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HÕSÖK NAPJA
A városban folyó átépítési munkák miatt
az idei megemlékezést az elsõ világhábo-
rús emlékmûnél tartották, ahol koszorú-
kat és virágokat helyeztek el a Hõsök napi
ünnepség alkalmával. A gimnázium 10. G
osztályos tanulói rövid mûsorral tették
még meghatóbbá a megemlékezést. Az
ünnepi megemlékezésen Menyhártné

Szûcs Ildikó, a Vak Bottyán ÁMK tanára
ünnepi beszédében méltatta a hõsöket és
fogalmazta meg az utókor feladatait.
„Mindazokat a nemzet hõseinek kell te-
kintenünk, akik akár fegyverrel, akár a nél-
kül, odaadóan szolgálták a hazát a végve-
szély óráiban, és akár az önkény megtorló
intézkedéseit is vállalták ” – így rendelke-

zik a törvény a hõs fogalmáról. Történel-
münk lapjai bõvelkednek, és napról napra
szaporodnak dicsõ és gyászos események-
kel. Vegyük sorra a megpróbáltatásainkat:
Muhi csatavesztés, a mohácsi vereség,
Thököly és Rákóczi szabadságharc, Nagy-
majtény, Világos, Doberdó, Galícia, Tria-
non, a Don-kanyar tragédiája, a kommu-
nista diktatúra, az 1956-os forradalom és
szabadságharc, csak legjelentõsebb állo-
másait említem a magyarság fájó áldoza-
tokban, veszteségekben bõvelkedõ törté-
nelmének. Katonák, hõsök. A hétköznap-
ok harcosaiból halhatatlan hõsökké lettek.
A feláldozott életért ennél többet az em-
ber nem is kaphat. Ezt az áldozatot és az
érte kapott jutalmat semmi nem kisebbít-
heti, független az ideológiáktól, a vallások-
tól, az etnikai hovatartozástól. Ezért ne-
künk, az utókornak szent kötelességünk
sírjaikat rendben tartani, emlékezni azok-
ra a magyarokra, akik az elmúlt ezredév-
ben vérüket ontották a hazáért, a szabad-
ságért, a nemzeti függetlenségért. A ma
élõ generációk többsége számára szeren-
csére már messze került minden háborús
borzalom élménye. De emlékeznünk nem-
csak az utókor parancsa, hanem kötelessé-
günk is a jövõvel szemben. Hiszen az emlé-
kezés az, ami bennünket, embereket meg-
különböztet és egyedivé tesz. Hõseink em-
léke most is szívünkben él, s lelkünknek
erõt ad az eljövendõ idõk harcaihoz.

Va Lá

90 év
zöld-fehérben

Megalakulásának kilencvenedik évforduló-
ját ünnepelte pünkösd vasárnapján a labda-
rúgó szakosztály. E jeles napra Csóka Ferenc
fõszervezõ vezetésével, igen tartalmas prog-
ramot dolgoztak ki. Elõször a bejáratnál fel-
avatták a városi sporttelep új tábláját, melyet
az SBTC egyik nagy ikonja, a 89 éves Fe-
renczi István kapus és a leendõ utód, a tehet-
séges Kerekes Alex – aki szintén kapus – a je-
lenlévõk nagy tapsa mellett közösen leple-
zett le.

Cikk a 4-5. oldalon.
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A testületi ülésrõl
jelentjük

A májusi testületi ülést a polgármesteri hivatalban folyó átépítési
munkák miatt a vár lovagtermében tartották. Az ülésen 7 fõ és 8
egyéb napirendi pontot tárgyaltak.
Tájékoztató az elõzõ ülés óta eltelt idõszakról:

1. Tamási város jegyzõjétõl kértem a Simontornya, Beszédes u.
42. sz. alatti ingatlanon lévõ lakóház bontására kiadott jegyzõi
határozat végrehajtását.
2. Részt vettünk a Szekszárd–Simontornya összekötõ út mûszaki
átadásának megkezdésén. A hiányok miatt a hozzájáruló nyilat-
kozatunkat még nem adtuk ki.
3. A városközpont rehabilitációja projekt keretében a mi két
részelemünk mûszaki átadása megkezdõdött.
4. Folyik a játszótéri kerítés Beszédes utcai oldali terület elõké-
szítése.
5. Megrendeltem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl a
polgármesteri hivatal elõtti járdaszakasz építését.
6. Helyszíni ellenõrzést tartottunk a Nitrokémia Zrt. képviselõi-
vel a Malom utca burkolatának helyreállítása tekintetében.
7. Tárgyaltam a Vertikál Zrt. vezérigazgatójával. Ígéretet kap-
tam tõle a Siópart utca helyreállítására, melyet június végére da-
tált. Így a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. felé elküldött
megrendelést visszavontam.

Április 30-án a városházán mûszaki megbeszélésre került sor a
pálfai úttal kapcsolatban, utána megtörtént a mûszaki bejárás is.
Részt vettem a május 1-jei ünnepségen, ami a településen folyó
város-rehabilitációs munkák miatt a Simontornyai Várban került
lebonyolításra. Köszönetemet fejezem ki a szervezõknek.
Május 4-én ünnepélyes keretek között, pezsgõs fogadás kereté-
ben elbúcsúztattuk a ballagó gimnazistákat.
Május 7-ére összehívtam a központi orvosi ügyelettel kapcsola-
tos társulási ülést, melyen részt vettek a központi ügyelet orvosai.
Õk tolmácsolták településeik véleményét, melyek döntõ többsé-
gükben pozitívak voltak, a felmerült hiányosságokat kiküszöböl-
jük.
Május 8-án Ferencz Kornél úrral, a VERTIKÁL ZRT. vezér-
igazgatójával tárgyaltam a hulladékszállítási feladatokról. A tár-
gyaláson Bárdos László címzetes fõjegyzõ úr is jelen volt.
Május 11-én részt vettem a szakmunkástanulók ballagásán.
Május 14-én tárgyaltam Szack Ferenc úrral, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. Tolna Megyei Területi Irodájának mûszaki
menedzserével és egy budapesti kollégájával, aki a mûemlékvé-
delemmel foglalkozik, a várban sürgõsen intézkedésre váró épí-
tési feladatok megoldásáról (loggia, pince lejáró, pince életveszé-
lyes állapotának megszüntetése).
Május 18-án került megrendezésre a „III. Simontornyai Várna-
pok”, amiért köszönetet mondok a szervezõknek, támogatók-
nak. Egy rendkívül színvonalas eseménynek lehettek részesei a
megjelentek.
Május 19-én köszöntöttem a 90 éves labdarúgó szakosztályt, gra-
tuláltam a régi és új labdarúgóknak. Köszönöm a szervezõk
munkáját.
Május 21-én találkoztam a Sió-menti önkormányzatok polgár-
mestereivel, a 24-ei közgyûlés elõtti egyeztetés céljából.
Május 24-én részt vettem a víziközmû közgyûlésén.
Május 25-én a polgárõr egyesület közgyûlésén vettem részt.
Május 26-án részt vettem a „Hõsök napja” rendezvényen.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Ismét felvetõdött a csapadékvíz megoldásának kérdése, mely
nagy esõzések esetén nem megoldott.
A képviselõk féltik a városközponton átvezetõ új utat, közeleg a
nagy nyári gabonaszállítás, mely nagy forgalmat eredményez, s
félõ, hogy károsodik az úttest. Súlykorlátozás bevezetését tarta-
nák célszerûnek.
Zsolnai István képviselõ a pedagógusok kérését tolmácsolta a
sportpályán található KRESZ park takarítását, felújítását kezde-
ményezte, mert a közlekedés oktatása már a gyerekkorban is
igen ajánlatos.
Elfogadták a polgármesteri hivatal tevékenységérõl szóló beszá-
molót.
Simontornya 2013. évi költségvetése I. negyedévi módosításáról
a rendelet tervezetet elfogadták. Kitértek a polgármesteri hivatal
elõtti térkövezés részleteire, anyagi vonzatára.
A temetkezési díjak éves felülvizsgálatát elvégezték. Figyelembe
vették az országos rendelet változásait.
A gyermekjóléti és gyerekvédelmi feladatok 2012. évi ellátását
átfogóan értékelték, azt jónak minõsítették, elfogadták.
A várossá avatás 18. évfordulóján tartandó ünnepi testületi ülés
idõpontját, helyszínét és napirendi pontjait elfogadták. A testüle-
ti ülést a várban tartják július 6-án szombaton, 19.00 órai kezdés-
sel.
Napirendi pontok: 1. Ünnepi köszöntõt mond Csõszné Kacz Edit
polgármester. 2. Városi kitüntetések átadása. 3. Simontornya vá-
ros borának díjátadása.
Tájékoztató hangzott el a három kiemelt beruházás helyzetérõl,
melyet elfogadtak. Részleteirõl Nagy Károly cikkébõl tájékozód-
hat a kedves olvasó.
Simontornya és térsége sürgõsségi betegellátását biztosító ön-
kormányzati társulás társulási megállapodását elfogadta a testü-
let.
Elbírálták a Simontornyai Vár muzeális intézmény, intézmény-
vezetõi beosztására benyújtott pályázatot. Máté Imréné kapott
megbízást 5 év idõtartamra.
Megtárgyalták a Pillich Ferenc Szakiskola bérleti díj mérséklés
iránti kérelmét. A bérleti díjat nem mérsékelték, ugyanakkor a
lovas oktatóbázis leégése miatt keletkezett károk helyreállítása
érdekében 360 ezer forint összegû támogatást szavaztak meg.
Az eb összeírás és eb-rendészeti feladatok végrehajtásáról is tár-
gyaltak. A kóbor kutyákat az arra illetékes szerv havonta össze-
gyûjti és elszállítja. A nem kevés pénzt felemésztõ akcióval ideig-
lenesen javul, de véglegesen nem oldódik meg a helyzet. A pol-
gármester a felelõtlen kutyatartó emberek szemléletének meg-
változásában bízik, reméli, nem történik olyan súlyos eset, mely
maradandó egészségügyi károkat okozhat. 2014-ben általános eb
összeírást tartanak.
A Simontornyai Kézilabda Klub önkormányzati támogatás meg-
emelésével kapcsolatos kérelmét megtárgyalták. Az NB II-be
feljutott csapat támogatását – a kölcsönös elõnyök alapján – meg-
emelték.

