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AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Boros János Tamás

Közös borünnep

Vér és korom

A Fried Hotel és a város közös rendezvényén immár harmadszor adták át a
Simontornya bora elismerést. Az ünnepség egybeesett a Fried Hotel borszaküzletének megnyitójával. A három éve
megnyílt szálloda folyamatos fejlõdésének újabb állomását jelentõ üzlet megnyitóján Nguyen Quoc Dzung vietnami
nagykövet is részt vett. A jelenléte nem
volt véletlen, hiszen az egyik tulajdonos

dr. Phan Bich Thien is Vietnamban született. A hagyományos szalagátvágás után
borkóstolót tartottak elõbb a kastély boraiból, majd a simontornyai borászok kínálatából. A kastély parkjában a Vivat
Bacchus felejthetetlen koncertet adott.
„Emlékük nem halt meg,
példájuk örök, máig ható igény.
…hát ne feledd!”

Simontornya Város Önkormányzata

Vér és korom jól összeillik,
ahogy a sár és a lánctalp.
Ha borda közt szurony siklik:
ami fáj, az nagyon fájhat.
Hol a szabadság? Hol az Isten?
Vérben és koromban élünk.
Istenteleneké itt minden,
ha vérzünk, már hiába vérzünk.

Fõleg a bordalaik arattak nagy sikert. A város bora elismerést fehér kategóriában, Schweigert
György olaszrizlingje érdemelte
ki. Õ már másodszor nyerte el az
év borásza címet, két éve vörösborral, most pedig fehérrel. Nemcsak a hazai, hanem a területi és
nemzetközi versenyeken is több
sikert ért el, több borát minõsítették
aranyérmesnek. Vörösbor kategóriában
a Sió-Bor Kft. nyerte a város bora elismerést. (Folytatás képekben a . oldalon.)
Va-Lá

A rendezvény programjai:
17.00: Fried Mûvelõdési Ház:
Ünnepi megemlékezõ mûsor (a Vak
Bottyán ÁMK rendezésében.)

tisztelettel meghívja a város lakóit
A mûsor után:

2008. október 23-án,
csütörtökön az
1956. október 23.
szabadságharc és forradalom
emlékére rendezett
városi ünnepségre.

Ára:
100 Ft

Fáklyás menet az 1956. hõsei és mártírjai emlékére állított kopjafához. (Pillich
sétány)
Csõszné Kacz Edit polgármesterasszony
megemlékezõ beszéde. Közremûködnek a Krammer Kórus tagjai

Mint a virág, a sárba hullunk.
Hervadunk, mint élet a gázban.
Ágyúdörgés kíséri búcsúnk,
és ez a búcsú megbocsátlan.
Jeltelen sírunk, hogy ne hozzon
virágot senki csontjainkra.
Hogy emléke se virágozzon,
kiket löktek e puszta sírba.
Ez a sok sír is Magyarország!
És ha rajtuk majd pipacs nyílik,
vér és korom mázolta orcánk
felragyog, és így lesz ez mindig!
Simontornya, 2008.

Koszorúzások.
Várjuk a kegyelet jelképét a koszorút elhelyezni kívánó intézmények, szervezetek, egyházak stb. képviselõit.
18.00: A római katolikus templom:
Orgonahangverseny az október 23-ai
ünnepség méltó zárásaként.
A Múzeumok Õszi Fesztiválja keretében. (A Simontornyai Vármúzeum szervezésében.)
Köcsky Tibor orgonamûvész koncertje,
közremûködik, Köcsky Balázs fuvolán.

