a tisztasági meszelést, festést és a kisebb karbantartást, így
az õsszel megújult, otthonos tantermek várják a tanulókat.
Va Lá

HÁZASSÁGKÖTÉSEK JÚLIUSBAN:
Dr. Hermann Márta–Amma Ottó Ferenc
Bévész Krisztina–Kara József János
Lovas Szilvia–Szegedi Árpád László
Polákovics Júlia–Csepregi György
SZÜLETÉS:
JÚLIUS HÓNAPBAN NEM VOLT.
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Ismét találkoztak a szelíd motorosok
Kisszékelyben immár a tizennegyedik alkalommal gyûltek össze a
motorozás és a motoros életforma szerelmesei. Bencze János, a
Simontornyai Aranyhorda Motoros Baráti Társaság vezetõje volt
az ötletgazdája az elsõ találkozó megszervezésének, melyet azóta
minden évben megrendeznek. A fõszervezõ elmondta azért esett

a választás Kisszékelyre, mert ez ideális hely a háromnapos együtt
létre, s Keresztes László polgármester is mindenben segíti õket.
Ez nem egy fesztivál, itt a barátság a motorozás szeretete tartja
össze az ország különbözõ pontjairól érkezett motorosokat.
A hétvégén több mint kétszázan érkeztek az üdülõfaluba, még az
országhatáron túli magyarlakta helyekrõl is jöttek. Vannak, akik
eddig mindig itt voltak, õk már többnyire a családdal, az unokák-

kal kibõvülve jönnek. A kötetlen, laza, igazán családias hangulatú
találkozón ismerkedtek, tapasztalatot cseréltek a motorosok, s
különbözõ ügyességi vetélkedõk, koncert is színesítette az idei
programot. A strand területén jól érezte magát a három generáció, mindenki megtalálta a kedvenc idõtöltését, a gyerekek lubickoltak a kellemes vízben.

A találkozó mindhárom napját a sportszerûség jellemezte.
Va Lá

Köszönet az új autóért!
Néhány hete nem mindennapi ajándékot kaptam barátaimtól.
A képen látható kis autóval már esõben is, télen is bátran járhatok, mivel
fûteni is lehet. Sebessége 10 km/óra, és nagyon kényelmes. Nem tudom,
hogyan lehet megköszönni azt, amit igazából nem is lehet, de ezzel a pár
sorral azért megpróbálnám. Vámi Laci és Borika igen sokat tettek értem
ismét, ezzel az ajándékukkal is. Köszönet illeti még Szántó Lacit, Sós Pityut, Herczeg Gyöngyit és Badics Beust is, akik szállítottak, szereltek, díszítettek, szervezkedtek, és azon munkálkodtak, hogy minden az örömünkre legyen! Sikerült!
Bán Zsolt

A kép a Kaktusz Extrém Parkban készült
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Erdélyben voltunk
citerázni

Rövid hírek

A nyárádszeredai polgármester meghívására négy napos látogatást tettünk
Simontornya testvérvárosában. Felejthetetlen élményben volt részünk. Érkezésünkkor a kultúrigazgató, Gyöngyike kitûnõ fogadtatása után, számos kulturális eseményen vettünk részt a Nyárádmente kistérségi rendezvényeken.
Látványos felvonulás keretében a nyárádszeredaiakon kívül jelen volt citerazenekarunk is, a magyarországi Mór település fúvószenekara, az aszódi
mazsorettes lányok, illetve Szerencsrõl is jöttek vendégek, akik saját mûsoruk-

Egyre több gyerekcsoport keresi fel a Vármúzeumot.
A fiatalok Máté Imréné múzeumpedagógus vezetésével elméleti és gyakorlati foglalkozások során, játékos formában ismerhetik meg a vár történetét, illetve
a középkort.

Egyre népszerûbbek
a múzeumi tanórák

Épületek eladásával javulhat
a pénzügyi helyzet
Három, jelentõs értékû épület értékesítésével kívánják enyhíteni az önkormányzat jelenlegi pénzügyi
gondjait.
A korábban már több alkalommal is meghirdetett
strandon kívül eladnák a volt kolostorépületet, valamint a bõrgyár egykori irodaházát, melyben eddig a
gimnázium mûködött. Az ingatlanok értékesítésébõl
több millió forint bevételt várnak – hangzott el a
legutóbbi képviselõ-testületi ülésen.