Va Lá
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Tájékoztató a három
kiemelt beruházásról

A legutóbbi tájékoztató óta sok dolog történt
A városközpont rehabilitációja beruházás
tekintetében mindhárom projektelem
(közterületek, épületek, állami közút) mû-
szaki átadás-átvételi eljárása megkezdõ-
dött. A cikk írásának idõpontjában még
egyik projektelem kapcsán sem került az
átadás lezárásra.
Az ivóvízminõség-javító program eseté-
ben a kivitelezõ kiválasztására hozott tár-
sulási döntést megtámadta az egyik aján-
lattevõ. A döntõbizottság sem a döntés-
ben, sem az eljárásban nem talált hibát, így
az ügybõl a társulás nyertesen jött ki.
Amennyiben a társulás döntése megfelelõ,
de az eljárásban hibát találtak volna, akkor
milliós eljárási bírságot kellett volna fizet-
nünk, valamint a támogatás 15-20 %-át el-
vonták volna. Ebben az esetben a projekt
megvalósítása került volna veszélybe, hi-
szen ekkora költséget (40-50 mFt) a há-
rom önkormányzat együttesen sem tudott
volna összeadni. A kivitelezõvel a szerzõ-
dés aláírására 2013. június 7-én kerül(t)
sor. A projekt naturális (mûszaki) mutató-
it a társulás honlapján (az önkormányzati
honlap aloldalán) lehet megtekinteni.
A szennyvízberuházást – mint elõzõleg
már írtam – az állam magához vonta. Ez az
elvonás nem érintette a megkötött szerzõ-
déseket. Ez az állami intézkedés tulajdon-
képpen a projektek bonyolításának meg-
gyorsítását jelenti, amely szokványos eljá-
rás az EU országaiban a hétéves költségve-
tés utolsó évében. Az engedélyek kiadása
tekintetében kiemelt beruházásnak szá-
mít, amely szerint a hatóság eljárási határ-
ideje felére csökken, valamint a központi

közbeszerzés is igénybe vehetõ. Simontor-
nya Város Önkormányzata az állami be-
avatkozás pillanatában már rendelkezett
engedélyekkel, a közbeszerzési dokumen-
táció (1-5. kötet) minõségbiztosítási eljá-
rása már folyamatban volt. Az NFÜ a
2012. december 8-ai tájékoztatása szerint
január 10-én kellett beadnunk ezeket a do-
kumentumokat a fenti eljárás lefolytatása
érdekében. Az NFÜ – a határidõk betartá-
sa esetén 2013. február 7-re vállalta a mi-
nõségtanúsítvány kiadásának határidejét.
Az önkormányzat – a vállalt határidõre be-
adta a dokumentumokat a minõségbiztosí-
tási eljárás lefolytatására. A tanúsítványt
ennek ellenére május 29-én kaptuk meg.
Ez – a tavalyi engedélyezési eljárás hét havi
késedelme mellett – újabb több havi kése-
delmet jelent. Ezek a késedelmek már
meghaladják az 1 évet. A projekt megvaló-
sítására adott teljes határidõ 2 év. Ebbõl jól
érzékelhetõ, hogy a lemaradás nem az ön-
kormányzat térfelén található. A tanúsít-
vány megérkezését követõ nap a közbe-
szerzési eljárást megkezdtük avval, hogy a
hirdetményt feladtuk. Napokon belül meg
kell jelennie a hirdetménynek. Mivel janu-
árban megjelentettünk egy elõzetes hir-
detményt, így az eljárás lehetséges legrövi-
debb határideje 29 nap az eredeti 53 nap-
hoz képest. Természetesen ez több lesz 29
napnál. Bízunk abban, hogy augusztus vé-
gére alá tudjuk írni a szerzõdést a kivitele-
zõvel. Így tartani tudjuk az NFÜ által elõ-
zetesen elfogadott ütemtervünket.

NK

Kék hírek
Az elmúlt testületi ülés óta 9 esetben ke-
rült sor nyomozás elrendelésére Simon-
tornya város területén elkövetett bûncse-
lekmények miatt.
Kábítószerrel való visszaélés vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
több simontornyai személy ellen, akik
2013. május 8-át megelõzõ idõben kábító-
szert fogyasztottak.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki 2013. április 8-án
10.00–11.30 óra közötti idõben a Buda-
pest–Pécs vasútvonalon, a vonaton – mi-
közben õ elaludt –, eltulajdonította a kar-
jára tett táskájából a pénztárcát, a benne
lévõ személyes iratokkal.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki 2013. május 29.,
21.45 és 2013. május 10., 10.30 óra közötti
idõben kapueltolás módszerével behatolt
a családjuk tulajdonát képezõ telephely-
ükre, és az ott található lezáratlan mûhely
épületébõl motorfûrészeket és motoros
fûkaszát tulajdonított el.
Eljárás indult egy Simontornya, Könyök
utcai lakos ellen, aki 2013. május 11-én
szóváltást követõen a kerítésen keresztül
egy konyhakéssel megpróbálta megszúrni
a szomszédját.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki 2013. május 17-ei
napon 9.30 óra és 10.00 óra közötti idõben
a családi háza beton kocsibejáró hídjára ki-
helyezett szódásrekeszébõl 450 Ft apró-
pénzt eltulajdonított. A nyomozás során
megállapítást nyert, hogy az elkövetõ több
helyrõl eltulajdonította a szódapénzt. Az
üggyel kapcsolatban egy simontornyai la-
kos elõállítottunk, gyanúsítottként került
kihallgatásra, aki a cselekmény elköveté-
sét beismerte.
Ismét kábítószerrel visszaélés vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
két simontornyai lakos ellen, akik 2013.
május 19-ét megelõzõ idõben rendszere-
sen kábító hatású anyagot fogyasztottak.
Egy mezõszilasi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki 2013. május 1. és
2013. május 15. között a simontornyai te-
metõben a rokonai sírjáról kettõ darab fa-
keresztet kitört, egyet eltulajdonított,
egyet pedig megrongált, mellyel 15.000 Ft
kárt okozott.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2012. október 25. és 2013. május 19-e kö-
zötti idõben a Simontornya külterületén
található területérõl eltulajdonított kb. 80
q akácfát, valamint a présháza elõtt talál-
ható üstházat a benne lévõ üsttel együtt.
Eljárás indult lopás miatt egy simontor-
nyai lakos feljelentése alapján ismeretlen
tettes ellen, aki 2013. április 30., 11.00 és
2013. május 18.,18.00 óra közötti idõben a
feljelentõ lakásából eddig tisztázatlan kö-
rülmények között eltulajdonította arany
ékszereit.