Emlékezzünk október hõseire
és a pesti srácokra!
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Szüreti felvonulást,
mulatságot rendeztek
A központi orvosi ügyelet parkolójából
hintón, szekéren, lóháton, gyalogosan
korhû jelmezekben indult a városi szüreti
felvonulás. A menet közel 20 helyen megállt, ahol a kisbíró rigmusokba szedett
mondandóját hallgathatták meg az utca
lakói, akik megvendégelték a felvonulókat, majd közösen táncoltak, mulattak. A
felvonulás végén közösen elfogyasztották
a gulyásvacsorát, majd az esti mulatságon
hajnalig ropták a táncot.
Va-Lá

Fröccsözési
kislexikon
Városunkban is nagy hagyománya van
a fröccsözésnek. Sokan tudják, hogy
bor és szóda kell a könnyû felfrissüléshez. A szódavízzel hígított bornak rengeteg változata létezik. Itt van például
a hosszúlépés, amely 2 dl szóda és 1 dl
bor keveréke. A fütty, a kisfröccs vagy
rövidlépés 1-1 dl bor és szóda, amelyet
egy füttyre ihat meg a szomjazó. A
nagyfröccs 2 dl bor és 1 dl szóda, neve
hajtás vagy húzós: egy hajtásra lehet a
gallér mögé küldeni. A mafla: fél liter
bor és ugyanennyi szóda keveréke. A
házmester 3 dl borból és 2 dl szódából
áll. A fél literes háziúr vagy bivalykorty
négy rész bor és egy rész szóda, ezt
nagy házmesternek is hívják. A lakófröccs avagy kisházmester, amikor 1 dl
borhoz 4 dl szóda társul. A csatos a liter bor és fél liter szódavíz keveréke,
lámpás pedig a másfél liter borba öntött fél liternyi szódavíz. Manapság is
születnek érdekes fröccsök pl. a góréfröccs, egy kis pohár borhoz csak annyi
szóda amennyi még a pohárban elfér.
A sóher fröccsnél 9 dl szódához csak 1
dl bor jár. Jó fröccsözést!
Va-Lá
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Ismét találkoztak a nyugdíjasklubok
A hagyományokat folytatva az idén is
megrendezték a nyugdíjas-találkozót. Az
egészségügyi és szociális bizottság és a 15
éves fennállását ünneplõ BSZV Nyugdíjasklub közös rendezvénye a Fried Mûvelõdési Házban telt házat vonzott. A nyugdíjasokat Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntötte, majd a nyugdíjasklub vezetõjének, Koczkás Lajosné Marikának a
közösségben végzett fáradhatatlan és
példamutató munkájáért díszoklevelet
adományozott. Haig Judit és Schweigert
Györgyné játékvezetésével elõször a klubok tréfás, elméleti és gyakorlati vetélkedõt vívtak. Ezután megmutatták színészi
csós sertésszeletbõl állt, mely 18-féle fûszerrel volt ízesítve. Az est sztárvendége
Karczagi Nagy Zoltán nótaénekes volt,
aki ezúttal meglepetésként elhozta húgát
Karczagi Nagy Andit, aki szintén nótaénekes. Közös mûsorukkal nagy sikert
arattak. Az esten énekelték elõszõr a
Simontornya himnuszának ajánlott szerzeményt. (Melyet lapunk más részén
találhat a kedves olvasó.) Perger Imre
muzsikájára táncolhattak ezután a szépkorúak.
Va-Lá

és énekesi tehetségüket. A vetélkedõn a
csapatok rejtvényt fejtettek, képfelismerés és tesztírás szerepelt még az elméleti
kérdések között. Külön gyakorlati feladatok voltak a nõk és a férfiak számára.
A nõk a tyúkanyó játékban, a férfiak pedig a szúrjad, fúrjad játékban versenyeztek. A nyugdíjasklubok mûsora olyan jól
sikerült, hogy mind a négy klub 20 pontot
kapott. Az értékelésben a zsûri elnöke
Könyv István János úgy fogalmazta meg
az azonos eredményt, hogy a szeretetet
minõsíteni nem lehet. A klubtalálkozón a
Mezõszilasi Nyugdíjasklub is részt vett, a
klubok közötti kapcsolat már négy éves.
A verseny végeredménye: I. helyezett:
ÁFÉSZ 33., II. Mezõszilas 32, III. Bõrgyár 29, IV BSZV 27 ponttal.
Az eredmény nem is annyira fontos, inkább az, hogy mindenki jól érezte magát,
vidám volt és — ha csak rövid idõre is —