Sok családnak segített
az élelmiszercsomag

kal színesítették a programot. Együtt alkottunk egy „egészet”, melyet ott nagyra értékeltek. A legnagyobb hatást a Honfoglalás címû dallal értük el, a citera
hangját itt is énekkel kísértük, ez egyúttal a utolsó száma volt az elõadásunknak. A mûsorok után a fõzõversenyen résztvevõk munkáját teszteltük. Igen finomat fõztek a Magyarosi szakácsok is, melyet kiválónak értékeltünk. Az estét
közös éneklés és a Homonyik Sándor kellemes mûsora, majd a tûzijáték zárta.
A Szélhatár vendéglõ dolgozói mindent megtettek a kényelmünkért.
Kísérõnk, Torma József képviselõ elvitt minket Szovátára a Medve-tóhoz is.
Gyönyörû volt a táj, a hegyek, a fenyvesek.
Sajnálatos módon Dászkel László polgármesterrel balesete miatt csak Marosvásárhelyen, a kórházban találkozhattunk. Ezúttal is kívánunk neki mielõbbi
gyógyulást.
Köszönjük Nyárádszeredának ezt a tartalmas négy napot.
Pál József, Geiger István, Barna Sándor

Jubilált az aranyminõsítésû citerazenekar
Simontornyán a népzenei hagyományok õrzõi között jelentõs szerepet tölt be
a négytagú citerazenekar. Korábban 5 fõ pengette a húrokat, de a nyugdíjasok
alkotta citeraegyüttes legrutinosabb tagja, a 85 éves Király László ma már nem
vállalja rendszeres fellépéseket. A közelmúltban immár kétszázadszor léptek
fel. Széles zenei repertoárjuknak köszönhetõen sok helyen szórakoztatták
már a közönséget. Felléptek több környékbeli település falunapján, szüreti
mulatságokon, egyházi és világi ünnepeken, élõ adásban szerepeltek a Budapest TV-ben is. Szilveszterkor az õ zenéjükre táncolt az öregfiúk focicsapata, s
ez ritkaságnak számít. A legjobb hangulatot a borversenyeken varázsolják,
ilyenkor a közönség szinte extázisban énekel velük. Szinte nincs a városban
olyan rendezvény, melyen ne léptek volna még fel. A jótékonysági bálokon állandó szereplõk, csakúgy, mint az Õszikék Szolgáltató Központban, ahol az
idõsek részére megtartott ünnepségeken, valamint a Vármúzeum Kis esti zenék sorozatában is. Az aranyminõsítést zenei vezetõjük, Dolovainé Gyarmati
Erzsébet énektanárnõ hathatós segítségével, szorgalmas, kitartó munkával érték el. Erre nagyon büszkék, és a mai napig hetente egyszer gyakorolnak, hogy
mint Pál József a zenekar egyik szóvivõje mondta, formában maradjanak.
Ezek az együttlétek nemcsak a zenélésrõl szólnak, hanem erõsítik a barátságot, az emberi kapcsolatokat is. Példaképek õk a városban, ezt bizonyítja az is,
hogy tevékenységük elismeréséül 2008-ban megkapták a legmagasabb adható
helyi díjat, a Simontornyáért kitüntetést.
Va Lá

Közel 1600 rászoruló család részesült abból a segélyszállítmányból, melyet a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adományozott. A 26 raklapnyi élelmiszert az MG. Trans. Kft. – Megyeri Gábor és Laczkó
Tímea – térítésmentesen szállította Simontornyára.
A több tonnányi – száraztésztát, kekszet, étolajat és
vitamin készítményeket, tartalmazó – csomagokat a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai osztották ki a lakosságnak.

A jövõben ismét eredeti célját
szolgálja a Paul ház
A Temetõ utcában található az a városi vöröskeresztes ház, mely nevét a német adományozóról kapta. A
házat eddig lakók bérelték, most visszakapja eredeti
funkcióját. A jövõben itt tartják majd a Vöröskereszt
rendezvényeit, tárolják a Marpingen–Urexweilerbõl
érkezõ adományokat – tájékozatott Vámi Istvánné, a
Vöröskereszt elnöke. Hozzáfûzte, a tisztasági meszelést elvégezték, de pénz hiányában nem tudják a nyílászárók mázolását és egyéb szükséges renoválást elvégezni. Várják azon szakemberek segítségét, akik
térítésmentesen, vagy az adományokból felajánlott
bútorokért a munkát elvégzik.

Fontos idõpont, ne feledje!
Közeleg a II. félévi adók befizetésének idõpontja.
Szeptember 15-ig pótlékmentesen befizethetõ, de
utána már késedelmi kamatot számítanak fel. Ügyeljünk az idõpontra!