Ritter Rudolf r. alezredes õrsparancsnok h.

Rendõrségi hasznos tanácsok
Hivatalos személyeket, illetve szolgáltatók szakembereit csak akkor engedje be a lakásá-
ba, ha hitelt érdemlõen igazolják személyazonosságukat, öltözetük és felszerelésük, jár-
mûvük felirata a tevékenységükre utal.
Sem a szolgáltató cégek, sem az önkormányzatok alkalmazottai nem visznek házhoz
pénzt, illetve ajándéktárgyakat.
Ne végeztessen ház körüli munkát idegenekkel (pl. csatornatisztítás, fûnyírás, parlag-
fûirtás, favágás, késélezés)!
Ne vásároljon házaló árusoktól (szõnyeget, aranyat, edénykészletet, egészségügyi
termékeket)!
Ne váltson fel, és ne adjon át pénzt idegeneknek, bármire is hivatkoznak (családtag sú-
lyos betegsége, balesete, tartozása)!
Autópályák, autóutak, bevásárlóközpontok parkolóiban gyakran jelennek meg bûnö-
zõk, akik mûszaki hibát okoznak, majd segítséget ajánlanak, és eközben pedig ellopnak a
jármûbõl minden mozdíthatót. Ha pl. defektet kap, ne fogadja el a felajánlkozó idegenek
segítségét!
Ne tartson otthonában nagyobb összegû készpénzt!
Bankkártyája PIN-kódját ne tegye mások számára hozzáférhetõvé!
A lakásában található értékekrõl (mûszaki berendezések, ékszerek, festmények) készít-
sen fényképet, esetleg feljegyzést a fontosabb jellemzõirõl, valamint fontosabb paramé-
terek megjelölésével!
Alakítson ki jó kapcsolatot szomszédjaival! Figyeljenek egymásra, figyeljenek értékeik-
re! A biztonság közös ügyünk!
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90 év
zöld-fehérben

Megalakulásának kilencvenedik évfordulóját ünnepelte pünkösd
vasárnapján a labdarúgó szakosztály. E jeles napra Csóka Ferenc
fõszervezõ vezetésével, igen tartalmas programot dolgoztak ki.
Elõször a bejáratnál felavatták a városi sporttelep új tábláját, me-
lyet az SBTC egyik nagy ikonja, a 89 éves Ferenczi István kapus és
a leendõ utód, a tehetséges Kerekes Alex – aki szintén kapus – a
jelenlévõk nagy tapsa mellett közösen leplezett le. A hivatalos ün-
nepség már a sportbüfé ízlésesen berendezett, stílszerûen az
egyesület színére utaló, zöld növényekkel és fehér szegfûkkel dí-
szített termében zajlott. A himnusz után egyperces néma fõhaj-
tással emlékeztek mindazokra a játékostársakra, barátokra, veze-
tõkre, akik már csak az égbõl figyelhetik a maiak játékát. A Si-
montornyai TC ügyvezetõ elnöke, Andráskó Péter köszöntötte
elsõként a szép számmal megjelent ünneplõket, majd Csõszné
Kacz Edit polgármester lépett a mikrofonhoz, aki kiemelte: „Kell
egy csapat!”, mely öregbíti a kisváros hírnevét, a nagy öregek után
mindig volt – és bízik benne, hogy lesz is egy csapat, melynek mû-
ködését az önkormányzat a lehetõségeihez mérten mindig támo-
gat.

Szinte a polgármester szavaira reagált Tóth Attila, a felnõtt és az
ifjúsági csapat edzõje, amikor röviden értékelte a mostani csapat
helyzetét, eredményeit. Elmondta, nehéz örökséget vettek át,
mert az öregek, a régebbi csapatok mindig remekül helytálltak a
pályán, és azon kívül egyaránt példaképei lehetnek a mostani fut-
ballistáknak. Õk is ennek szellemében szeretnének szerepelni,
nem dicsekvésképpen elmondta, hogy az ifi csapat már megnyer-
te a bajnokságot, míg a felnõttek is odaérhetnek az elsõ helyre.
Messzirõl indultak, az alapvetõ cél az volt, hogy az elsõ ötben vé-
gezzenek, ezt már teljesítették, evés közben jön meg az étvágy

mondta az egykori kiváló hálóõr, már biztos dobogósok, de az
aranyéremrõl sem mondtak le. Kedves gesztus volt, amikor be-
széde végén négy tehetséges, Bozsik-programban résztvevõ focis-
tapalánta, Máté Balázs, Seres Dominik, Varga Alex, Györe Fanni
fehér szegfûvel köszöntötte az ünnepség legidõsebb egykori
focistáit, Ferenczi Istvánt, Mikulás Józsefet, Beidek Lászlót és
Cseh Lászlót (Cseszkó).
Gyorsan peregtek az ese-
mények, nem gyõztük kap-
kodni a fejünket, sûrûn vil-
logtak a fényképezõgépek
vakui, sokan megõrizték a
ritka, megismételhetetlen
pillanatokat. Így azt is, ami-
kor az újonnan alapított csa-
patzászlóra Kapinya Ferenc
felkötötte az emlékszalagot,
majd Tóth Attilával közö-
sen ünnepélyesen átadták
Csepregi Györgynek a fel-
nõtt és Kerekes Alexnek, az
ifjúsági csapat kapitányának
az ereklyét. Az idõs labda-
rúgók nevében Mikulás Jó-
zsef és Tauker István szólt,
akik hasznos észrevételeik-
kel segítették a további fej-
lõdést, Mikulás József átadta az aranycsapat egykori kapusának,
Grosics Gyulának az üdvözletét is, mint kiderült, a megcsodált
„fekete párduc”-hoz rokoni szálak fûzik.
Kialakult a SIMONTORNYAI BTC álom aranycsapata, mely a
90 év legjobbjaiból tevõdik össze: Ferenczi István–Mónus Tamás,
Sebestyén János, Baum Ferenc–Pados László, Baka József–
Micskó Mihály, Kondor György, Baum István, Gahó István, Pén-
zes Ferenc.
A kialakult baráti asztaltársaság tagjai kötetlenül beszélgettek a
régi élményeikrõl, elõkerültek a néha már megsárgult fotók is,
láthatólag mindenki jól érezte magát, s talán kicsit visszafiatalo-
dott is. A legidõsebbek egy BTC nótát énekeltek, melyet bizony
kevesen ismertek, de a középkorúaknak is volt egy kedves csapat-
dala, így döntetlen lett az állás. A szervezõk és segítõi meglepetés-
ként minden ünneplõnek egy üveg bort ajándékoztak, mely nem
akármilyen bor volt. Ezt erre az alkalomra készítette Cseh Attila
vezetõségi tag, a labdarúgó szakosztály mindenese, aki több arany
minõsítésû bora mellett A város bora büszke címmel is rendelke-
zik. A vérszerzõdéshez hasonlóan, a simontornyai sportszeretõ
szõlõsgazdák boraiból összeállított vegyes vörösbort lekezelte és
palackozta, majd egyedi címkével látta el, így e palackok, ha
üresen is, de örök emlékek lehetnek a 90 évrõl.
A hangosítást biztosító Herczeg Lajos minden korosztálynak
ajándék zenével kedveskedett. Közben két bográcsban fõtt az ün-
nepi egytálétel, az egyikben Cseh László csülkös babgulyást, míg a

Folytatás a következõ oldalon.
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másikban Varga Zoltán csülökpörköltet fõzött. Valószínû nem
jól tudták az állatok életkorát, mert az ebéd kissé késett.
A résztvevõk nem unatkoztak, mert közben lebonyolították a ti-
zenegyes rúgó versenyt, melyben Kara Zoltán gyõzött. A finom
ebéd elfogyasztása után Csõszné Kacz Edit polgármester és
Ferenczi István közösen felvágták a 90. évfordulóra készített tor-
tát, mely Varga István pékmester alkotása volt.