Simontornya
himnuszának ajánlotta
a szerzõ, Perger Imre
Van egy város Tolna megye észak peremén
A Hegyhátnak vonulatán még az elején
Szép vidék ez, sok itt a szép nádas és berek
Szeretik, hát ezt a tájat itt az emberek
Simontornya de szép város, ez az én hazám
Itt tanított szépre, jóra az édesanyám
Óvodába, iskolába sokat jártam én
Megtanultam mi a szép és mi a szenvedés

elfelejtette a mindennapok gondjait,
bajait.
A mami süteménysütõ versenyben értékes nyeremények találtak gazdára. Ezután közösen elfogyasztották a vacsorát,
melyet Kiss Ferenc és csapata készített. A
menü zöldségekkel megbolondított le-

A nyugdíjas találkozó támogatói és segítõi: Csõszné Kacz Edit, dr. Mihócs Zsolt, Csõsz
László, Kiss Ferenc, Lacza Attila, Könyv István János, Farkas Ferencné, Balogh László, Hegyi Ferencné, Simontornyáért Alapítvány, Mayer Gyula, Farkas Józsefné,
Bischoff Gabriella, Pék Ferenc, Lukács Lászlóné, Lukács László, Tósoki Jánosné,
Haig Gyuláné, id. Kossa Istvánné, Stircz Józsefné, Szünder Jánosné, Fung Istvánné,
Horváth Józsefné, Gulyás Mihályné, Kecskési Jánosné, Princes Jánosné, Bácskai
Ferencné, Bekker Jánosné (Paks), Borbás Imréné, Kecskési Katalin, Napközi Otthon
személyzete, Zsolnai István, Schweigert Györgyné, Géringer Györgyné, Vígh Józsefné,
Kovács Zoltáné, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Perger Imre Haig Judit és Koczkás
Lajosné.

Salamon és Simon nevét te is ismered
Õk voltak az alapítók, derék emberek
Építették fel a tornyot, s adták a nevét
Így élt aztán Simontornyán sok-sok nemzedék

A Sió fogja össze most a város két felét
A hõskorban kimosta a bõrök szennyesét
Így indult el hosszú útra a bõrös nemzedék
A megmutatta a világnak híres erejét
A bor és a bõr régóta kedves jó barát
Simontornya velük élte át sok viharát
A Mózsé és az Ebesi a jó bort termeli
Ezért e két hegyet minden ember szereti
Vigyázz reá, õrizd rendjét és szépségét
Jöjjön a sok látogató, nézzen szerte szét
Igyák sokszor egészséggel a két hegy levét
Vigyék el a nagyvilágba a város hírnevét.
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„Már feléltük a jövõt”
„Ha az olvasó 1960 után született, nagyon jó esélye van rá, hogy erõszak, járványok
vagy éhínség végezzen vele." Így kezdõdik az a tizenkét oldalas tanulmány, amelyet
Hetesi Zsolt fizikus, tudományos kutató, a Fenntartható Fejlõdés Egyetemközi Kutatócsoport (FFEK) tagja publikált. “Ha nem teszünk semmit, hazánk a nyugati világ
részeként 2015-ig bezárólag belesodródik a polgárosult világ végét jelentõ
energiaválságba, amely porba dönti a tudományos és ipari vívmányok mellett a ma
megszokott egész életünket - ehhez semmit sem kell tenni, csak folytatni eddig
életvitelünket.” A felélt jövõ címû tanulmányban egyebek közt az szerepel, hogy a
növekvõ népesség és gazdaság, növekvõ energiaforrás-felhasználást követel, amely
megint csak népességnövekedést gerjeszt. Ráadásul két súlyos nehézség egyszerre
most lép fel: az éghajlati és az erõforrásválság.
Néhány hete egy kulturális találkozón, a Tolna megyei Szálkán, ahol az írott és elektronikus médiumok, irodalmárok, képzõmûvészek éves találkozóját rendezték, tartott elõadást Hetesi Zsolt asztrofizikus, tanár, az ELTE TTK csillagászati Tanszék
docense. Elõadásában szólt a kutatásaiban is bizonyított megdöbbentõ adatokról, jövõnket, az emberiség jövõjét illetõen. Úgy gondoltam, meg kell ismertetnem az olvasókkal is a máshol nem nagyon hallható, bár az interneten az országot „bejárt” szakértõi vélemények töredékét. Errõl a témáról írt pár hete a Magyar Hírlapban Zalka
Szilvia is. Bár egyre többen érdeklõdnek a kutatási eredmények iránt, a döntéshozó
politikusoknál mégis bezárt fülekre talál.
Beszélgetésre kértem Hetesi Zsoltot,
hogy dióhéjban villantsunk fel néhány
gondolatot Önöknek az FFEK-ról és kutatásaik fõbb következtetéseirõl.
– Mi az a Fenntartható Fejlõdés Egyetemközi Kutatócsoport és mivel foglalkozik?
A csoport alapítói több, mint 5 éve foglalkoznak a mai fogyasztás és túlnépesedés okozta válsággal. 2007 õszén hivatalosan is megalakították az FFEK-t, mely
a tájékoztatás és figyelemfelkeltés mellett szeretné ellátni hiteles adatokkal a
nemzetért felelõs döntéshozókat is.
A kutatók megjósolták a jelenlegi olajválságot, 1999-ben annak kezdetét 2010re, 2005-ben pedig 2008-ra tették. Az olaj
átlagára két éve elõrejelzéseik szerint
alakul. Jóslataink az olaj- és gáztermelésrõl, a gabonaárakról, az éhínségrõl, a
bioüzemanyagokról és a döntéshozók
felkészületlenségérõl sorra helyesnek bizonyultak. Részletes számításaink és
programjaink, valamint kész javaslataink
vannak az ország átállására.
Jelentésünk az olajnak, mint erõforrásnak a kimerülésérõl szól.
– Sötét jövõt jósol a jelentésük. Az összeomlás kezdetét négy-öt éven belülre teszik.
A dolgozatban vázolt tényeket magam
2005 óta ismerem és elemzem, de több
hazai fizikus 1999 óta ismeri õket. Megjósoltuk a jelenlegi olajválságot is. Az olaj
ára két éve az elõrejelzéseink szerint alakul. 1971-ben, amikor tetõzött a kitermelés az amerikai olajmezõkön, mindenki
picit észbe kapott, és elkezdték kiszámolni, hogy milyen tartalékok lehetnek még
a földben. Mostanra már egészen jól meg
tudjuk becsülni. A föld egyévi olajfogyasztása harmincmilliárd hordó – az egy