A két nyugdíjasklub közösen
zárta a félévet
A BSZV nyugdíjasai a hagyományoknak megfelelõen közösen ünnepeltek a testvérklubbal az ÁFÉSZ
Nyugdíjasklub tagjaival. Mindkét klub vezetõ értékelte az elsõ félévet, majd megbeszélték a következõ
idõszak feladatait. Köszöntötték a születés- és névnaposokat, az ízletes vacsora elfogyasztása után
anekdotáztak, beszélgettek, énekeltek és Perger Imre társklubvezetõ szintetizátoros zenéjére táncoltak.
Va Lá
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Tornagyõzelemmel hangoltak a bajnokságra
Megkezdték a felkészülést az STC focicsapatai. A felnõttek eddig
már több edzõmérkõzést játszottak. A fõ cél az újonnan igazolt játékosok beépítése, a csapategység kialakítása. A Mezõszilason lejátszott derbin 4-1-re gyõztek.
Góllövõk: Czégenyi, Sandó, Gyõre J. és Lepsényi J. Ozorán a
Cziráki József emléktornán veretlenül lettek elsõk. A 4 csapatos
körmérkõzéses rendszerben lebonyolított tornán két, megyei I.
osztályú gárda a Tamási és a Tab (Somogy megyei I. osztályú, az
élvonalhoz tartozó alakulata), valamint a hazai, Ozora és az STC
megyei II. osztályú csapata vívott színvonalas küzdelmet. A mérkõzések egyszer 45 percesek voltak.
Eredmények:
Tamási–Ozora 3:2, Ozora–Tab 2:0, Tamási–Tab 0:0.
A Simontornya eredményei:
STC–TAMÁSI 0:0, STC–TAB 3:1, góllövõk: Pap T., Sandó Sz.,
Vaczula. STC–OZORA 7:0, góllövõk: Sandó Sz. 4, Papp T. 2,
Czégenyi T. 1. A Kupa végeredménye: I. STC 7 pont, II. Tamási 5
pont, III. Ozora 3 pont, IV. Tab 1 pont. A torna gólkirályi címét
Sandó Szilárd (STC) 5 találattal érdemelte ki. A mérkõzéseken
szereplõ simontonyai játékosok: Juhász Gábor, Kerekes Alex
(kapusok), Gergõ János, Szûcs István, Jancski Gábor, Balogh Botond, Ambrus László, Gyõre József, Barna Csaba, Papp Szilárd,
Papp Tamás, Vaczula Attila, Sandó Szilárd, Lepsényi János,

Fung Patrik, Czégenyi Tamás, Bor Dávid, Kovács Zoltán (mezõnyjátékosok).
Tóth Attila, a csapat edzõje elmondta: a felkészülést jól szolgálta
az emléktorna, sok mindent kipróbálhattak. Jól megszervezett
torna volt, kiváló vendéglátással. Méltó emléket állítottak a
Cziráki Józsefnek, az egykori kiváló játékosnak, a játékvezetõnek, az ozorai sportköri vezetõnek, a Tolnai Népújság volt tudósítójának. A tervek szerint minden évben megrendezik az emléktornát.
Va Lá

A városban is sokan járják,
hódít a zumba

Ismét aktuális lehet

Szomorú Ramona budapesti középiskolás, aki nyarait Simontornyán, nagyszüleinél tölti, egy nagy ajándékot adott a városnak. A táncot kedvelõ lány kezdeményezésére és vezetésével június közepétõl hetente kétszer, kedden és csütörtökön
este 6 órától zumbát táncolhatnak egészen az õszi iskolakezdésig. A táncórák ingyenesek, ugyanis valódi ajándéknak szánta Szomorú Ramona az új tánc betanítását. A Temi Fried Mûvelõdési Ház igazgatója Lacza Attila rögtön felkarolta a
remek kezdeményezést, és térítésmentesen bocsátja rendelkezésre a termet. Az
elsõ órákat még a klubteremben tartották, de az hamar szûknek bizonyult és átköltöztek a nagyterembe, ahol esténkén 60-70, zömében lányok és asszonyok –
köztük hollandok is –, egészséges mozgást végeznek, formálják testüket. Ez a
mozgásforma szerves részét képezi az egészséges életmódnak.
A zumbát tüzes latin zenékre táncolják, és amellett, hogy élvezik, észrevétlenül
fogynak is. Egy 60 perces fitnesz program alatt 600 kalória ég el, ezáltal jobb közérzetet biztosít, növeli az állóképességet. Ezért olyan népszerû.

Immár lassan 20 éve lesz, hogy a Simontornyai Hírek 1993. július 2-ai, valamint 1993. október 8-ai
számában a gombákkal kapcsolatosan írtam. Bár
piaci körülmények között nem vizsgálom már
(tán igény híján), mivel régóta nem az önkormányzat alkalmazottja vagyok (inkább házhoz
hozzák a vizsgálandó tételeket). Mivel jogosítványaim a mai napig megvannak, árusítási engedélyt
tudok kiadni (Simontornya város piacára, kizárólag ide). Azonban a bemutatott gombatételeket
ott kell megvizsgálnom. (Megemlítem még, hogy
hivatalos gombavizsgálat Dombóváron, Dunaújvárosban, Székesfehérváron van legközelebb.)
Szekszárdi kolléganõm nyugdíjba ment, azóta némi helyettesítés, kísérletezés után ott is megszûnt
a hivatalos vizsgálat. Ma már tiszteletdíjért, vagy
ingyen a felelõsséget senki nem vállalja, esetleg
kötik a piacfelügyelõi munkakörhöz, már ha ilyen
végzettsége is van az illetõnek. Kár, hogy így alakultak a dolgok, ha egyetlen gombamérgezést is
meg tudunk akadályozni, már nem volt hiábavaló
a munka.

Va Lá

Dolovai Béla
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