Va Lá

A kép nem egy fûnyíró versenyen, hanem a Simontornyai TC fut-
ballpályáján készült. A focisták saját maguk nyírják a gyepet, ab-
ban bíznak, hogy így a pálya minden részét jobban megismerik,
ezáltal eredményesebbek lesznek.

Va Lá

Köszönet, köszönet, köszönet
Szeretném megköszönni mindazon szponzorok, támogatók segít-
ségét, akik önzetlenül, nagy szeretettel támogatták a munkánkat.
Nélkülük nem jöhetett volna létre ez a 90 éves jubileumi találko-
zó.
Szponzorok, támogatók: Mayer József, Varga István, Kerekes
Csaba, Kapinya Ferenc, Bonyár János, Könyv István János, Cseh
Attila, Cseh László (Cseszkó), Varga János, Papp György, Klár
János, Pénzes Ferenc, Tóth István, Csõsz József, Csõszné Kacz
Edit, Kalános József, Cseh László (Gujdár), Varga Zoltán,
Kapinya Tivadar, Tóth Attila, Csóka Ferenc, Laki Attila, Beidek
Attila, Mányoki József, Györe Nándor, Szokodi József, Géringer
Györgyné.
Köszönet a szorgos kezû lányoknak, asszonyoknak, akik a felszol-
gálásban, az étkeztetésnél és az utómunkálatoknál segítettek:
Tóth Attiláné (Nati), Csutorás Anett, Kubicsek Marika, Stirczné
Köõ Ili, Pappné Ilonka, Szepesi Heninek és Danics Jánosnak, a
sportbüfé új üzemeltetõinek.
Hála és köszönet mindenkinek, Isten áldjon meg benneteket!

Tisztelettel: Csóka Ferenc (Csoki), az ünnepség fõszervezõje

Ismét egy nagyszerû
napot töltöttünk együtt

Május 28-án Csõszné Kacz Edit polgármester asszony jóvoltából
34 általános iskolai tanuló budapesti jutalom kiránduláson vett
részt. Velünk tartottak még a „Kéz a kézben” Klub tagjai is. Elsõ
program Csepregi Éva ajándéka volt: a Vidám Parkba szóló in-
gyenes belépõ, mellyel bármire felszállhattak tanítványaink. Utá-
na az Uránia Színház várt ránk, ahol sztárvendégek és iskolai cso-
portok mûsora szórakoztatott bennünket. Legnagyobb sikere a
Zanzibár együttesnek volt. A lufiesõ után buszra szálltunk, és
McDonald’s-ban fogyasztottuk el a vacsoránkat, ahol a játéksa-
rokban a gyerekeink kitombolhatták magukat. A szuper progra-
mok sem fárasztották le diákjainkat, hazáig frissek, elevenek
voltak. Köszönjük ezt a szép napot! Diákok, klubosok, kísérõk,
nevében:

Horváth Istvánné

MÁJUSI SZÜLETÉSEK:

Sztolyka Fanni, Fung Ferenc Patrik,
Baki Hanna Sára, Molnár Dorina

Házasságkötés májusban nem volt.

Újból jelesre vizsgáztak
a papírgyûjtésben a tanulók

A tavaszi nagy papírgyûjtési akció újfent szép eredményeket ho-
zott, több mint 11 tonna hasznos nyersanyag újrahasznosítását
tette lehetõvé. Varga Szilvia vezetésével, Csóka Lászlóné és a pe-
dagógusok, néhány szülõ és maguk a tanulók is mindent megtet-
tek a sikerért. A jól szervezett akció keretében ismét nagy meny-
nyiségû papírt gyûjtöttek össze, mely a természetvédelem mellett,

hasznos is volt, a papírért kapott pénz az osztálykasszát gyarapít-
ja. Öröm volt látni a gyerekeket, akik a mérlegelés után nagy igye-
kezettel vitték az iskola udvarán elhelyezett két konténerbe a pa-
pírt, egyesek az újságokba, könyvekbe bele is lapoztak, mielõtt az
végleg a süllyesztõbe került volna. Verseny volt ez, melyben a vé-
gén mindenki gyõztesnek érezhette magát. A történeti hûség ked-
véért azért feljegyezzük az eredményeket. A legtöbb papírt a 6.b
(osztályfõnök Csapó Kamilla) 3.129 kg-ot gyûjtött, az ezüstérmes
helyen a 6.a végzett (osztályfõnök Pordány Ilona) 1.760 kg-al, míg
a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az 1.b (osztályfõnök Hor-
váth Istvánné) állhatott volna, õk 1.404 kg-ot szorgoskodtak
össze. A további sorrend 3.b (Varga Szilvia) 1.077 kg, 2.b (Emperger
Ágnes) 867 kg, 5.b (Csehóné Kiss Dalma) 686 kg, 4.b (Rózsáné Ko-
vács Anna) 520 kg, 3.a (Gyurkóné Tóth Irén–Nagyné Reisz Éva) 368
kg, 2.a (Beidekné Bölcsföldi Mária–Õsiné Szabó Éva) 323 kg, 1.a
(Salamonné Andráskó Borbála–Kossa Istvánné) 294 kg, 4.a (Vinc-
zéné Farkas Gyöngyi) 293 kg, 5.a (Pál Kálmán) 282 kg.

Va Lá
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A simontornyai vár napja
igazi családi nap volt

Sikeresen zajlott le a 3. alkalommal megszervezett vár napja, tud-
tuk meg Máté Imrénétõl és Adrián Zsuzsannától, akik mindvégig
a nap fõszervezõi, lebonyolítói voltak. A vár életét a simontornyai
hagyományõrzõk elevenítették fel, Bencze Kornél vezetésével
igen tartalmas és izgalmas perceket varázsoltak elénk.

Nagy érdeklõdés volt a különbözõ programok iránt, folyamato-
san érkeztek a látogatók, a nap folyamán közel 1000 ember vett
részt a vár napján. Délelõtt a várudvarban és a kõtárban gyerme-
kek kézmûves foglalkozásokon vehettek részt: ékszereket, kulcs-
tartókat, lovagsisakokat, emléklapokat készíthettek. A vár elõtti
téren 10 órától kézmûves sátrak között sétálgathattak az érdeklõ-
dõk, 11 órakor pedig ünnepélyes megnyitóval, lant- és dudaszóval
vette kezdetét az egész napos programsorozat, melynek gerincét
a helyi hagyományõrzõk és a vendégcsapatok harci bemutatói al-
kották. Elsõként a dunaújvárosi Kerecsen Íjászcsapat bemutat-
kozásának, majd a simontornyai hagyományõrzõk kocsmai vere-
kedésébõl indult párbajainak lehettünk tanúi. Itt egy érdekes eset

is elõfordult, egy idõsebb néni próbálta a verekedõket csitítani,
akik olyan jól adták elõ a jelenetet, hogy az valódinak tûnt. Kora
délután a Szigeti Oroszlánok bemutatkozása, délután a tatai
Gölbasi Vitézei Egyesület török-magyar harci bemutatója volt
látható, este pedig a csapatok közös várostromot tartottak a vár
keleti oldalán igen szép számú közönség elõtt. Napközben Róka
Szabolcs lanttal, Bese Botond dudával gondoskodott a zenei
aláfestésrõl, a középkori hangulatról. A csapatok mûsorai között
láthattunk hastáncosokat és sólyombemutatót is.
A falszorosban kialakított középkori konyhában Kohári Gabriel-
la hiteles korabeli receptek alapján fõzte szabadtûzön az ínycsik-
landó reneszánsz menüt. Az elkészült étkeket bárki meg is kóstol-
hatta. A déli órákban ingyenes tárlatvezetést biztosítottak az ér-
deklõdõknek.
Délután a várban megnyitották az új idõszaki kiállítást, majd Ba-
logh András tartott érdekes elõadást a Virtuális vártúrák címû
film készítésérõl.
A nap zárásaként a várudvar színházzá alakult át, ahol bemutat-
ták Kovács Dominik és Kovács Viktor alkotását, „A lovászbáró”
címû színmûvet. A darab a simontornyai várhoz kötõdõ történel-
mi alakoknak állít emléket, de fantáziával erõsen színezve. A Vak
Bottyán ÁMK tanulóiból álló társulatot a népes közönség nagy
tapssal jutalmazta. Legvégül a Tolnanémedi Nebojsza tánccso-
port középkori táncaiban gyönyörködhettünk, illetve a vállalkozó
kedvûek ki is próbálhatták az egyszerûbb lépéseket.