öt köbkilométeres kocka –, elõrejelzéseinkben becsüljük a kitermelést és az exportot. Az adatoktól plusz-mínusz pár
százezer hordóval térünk el, ami azért jónak mondható. Tehát megjósolhatók
ezek az adatok, és ezért tudunk velük számolni is. Az FFEK jóslatai az olaj- és gázáremelésrõl, a gabonaárakról, a bioüzemanyagokról, az éhínségekrõl és a
döntéshozók felkészületlenségérõl sorra
helyesnek bizonyulnak. A tények terjesztése hazánkban is ellenállásba ütközött,
mindenki azt gondolta és gondolja, mellébeszélés.
– A föld olajtartalékait meg tudjuk becsülni, de a Földet, amelyet ajándékba kaptunk, nem. Mitõl függ, hogy meddig húzzuk
még?
– Nem az a fontos, hogy mennyi olaj van a
föld alatt, hanem hogy mekkora a csap.
Amikor elkezdtük kitermelni, akkor egy
hordó olaj energiája száz hordó kitermeléséhez volt elegendõ. Növeltük a kitermelést, most egy a nyolchoz az arány.
Amikor ez eléri az egy-egyet, semmi értelme nem lesz folytatni, és ez az idõ nincs
messze. Nem vagyok olajgeológus, de tudom, hogy óriási mennyiség van még a
föld alatt; negyvenkét évre elég lenne, ha
a kitermelés ilyen ütemben folytatódna.
A felhasználható olaj mennyiségét azonban nem a kitermelés határozza meg, hanem az export. Az olajtermelõ országoknak van feleslegük, ezt dobják piacra, de
a legtöbbjük kitermelése csökken, hazai
fogyasztásuk pedig nõ. E két ok következtében egyre kevesebbet exportálnak.
A végén majd nem is adják el a nyersanyagot, hogy fedezhessék a hazai fogyasztást. A világ jelentõs részén egyéb-