Íme egy vélemény, mely mindent tükröz a szép napról (a face-
bookon találtuk), Horváth Kálmánné a következõket írta: „Cso-
dálatos napra ébredt Simontornya apraja-nagyja. Színes, színvona-
las mûsorokkal telt az egész nap. Mindenki megtalálhatta az ér-
deklõdési körének való programot. Az est fénypontja a Lovasbáró c.
elõadás volt, melyet a város ifjúsága adott elõ. Szerzõi Kovács
Dominik és Kovács Viktor ikerpár voltak. Nem sorolom fel a szerep-
lõket, a felkészítõket stb., mert sokan tettek azért, hogy az ide látoga-
tók, illetve akik megnézték a darabot, jól érezzék magukat. Köszönet
érte mindenkinek, aki a sikerhez, az egész naphoz, ha kicsivel is, de
hozzájárult! KÖSZÖNJÜK NEKIK AZ ÁLDOZATOS MUNKÁ-
JUKAT!”
Azt hiszem ez a legjobb zárszó, mely tömören fedi a valóságot.
Még annyit tennék hozzá: köszönet az egész napos rendezvény
szervezõinek, a vár dolgozóinak és a helyi hagyományõrzõ csapat
tagjainak, akik mindent elõkészítettek, köszönet az adományo-
zóknak, akik pénzzel vagy más egyébbel támogatták a programo-
kat, illetve minden segítõnek, akik hozzájárultak a nap sikeréhez,
és köszönet mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a prog-
ramjainkat. Komoly összefogás, együttmûködés árán valósulha-
tott meg ez a nap, megtapasztalhattuk, milyen jó a saját rendezvé-
nyünkön, a saját várunkban.

Va Lá

Simontornyai sikerek
A Miskolci Mûvészetek Házában rendezték meg a Kárpát-me-
dencei ifjúsági tehetségkutató versenyt, ahol a fiatalok népdal,
néptánc, népzene, illetve népmese kategóriában mutatták be
tehetségüket.
„Dunán innen, Tiszán túl” címmel hirdettek tehetségkutató
versenyt a Kárpát-medence magyar fiataljainak, ahol Kovács
Dominik és Kovács Viktor a 2. helyezést érte el! Gratulálunk!
Kedves Fiúk!
A dunaújvárosi regionális elõdöntõben elért 1. helyezésetek
után, a döntõben elért 2. helyezésetekkel tovább öregbítetté-
tek magatok, felkészítõ tanárotok, Dolovainé Gyarmati Erzsé-
bet és nem utolsó sorban Simontornya kulturális hírnevét is.
Gratulálunk Nektek és tanárotoknak, további szép sikereket,
eredményes munkát kívánunk!

Simontornya Város Önkormányzata nevében:
Csõszné Kacz Edit polgármester
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Nagy sikert ért el a marpingeni önkormányzat
2013-ban németországi partnertelepülé-
sünk, Marpingen Európa-díjat kapott.
Ezt a díjat kétévente ítéli oda egy olyan ön-
kormányzatnak a bírálóbizottság, – amely-
ben, ebben az évben a Saar-vidéki Pénz-
ügyminisztérium, a Saar-vidéki Községek,
Városok Egyesülete és az Európai Akadé-
mia képviselõi voltak –, amely önkormány-
zat sokat tett a népek barátsága, egymás
jobb megismerése érdekében.
Az idei évben erre a díjra 32 német önkor-
mányzat pályázott, és nagy örömünkre a
marpingeni önkormányzat tevékenységét
találta a bírálóbizottság a legjobbnak, és
vehette át Werner Laub polgármester úr
az errõl szóló oklevelet és az oklevéllel járó
3000 eurós csekket.
Nekünk, simontornyaiaknak külön öröm,
hogy ezt a díjat a Marpingen és Simon-
tornya közti testvérvárosi kapcsolat, az

egymás kölcsönös megbecsülésén alapuló
barátság eddigi történéseinek és jövõbeni
elképzeléseinek valós bemutatása ered-
ményezte.

A teljesség igénye nélkül gondoljunk csak
arra a rengeteg segítségre, amit az urex-

weiler-i „Magyarutazók” nyújtottak a
simontornyai polgároknak, a két önkor-
mányzat immár elszakíthatatlannak tûnõ
együttmûködésére, a vöröskeresztes szer-
vezetek 20 éves kapcsolatára, a szintén év-
tizedes diákcsere akciókra, a sportolók ta-
lálkozásaira, vagy éppen a tûzoltó egyesü-
letek kapcsolatára.
Nem véletlen, hogy Werner Laub polgár-
mester úr büszke erre a díjra, és a díjátadó
helyszínérõl rajtam keresztül értesítette a
sikerrõl Simontornya polgármesterét,
Csõszné Kacz Edit asszonyt.
Werner Laub polgármester úr május vé-
gén érkezik városunkba, ahol a kapcsola-
tok további bõvítésérõl kíván tárgyalni, il-
letve átadja az oklevelet és a miniszter úr
üdvözletét Simontornyának.

Vámi István

A testvérváros polgármestere Simontornyán
A marpingeni testvérváros polgármestere, Werner Laub egy kül-
döttség élén közel egy hetet töltött Simontornyán. A vendéglátók
tartalmas programot dolgoztak ki számukra, megtekintették a
környék és a Dunántúl több nevezetességét, valamint az újjászü-
letõ simontornyai centrumot. Elismeréssel szóltak az új városköz-
pont kialakításáról, az itt folyó munkákról. Egy nap ellátogattak a
polgármesteri hivatalba, ahol Csõszné Kacz Edit polgármesterrel

és Bárdos László címzetes fõjegyzõvel a kapcsolatok bõvítésérõl
tárgyaltak. A tolmácsolást Vámi István nyugdíjas iskolaigazgató,
Werner Laub régi ismerõse, barátja vállalta. A találkozó során a
testvérvárosi polgármester átadta az Európa-díj elnyerésérõl szó-
ló oklevelet, és felajánlotta a nyert 3000 eurót Simontornya szá-
mára. Azt szeretnék, hogy a Marpingentõl kapott tûzoltóautó tá-
rolásának elõsegítését szolgálná a pénz.

Va Lá

Szlogenjükhöz híven
A BSZV Nyugdíjasklub 2013-ban is „A minden kilométerkõnél
ott vagyunk” szlogenjüket betartotta. Minden hónapban tervez-
nek és dolgoznak, kisebb-nagyobb rendezvényeket tartva. Febru-
árban farsangoltunk hetedik alkalommal az idõsek otthonának
lakóival. Visszaidéztük a régi farsangi bulikat. Márciusban kedves
barátainkkal, a citerás fiúkkal kellemes meglepetést szereztünk a
nemzetközi nõnapon a klub hölgytagjai részére. 16-án a Tamási
Mûvelõdési Házban voltunk az „Orepetta” amatõr színtársulat
meghívására. A Lili bárónõ c. operettet néztük meg elõadásuk-
ban. Nagyon szép élményben volt részünk. Megemlékeztünk az
egy éve elhunyt, pótolhatatlan Perger Imrérõl. Kõnigné Krisztina
szép gondolatokat írt Imre bácsiról. Április 11-én „Az életet az
éveknek” tolna megyei nyugdíjas szervezet versmondó versenyén
vettünk részt. Géringer Györgyné és Vígh Józsefné nagyon szé-
pen szerepeltek. Víghné Erzsike továbbjutott az Országos Vers-
mondó Versenyre, Budapestre. Köszönöm a szereplésüket és
gratulálok az eredményeikhez. Május 6-án meghívást kaptunk
Máténé Klárikától, hogy töltsünk néhány rendezvényünket a vár-
ban. Úgy döntöttünk, hogy az anyák napi ünnepségünket ott tart-
juk. Klárika és kis csapata összeállított egy igen kedves anyák napi
mûsort. Nagy örömünkre és meglepetésünkre Csóka Anita veze-

tésével az óvodások is ott voltak és aranyos mûsorral köszöntöt-
ték a nagymamákat. Klárikáék megható zenéjükkel és verseikkel,
az óvodások mûsorával együtt könnyeket csaltak a mamák szemé-
be. Köszönjük nekik. Ezután ifj. Macher Tibi virággal és kedves
szavakkal köszöntött minden nagymamát és édesanyát. Köszön-
jük Tibi. Végül szendvicsekkel vendégeltük meg a klubtagokat.
Zárásként közösen énekeltünk. Nagyon jó hangulatú, emlékeze-
tes napot töltöttünk el együtt.
Köszönöm a klub tagjainak, hogy egy nemes ügy mellett, a cecei
leégett lovarda részére egy havi tagdíjukat felajánlották segítsé-
gül, amit már át is adtam az iskolának.
26-án Siófokra mentünk a Galérius wellness fürdõbe kicsit kikap-
csolódni és jót fürödni. 34-en vettünk részt a kellemes napon. Új
játékot találtam ki a tagok részére. Kéthavonta az összejövetele-
inken különbözõ memóriafejlesztõ feladatokat kell megoldani,
amik nem mondhatók könnyûnek, de a fiatalokat meghazudtoló-
an nagyon jól helytállnak tagjaink. Természetesen az elsõ helye-
zett ajándékot kap. A következõ hónapokra is készen állnak ren-
dezvényterveink. Nincs pihenés, se megállás.

Koczkásné Marika
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BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL

Negyven év pedagógus pályán
töltött idõ után májusban nyug-
díjba vonult Végh Istvánné óvó-
nõ, kolléganõ. Több évtizedes
áldozatos munkájában fontos-
nak tartotta a gyermekek har-
monikus testi, lelki fejlõdését, az
egyéni képességek differenciált
fejlesztését, az esélyegyenlõség
megteremtését minden gyer-
mek számára. 1976 óta dolgozik
a simontornyai óvodában óvónõként. 2008-ban Simontornya Vá-
rosa „Gyermekekért” kitüntetõ címmel ismerte el több évtizedes
lelkiismeretes munkáját.

Bár már nem az óvoda lesz számodra a legfontosabb, az óvoda
visszavár, látogass be gyakran hozzánk. Nyugdíjas éveidre kívánunk
minden jót, boldog nyugdíjas éveket családod körében.

Csóka Anita vezetõ óvónõ

Az utolsó bibliaóra

A kollégáktól ezt a tortát kapta

Madarak lelkünk hajóján címmel megnyílott az új idõszaki kiállí-
tás a Simontornyai Vár kiállító termében. A kiállítást Bakay Péter
lelkipásztor nyitotta meg, és ajánlotta a közönség figyelmébe.
Közremûködtek: Bencze Hanna és Szabó Luca, a Vak Bottyán
ÁMK tanulói.
D. Nagy Judit zománcmûves és Nagy Zoltán fazekas képíró szívet
melengetõ alkotásait 2013. október 12-ig tekinthetik meg az ér-
deklõdõk.

Csak egy szó: Köszönjük!
„Õszikék” Szociális Szolgáltató Központ Idõsek Ápoló Gondozó
Otthona ezúton is szeretné megköszönni a Fried Kastélynak az
adományt, a sok szép poharat, tálalókészletet, vázákat. Nagy
hasznát fogjuk venni.

Az „Õszikék” lakói és dolgozói
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Gratulálunk kitüntetett tûzoltóinknak. A Simontornyai Önkén-
tes Tûzoltóság három kiemelkedõ munkát végzõ tagját részesítet-
ték dicsérõoklevélben és tárgyjutalomban. A Tolna Megyei Tûz-
oltó Szövetség Csendesné Marekkel Máriát és Halbaksz Adri-
ennt a március 15-i rendkívüli hó helyzetben tanúsított hõsies
helytállásért tüntette ki. Kojnok Róbertet pedig a Fejér Megyei
Tûzoltó Szövetség jutalmazta azért a fáradságot nem ismerõ
munkájáért, mellyel segítette, a hó fogságában ragadt emberek és
jármûvek kimentését.

A Maszat-hegyen túl jártunk
A Pesti Színház Túl a Maszat-hegyen címû zenés elõadására invi-
táltuk a gyerekeket. A program annyira tetszett a gyerekeknek,
hogy az igényelt 20 db jegy mellé még kellett kérnünk, s így sem ju-
tott mindenkinek. Április 21-én, vasárnap aztán eljött a nagy nap!
30 alsó tagozatos gyerek három kísérõvel (Beidekné B. Mária,
Mezõ Márta és Varga Szilvia) korán reggel végre felülhetett a vo-
natra. (Többször is, mert a hétvégi menetrendváltozás miatt oda-
és visszafelé is át kellett szállnunk.) Miután megérkeztünk Buda-
pestre, elsõ utunk a Parlamentbe vezetett. Izgatottan vártuk a be-
lépést. Sokan elõször jártak ott, nekik különösen nagy élmény volt
a biztonsági ellenõrzés és a csodálatos épület. Szerencsés idõ-
pontban érkeztünk, mert láthattuk az õrségváltást is a korona
mellett. Innen sietnünk kellett tovább, mert a színházig gyalog
kellett mennünk, mivel futóverseny miatt lezárták az egész belvá-
rost. A színházban volt egy kis kalamajka a helyekkel, mert min-
denhonnan jobban lehetett látni, mint ahová a mi jegyeink szól-
tak. Szerencsére voltak késõn érkezõk, ezért aztán mindenki tu-
dott másik helyet keresni magának. Voltak, akik a lépcsõn ülve
nézték végig az elõadást. A mûsor lenyûgözte a gyerekeket, min-
denkinek nagyon tetszett.
Színház után a szomszédos McDonald’s-ban ettünk és fagyiztunk
egyet, majd egy kis séta után metróval visszamentünk a pályaud-
varra. A jövõben is tervezünk hasonló kirándulást, mert nagyon
élvezték a gyerekek.

Mezõ Márta

BORVERSENY EREDMÉNYEK
Az Észak-Tolnai Hegyközség által szervezett, május 25-én (szombaton), a Fried Kastély és Szálloda pincéjénél megtartott V. Regioná-
lis Borverseny végeredménye:
Kiemelkedõ eredmények:
VÁROS BORA DÍJ
Vörösbor kategóriában Cserháti Péter 2012-es vörös Cuvée bora 19,0 ponttal, míg fehérbor kategóriában a Szántó Pincészet 2012-es
olaszrizling bora 19,12 ponttal nyerte el. Rose bor kategóriában Isztl János, Kisszékely, 2012-es Cabernet rose bora 18,17 ponttal
nagyarany minõsítést kapott.
Nagyarany minõsítés kapott még:
Dabella László, Felsõnyék, 2012-es Királyleányka bora 19,6 ponttal fehérbor kategóriában, ifj. Ányos József 2012-es Portugieser bora
19,4 ponttal vörösbor kategóriában, Csopaki különdíjat kapott Schweigert György 2012-es olaszrizling bora 19,2 ponttal.
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Elballagtak a szakmunkás tanulók
Negyvenhét tanuló számára elérkezett a
várva-várt pillanat, a Pillich Ferenc szakis-
kolában befejezték tanulmányaikat, elbú-
csúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és egye-
sek Simontornyától is. 13 nõi-férfi szabó,
13 lótenyésztõ-lótartó, 13 növénytermesz-
tési gépüzemeltetõ-gépkarbantartó és 8
kertész-zöldségtermelõ tehet szakmun-
kásvizsgát. A ballagáson Kántor Mónika
igazgató az alábbiakat mondta ünnepi be-
szédében. „Feldíszítettük az iskolát, útra-
valónak szánt mottót írtunk a táblákra vi-
rágot, könyvet, tarisznyát készítettünk, de
mégsem ragyog minden úgy, ahogy az ün-
nepen illenék. Az ünnepbe ugyanis ilyen-
kor mindig egy kis szomorúság keveredik:
a búcsúzás pillanata vegyes érzelmeket te-
remt. Végre megszabadulhattok minden
kötöttségtõl, a felelésektõl, a dolgozatírás-
tól, de ide kötnek az emlékek, a csínytevé-
sek, a barátok, a szerelmek. Higgyétek el,
ezeket, az éveket nem lehet kitörölni, vala-
milyen nyomot hagy mindenkiben, így
bennünk, tanárokban is. Nem fogunk, nem
is akarunk elfelejteni Benneteket. Az itt
eltöltött évek összekötnek bennünket.
Annyi minden történt az elmúlt évek alatt.
Jó felidézni az elsõ napokat, heteket, ami-
kor ismerkedtetek egymással, az iskolával,
próbára tettétek tanáraitok türelmét,
megértését, szigorát. Aztán egyre maga-
biztosabban kezdtetek mozogni a Pillich-
ben, kiérdemeltétek az elsõ komolyabb di-