ként már nem tudják megvenni az olajat;
Európát, Kanadát és az Egyesült Államokat kivéve számos országból jelentettek
már energiahiányt: nincs áram, nincs dízelolaj, nincs benzin. India egyes tartományaiban mindennap egy órára elveszik
az áramot.
– Mit tehet az Önök csoportja a Fenntartható Fejlõdés Egyetemközi Kutatócsoport?
– 2005-ben szembesültem ezekkel a tényekkel, azóta egyre többet foglalkozom
a témával.
A csoportban dolgozó kutatókkal elemzéseket írunk, járjuk az országot, a honlapunkon is elérhetõk vagyunk. Nagy ellátórendszereknek, cégeknek, de akár magánembereknek is szívesen adunk tanácsot. A mai politikai döntéshozók – akikhez gyakran eljuttatjuk elemzéseink
eredményét – vagy nem veszik komolyan
a veszélyt, amirõl beszélünk, vagy gazdasági érdekeik miatt nem motiváltak abban, hogy fölfogják, mirõl van szó. Pedig
ideje lenne észre térni.
– A tanulmányban azt írja, a globális éghajlati problémák és az energiaválság, valószínûleg a civilizáció összeroppanása zavargásokat indít majd el. A társadalmi káosz
képe bontakozik ki.
– Igen, a mai fiatalok minden bizonnyal
megélik a válságot, de hogy ez milyen
mértékben, milyen etapokkal gyûrûzik
majd be, azt nem tudom megjósolni. Az
azonban biztos, hogy 2012-re az olaj ára
olyan magas lesz, hogy a világ nagy részén
nem tudják majd megfizetni.
– Milyen lehetõségeket nyújtanának az alternatív erõforrások?
– 2028-ra ígérik az elsõ mûködõ fúziós
erõmûvet. Ma a teljes erõforrás palettából a megújuló erõforrások 6, a vízerõmûvek nélkül csak 1 százalékot, az olaj 38
százalékot, tesznek ki, azután jön a szén,
mert Amerika és Kína abból állítja elõ az
elektromos áramot – Magyarország
egyébként nagyrészt földgázból. De a
szélkerekek és a napkollektorok gyártásához is szükség van hagyományos energiaforrásokra, tehát ha azok nem, vagy
csak részben állnak rendelkezésre, akkor
az összeomlás idején már késõ lesz megkezdeni gyártásukat. Ráadásul ezeknek a
forrásoknak az energiasûrûsége sokkal
kisebb, mint az olajé. Az olaj nagyon koncentrált erõforrás, pillanatnyilag semmi
sincs, ami vetekedne vele. Négy évünk
van rá, hogy kitaláljuk, hogyan lehet pótolni.
– A válság egyik megoldásaként önök azt
javasolják, hogy vonuljunk ki vidékre azok-
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kal, akiket szeretünk, és rendezkedjünk be
önellátó életmódra.
– Az olcsó energiától függ egy csomó ember. Magyarországon vannak olyan háztartások, ahol nem lehet szabályozni a fûtést. A panelházakban, ahol tavasszal
majd körülbelül ötven százalékkal megugrik a gázár, nagy problémák lesznek.
Az ott élõknek - ha tudnának - vidékre
kellene költözniük. A válságból a kiút az,
ha ismét megtanuljuk a mezõgazdasági
termelés régi módját. Régen az ember
magának termelt meg mindent. Most
megint erre lesz szükség. A mai formában ugyanis nem maradnak meg a városok, az ott lakók élete ugyanis az olcsó
energiától függ. A földeket pedig nem
tudjuk majd úgy mûvelni, ahogy ma, mert
nem lesz üzemanyag a traktorokban,
nem lesz mûtrágya és vegyszer a földekre.
Az persze valószínû, hogy a legtovább a
traktoroknak jut majd gázolaj, hiszen
enni muszáj. Repülni nem.
– Mit tehetünk mi emberek? Egyáltalán: mi
lesz velünk?
– Az lesz, hogy egy idõ után a nagy elosztó
hálózatok: a gáz-, az áram- és a vízellátás
akadozik majd, aztán befuccsol. Mindenki csak akkor maradjon a városban, ha
nagyon muszáj. A jelenlegi világ nagy
megrázkódtatás elõtt áll. Az olcsó olaj,
gáz és szén világa nem lesz fenntartható.
A termésátlagok mutatják, hogy a mezõgazdaság terén is véges a bolygó. Mi itt,
Európában addig biztosan megleszünk,
amíg lesz elég gabona, legfeljebb kevesebb húst eszünk. Aztán majd meglátjuk.
Addig azonban megoldást kellene találni
a problémákra, gyökeresen át kellene
alakítanunk életünket. Félreértés ne essék: mi, a kutatócsoport tagjai nem valamiféle végítélet hírnökei vagyunk, hanem tudósok, akik próbálják tájékoztatni az embereket arról, hogy a globalizált világ a katasztrófa felé halad.
Hetesi Zsolt: „Ha bármelyikük ismer
olyan politikust, akinek még nem ment el
teljesen az esze szómenés közben, és elhiszi
azt is, ami az orra elõtt van, jelezze neki a
fentieket. Aki olyan stratégiai üzletembereket és vezetõket ismer, akik szeretnének
vállalkozásukkal sikeresek / túlélõk lenni
az eljövendõ évek zûrzavarában is, kérem
közölje velük, hogy mit olvasott nálunk, és
kérje meg csoportunk megkeresésére, szívesen adunk tanácsot.”
(A Fenntartható Fejlõdés Egyetemközi
Kutatócsoport szakértõi által készített,
és az országot már bejárt jelentés
letölthetõ innen:
http://astro.elte.hu/~hetesizs
/FFEK/jelentes.pdf )
Könyv István János
Forrás: Hetesi Zsolt
(Zalka Szilvia Magyar Hírlap)
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Hangversennyel kezdõdött
az õszi fesztivál

A Múzeumok Õszi Fesztiválja és a Zene Világnapja alkalmából a Simontornyai Vármúzeum hangversenytermében zenei estet rendeztek. A hangversenyen a Tamási
Lajtha László Zeneiskola és a simontornyai tagiskola növendékei mutatták be zenei
tudásukat, tehetségüket.
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EMLÉKEZÉS

2008. október -

Megemlékezés
a II. világháború
hõsi halottairól
1. Hidvégi Lászlóról, Gereny
Béláéktól kaptam fényképet, s
õk adták a visszaemlékezõ
adatokat is róla. Laci, aki kereskedõsegéd itthon, önkéntesként vonult be a hadseregbe, s hõsi halált halt Nagyszõlõsön a II. világháború vége
felé. Szülei — ekkor már lányuk után — egyetlen fiúkat is
elveszítették.
2. Kiss Györgyrõl több ízben is
megemlékeztem, õ volt Joli
néni, Halas Kálmánné elsõ
férje. Én láttam õket együtt,
amikor férje itthon volt szabadságon, szép pár voltak.
Amikor Kiss György a Donnál
elesett,
testvérbátyjának,
Lászlónak nem kellett szabadságáról visszamennie a frontra, hogy ne legyen több áldozat a családban.
3. Bálint Gyula édesanyja Török Lajosné, Peremenczki Erzsébetnek a testvére volt. A
család elköltözött Simontornyáról, arcát egy leventecsoportképen ismerte fel kortársa, id. Vámi István. Katonaidejérõl nem tudtam meg semmit, de nõs emberként vonulhatott be, mert Bálint Gyuláné
nevét is megtaláltam az emlékmûre adakozók között.
4. Tóth Lajos a Beszédes F. utcában lakott, s õt is a leventeképen tudtuk megtalálni. Emlékezetem szerint a bõrgyár
könyvtárában dolgozott esténként, de ez nem biztos. Sajnos,
többet nem tudtam meg õróla
sem.
5. Joó János tanító volt a katolikus iskolában: az 5. osztályt
tanította és leventeoktató is
volt. Család nélkül vonult be,
nem tudni mi történt vele,
nem jött haza. A kép egy jó
hangulatú majálison készült
1938 körül.
6. Sebõk László fényképét Sebestyén Jánosnétól kaptam, az
õ férjével elsõ unokatestvérek
voltak. A Sebõk családban
négy testvér volt, egy leány és
három fiú, közülük László került ki a harctérre, és már sohasem jött haza onnan. Elestének idejérõl, helyérõl nem tud
a család semmi adatot. A korábbi szüreti bálon készült fo-