cséreteket és intõket, mígnem mára az is-
kola fõszereplõivé váltatok, és ballagáso-
tok alkalmával mindannyian ünneplõbe
öltöztünk. A ballagás olyan ünnep, amely-
ben egyszerre van jelen az emlékezés és a
búcsú. A megérkezésig azonban rengeteg
nehézségen kell keresztülverekednetek
magatokat. Amikor a küzdelmeket vívjá-
tok azért érdemes visszaemlékezni, hogy
milyen ismereteket kaptatok, és milyen le-
hetõségekhez juttatott benneteket az isko-
látok. Az idõsebbek szokták mondani,
hogy amit a szakiskolában tanulsz annak a
fele felesleges. Ez kétségbevonhatatlanul
igaz. De ki az, aki meg tudja ma mondani,
hogy melyik fele felesleges a tanultaknak?
Mire lesz szükség ebben a gyorsan változó
világban és mire nem. Ha elgondolkodtok,

akkor rájöttök, hogy nemcsak a tanítási
órák ismeretei formáltak titeket. Az iskola
ennél távlatosabban készít föl: rejtettebb
tudás, összetettebb képesség kialakításá-
nak színhelye: olyan terep, ahol az ember
az intellektuális és érzelmi, lelki erõfeszí-
tésekben megformálódik és tudatosodik
az értékrend, amely tudja, hogy mi a jó, és
mi a rossz. Hogy majd évek, évtizedek múl-
va, túl az iskola tér- és idõbeli határain, biz-
tosan tudjatok választani, s ez kifogyhatat-
lan lelki tartalék maradjon.” Beszéde vé-
gén „Emberi törvény kibírni mindent, és
menni mindig tovább, akkor is, ha már nin-
csenek benned remények és csodák.” He-
mingway idézettel kívánt sikeres vizsgákat
a szakmunkásjelölteknek.

Va Lá

Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük mindazoknak,

akik felejthetetlen szüleink végsõ
búcsúztatásán részt vettek,

sírjukra koszorút, virágot helyeztek,
mélységes fájdalmunkban

velünk együtt éreztek.

Vámi István és családja,
Vámi László és családja

Szabad-e sírni a Kárpátok alatt …
A fenti Ady sor visszahangzik a fülemben, mióta hazatértünk Kárpátaljáról. Szabad és
kell sírni … és szólni is a magyarok fájdalmáról … és meg is kell ismertetni a határon túl
élõ magyarságot gyermekeinkkel, s még így is nehéz feldolgozni azt a hatalmas történel-
mi igazságtalanságot, amit Trianon jelent nekünk. Én magam gyermekként alig tudtam
volna róla, ha édesanyám nem mesélt volna annyit erdélyi kötõdésünkrõl. Az akkori tör-
ténelemkönyvek meg sem említették az ország megcsonkítását, a történelemtérképek is
inkább igyekezték elfedni az ország területének megcsappanását azzal, hogy kicsi hazán-
kat ugyanolyan nagyságúnak ábrázolták, mint a Trianon elõtti történelmi nagy Magyar-
országot. Arról pedig végképp csak felnõttként „értesültem”, hogy Kárpátalján 5 állam
állampolgára volt az, aki 1918-1991 között élt.
Számunkra szinte elképzelhetetlen annak a magyarnak az élete, aki 1918-ban született
pl. Beregszászon:
– az Osztrák-Magyar Monarchia állampolgáraként látta meg a napvilágot,
– 1920. június 4-e után – néhány évesen – Csehszlovákia állampolgára lett,
– 1938 novemberétõl a Magyar Királyság nevû államalakulatban visszatért hazájához,
– 1945. június 29-tõl a Szovjetunió állampolgára lett – ott ment nyugdíjba,
– 1991. augusztus 24-tõl Ukrajnában élhette le utolsó éveit.
Öt állam állam polgára volt akkor is, ha egész életében ki sem tette a lábát a településrõl.
És mégis megõrizték magyarságukat, és ápolják azt ma is szívvel-lélekkel. Kárpátalján
érzi az ember igazán, hogy mennyire jó dolga van itthon, Magyarországon, hogy mennyi-
vel könnyebb itt az élet, mint a határon túl. Kárpátalján éreztem meg igazán, hogy mek-
kora tett határon túl magyarnak lenni, hogy mennyire kell a remény, a kitartás és az egy-
ház megtartó ereje magyarságuk megõrzésére.

„Kárpátalja, édes haza, nézz nehéz sorsú fiaidra,
Adjál reményt, kitartást. Isten bizalmát.”
(A kárpátaljai magyarok Himnusza – részlet)

Tóthné Unghy Ilona igazgató

Fontosabb helyi telefonszámok

Csõszné Kacz Edit polgármester 74/586-920

Bárdos László címzetes fõjegyzõ 74/586-921

Központi orvosi ügyelet 30/92-79-830

Védõnõi szolgálat 74/486-646

Gyógyszertár 486-032,

Könyvtár 486-356

Vármúzeum 486-354

Mûvelõdési ház 486-154

Idõsek napközi otthona 486-222

Családsegítõ Szolgálat 486-447
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Négy nap Kárpátalján – Rákóczi nyomában
– Határtalanul a nemzeti összetartozásért

2013. április 15-18-a között a Vak Bottyán ÁMK harmincöt 7. osz-
tályos tanulója 4 pedagógus kíséretében vágott neki a nagy útnak.
Lehetõséget a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. Határtalanul
Programigazgatósága nyújtotta a megnyert pályázat útján. A 35
fõs csapat 7 csoportban tevékenykedett, mert az 5-5 fõ ideálisan
együtt tudott mûködni. A csoportok egy játékos versenyben dön-
tötték el, hogy az út során milyen sorrendben választhatnak a le-
hetõségek közül. Badó Margit idegenvezetõnk ajánlása miatt az
útvonalat egy kicsit módosítani kellett, mert az utak rendkívül
rosszak voltak. A csoportok naplót vezettek a kirándulásról és
rengeteg képet is készítettek. Igaz, fotóversenyt is hirdettünk a ta-
nulók között. Az alábbi élménybeszámoló az õ munkájuk nyomán
készült:
„Reggel korán, 6 órakor indultunk … az 1. helyezett csoport szállt fel
elsõnek a buszra, és õk választottak helyet, és úgy a többi csoport a
verseny eredményének sorrendjében…” „Beregszászon megtekintet-
tük a Bethlen–Rákóczi-kastély épületében kialakított múzeumot, a
kárpátaljai magyar fõiskolát, a régi kaszinó épületét, ami most étte-
remként mûködik, ezután továbbindultunk Tiszaújlakra, ahol meg-
koszorúztuk a Turul emlékmûvet…”
„Tiszafarkasfalvára érkeztünk, ahol megnéztünk … két nagyon régi
tájházat, de akkor már a nap levonulóban volt. A szállásra nagyon
késõn értünk oda, finom meleg vacsorával vártak minket…” „A szál-
láshelyünk nagyon szép és kényelmes, mindenki szereti.” „Másnap
megismerkedtünk az ott lakó gyerekekkel, fociztunk velük és tollas-
labdáztunk.” „Munkácson … voltunk fagyizni is, és a nyertes csapat
ingyen fagyizhatott. Amikor Munkácson voltunk … sok ukrán fiatal
bunkón beszélt hozzánk, próbáltuk nem felhívni magunkra a figyel-
met.”
„Szerpentinen mentünk fel a Vereckei-hágóhoz. A hágóhoz érve még
sétáltunk, hogy odaérjünk a mûemlékhez … A koszorúzás után hó-
golyóztunk.”
Maga az emlékmû egyszerre robosztus és mégis tájba illõ, mert fe-
nyõ alakú. Elõször egy kis rendet raktunk az oltárkõ körül. A régi
koszorúkat megválogattuk, majd szépen formába raktuk. Utána a
mi kis csoportunk is elhelyezte az emlékezés koszorúját. Az ide-
genvezetõnk Kovács Vilmos kárpátaljai magyar költõ Verecke c.
versét olvasta fel a csoportnak:

„Ez hát a hon... Ez irdatlan
Hegyek közé szorult katlan.
S az út... kígyó vedlett bõre.
Hány népet vitt temetõre,
S hozott engem, ezer éve,
Árpád török szava, vére …”

„A szálláson megvacsoráztunk, és utána elõadást adtak az ott lévõ
gyerekek. A mûsor végén kaptak tõlünk ajándékot, ezután … kezdõ-
dött a buli.” „Másnap Viskre utaztunk … Egy idõs néni bemutatta a
ház jellemzõit, meleg teával vártak minket. Azután egy templomot
néztünk meg Visken.” „A huszti várhoz fárasztó és meredek volt az
út, de megérte, mert nagyon szép volt maga a várrom is, és a kilátás
is…a két versmondó elmondta Kölcsey Ferenc Huszt címû versét.”
„Utolsó nap reggel elültettük a gesztenyefát, amit a nagy iskola udva-
ráról hoztunk, és tettünk rá egy magyar szalagot…” „A határon elég
sokat kellett várakoznunk, de amikor végre átértünk Magyarország-
ra, már gyorsabban tudtunk haladni. A buszon még mindenkinek
mesélnie kellett egy-egy helyszínrõl … Emlékezetes volt ez a négy
nap.” „…sok emberrel összebarátkoztam ez alatt a négy nap alatt.
Csak furcsa volt a családtól ennyi ideig távol lenni. Mindenhol jó, de
legjobb otthon.”
Tele élménnyel értünk haza. Nagyon jó idegenvezetõt kaptunk
Badó Margit pedagógus személyében, aki a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Fõiskolán azt is megmutatta, hogy a felújítást
segítõ magyar települések, megyék, személyek nevét hogyan õrzi
meg a kárpátaljai közösség. Örömmel láttuk, hogy Tolna megyé-
rõl tantermet neveztek el (1. emelet 20. tanterem), mert jelentõ-

sen támogatta a fõiskola felújítását. Még inkább megörültünk ak-
kor, amikor a szomszédos település, Ozora nevét is a támogatók
között olvastuk. Köztünk volt egy ozorai 7. osztályos gimnazista
tanulónk, õ különösen büszke volt falujára. Nagyon megható volt
a gyermekotthon lakóinak mûsora, de jól sikerült az elõzõ esti
sportprogram is. Kifejezetten jól fociztak a gyermekotthon leá-
nyai. Diákjaink az elkövetkezõ napokban képes élménybeszámo-
lókat tartottak az itthon maradott osztály- illetve iskolatársaik-
nak, június 4-én, a nemzeti összetartozás napján pedig olyan pro-
jektnapot tartunk, ahol a kárpátaljai négy napos tanulmányút ta-
pasztalatai, valamint a nemzeti összetartozás fontossága kiemelt
szerepet kap.

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató

Munkács várában

A Vereckei-hágó
emlékmûvénél

A huszti vár romjainál
Zsiga Zsolt és

Beidek Angelika
mondta el

Kölcsey versét

Faültetés Nagydobronyban
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Fiú kézilabdázók, irány az NB II!
A két éve alakult Simontornyai Kézilabda Klub eredeti tervét,
azt, hogy öt év múlva a nemzeti bajnokság II. osztályába jut, már
az idén teljesítette. A Tolna megyei bajnokság Dunavecsén ren-
dezett záró fordulójában meglepetésre csak döntetlen ért el a
Madocsa ellen, de a másik két riválisa, Paks és Dunaföldvár ellen
egyaránt gyõzött, így kiharcolta az NB II-ben indulás lehetõségét.
Hét évi szünet után ismét magasabb osztályú ellenfeleket láthat a
sportszeretõ közönség. Széplaki Zoltán edzõ az idõsebbekbõl és a
fiatalokból remek, szerethetõ gárdát kovácsolt össze.
Eredmények:
Madocsa–Simontornyai KK 19-19 (8-12)
Góllövõ: Molnár Bence 4, Vonya Kornél 4, Csendes Flórián 2, Szabó
Bence 2, Kiss György 2, Kapoli Imre 2, Nagy Tamás 1, Farkas Ro-
land 1, Molnár Dávid 1.
A második játékrészben a simontornyai fiatal második sor ellen a
lelkes, de szerény tudású Madocsa majdnem nagyobb meglepe-
tést is okozott. A játékosok rossz felfogásban játszottak, azt hitték
elég csak a mezt kiküldeni a pályára.
Simontornya–Paks 25-16 (8-9)
Góllövõk: Lampert Csaba 5, Molnár Bence 4, Pásztor Krisztián 4,
Szabó Bence 3, Zsámboki Zoltán 3, Vincellér Attila 3, Csendes Fló-
rián 2, Kiss György 1.
Szoros elsõ félidõ után Lampert Csaba vezérletével hengerelt a
nagy kedvvel játszó Simontornya.

Simontornya–Dunaföldvár 18-17 (12-8)
Góllövõk: Zsámboki 4, Szabó 4, Csendes 3, Lampert 3, Kiss 2,
Pásztor 1. Molnár Balázs kapus is szerzett még egy gólt.
Biztos elsõ félidei vezetés után a hajrára megtorpantak
Zsámbokiék, a mindent eldöntõ gól az utolsó 10 másodpercben
született, ekkor Széplaki Zoltán játékosedzõ, az egyesület társa-
dalmi elnöke, indította Lampert Csaba ügyvezetõ elnököt, akinek
nem remegett meg a keze, így egy góllal gyõzött a SIKK.
Az utolsó mérkõzésen csak a fiatalok szerepeltek, akik ezúttal
már jobban játszottak, mint a Madocsa ellen, az NB II-es Hõ-
gyésztõl elfogadható vereséget szenvedtek.
Hõgyész–Simontornya 23-11 (11-6)
Góllövõk: Váczi Ádám 4, Molnár Dávid 2, Nagy 2, Vonya 1, Kiss 1,
Szabó 1.
Az NB II-es lehetõséget kiharcolt csapat tagjai voltak még a góllö-
võkön kívül: Demeter Károly (kapus), Kecskés Péter, Tanki
Krisztofer és a most sérülés miatt nem szereplõ Vincellér István.
A szurkolók – zömében szülõk – egy meglepetést tartogattak a
Duna-Tisza közérõl gyõztesen hazaérkezõk számára, a Tulipán
étterem elõtt hatalmas ovációval, pezsgõfürdõvel fogadták ked-
venceiket. Szép volt, fiúk!

Va Lá

Az NB II-be felkerült csapat

A szurkolók pezsgõvel köszöntötték a feljutó csapatot

DIÁKOLIMPIA
2013. május 24-én Alsóörsön rendezték meg a kézilabda IV. kor-
csoportos (98/99-es születésûek) országos elõdöntõ küzdelmeit.
A Veszprém megyei bajnok házigazdákon kívül Baranya megye
bajnoka, Pécs és Tolna megye bajnokaként Simontornya küzdött
az országos döntõbe kerülésért. Vas megye második helyezettje,
Gyöngyösfalu nem jelent meg.
Simontornya az MKB Veszprém egyik utánpótlás bázisának szá-
mító Alsóörstõl elfogadható vereséget szenvedett, míg Pécset
nagy küzdelemben fektette két vállra. Így a 2. helyezést érték el,
de sajnos, nem kerültek be az országos döntõbe.
Alsóörs–Simontornya 27:12 (15:9)
Góllövõk: Torma Máté 4, Ardelán Kristóf 4, Zsiga József 2, Sze-
mes Gergõ 2.
Simontornya–Pécs 17:14 (6:6)
Góllövõk: Ardelán Kristóf 8, Torma Máté 5, Zsiga József 4. A csapat tagjai: Strumberger Márk, Aumann Mathias (kapusok),

Torma Máté, Ardelán Kristóf, Zsiga József, Szemes Gergõ, Nyi-
rati Patrik, Bácskai Ferenc, Pere Attila, Rohn Márk.

Balassa Zoltán

Simontornyán családi ház áron alul eladó.
06 (70) 9464 792