tón õ is rajta van. A képet késõbb fogjuk közreadni.
7. Filotás Lajos neve, s egy kicsit halványan még az arca is
ismerõs. Benkõné Herpai Irmától kaptam egy elmosódott
diákképet, így ezt teszem ide
megemlékezésül. A bõrgyári
nyilvántartás szerint az édesapa elsõ osztályú szakmunkásként dolgozott a gyárban. Fia
1920-ban született, s nõtlen fiatalemberként vonult be, s
nem tudjuk mit élt meg odakint.
8. Kálmán Sándor nagy futballista volt a háború elõtt,
fényképét is egy meccs alkalmával készült képbõl emeltem
ki. Feleségét, Eper Pólikát és
kisfiát hagyta itthon, amikor
bevonult. Õk a háború után elmentek Simontornyáról. Kálmán Sándor 1911-ben született, s meghalt a II. világháborúban.
9. Szebényi Imre is 1911-ben
született. Tímár volt, egy kisfiú
édesapja. Felesége Rátkai
Mária, fiúk 1937-ben született.
Sajnos, már õ sem él. Harctéri
szolgálatra Szebényi Imre
1942 októberében vonult be, s
1943. január 11-én visszahelyezték. A dátumra érdemes
odafigyelni, mert a doni áttörés január 12-én történt, s lehet, hogy Szebényi Imre élete
ezen az egy napon múlt, legalábbis az a 21 hónapnyi idõ,
amennyi az élettõl számára
még megadatott. Mert 1943
decemberében ismét orosz területre vonultatták be. Utolsó
tábori lapját 1944 októberében adta fel, amiben erõs megfázásra panaszkodott. Ez már
magyar területrõl, visszavonuláskor íródhatott. Többet a
család nem tud róla. 1954-ben
nyilvánították halottá. Mindezt fiának feleségétõl, Pannikától tudom, aki elmondta,
hogy két családos gyermekük
van, három unokájuk, s mindannyian ápolják a családi hagyományokat. A Szebényi
Imre név az egyik dédunoka
nevében él tovább, de 6-7 generáción át az 1848-as honvéd
dédapáig, szépapáig visszavezethetõ.

Hidvégi László

Sebõk László

Kiss György
Fehér József

Filotás Lajos
Bálint Gyula

Kálmán Sándor
Tóth Lajos

Joó János

Szebényi Imre
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15 éves a BSZV Klub

11. Szabó József
10. Fehér József 1919-ben született. Asztalosmesterséget tanult. Ketten voltak fiútestvérek. Harangozó Katalint vette
feleségül, s két fiúk született,
József és János. Édesapjuk
1940-ben tette le a katonai esküt Máramarosszigeten, errõl
fényképük is maradt. Késõbb
az orosz frontra került. Fényképet is készített, de ezek már
nem jutottak el a családhoz.
Fehér József valószínûleg már
magyar területen esett el. Két
fia közül József, akiknél a történteket megtudtam, két éves
volt ekkor, Jánost édesapja
nem is láthatta. Felesége már a
háború alatt a bõrgyárban dolgozott, s késõbb férjhez ment
Horváth Jánoshoz. Ekkor a
Malom utcába költözött a család. Mindkét fiú családos,
unokákkal, József felesége,
Kovács Erzsébet. A régi képeket féltve õrzi a család, fiúk is a
nagyapa nevét viszi tovább.
11. Szabó József a Várkert utcában lakó Szabó Lászlónak,
hajdani
turistatársunknak
testvérbátyja volt. Szülei, Szabó György és Baráth Erzsébet
az 1910-es évek elején kötöttek házasságot. József fiúk
1915-ben, László 1923-ban
született. József 1942-ben kapott behívót frontszolgálatra,
határvadász volt. 1944. július
22-én, a Dnyeper-menti harcokban tûnt el. Megható olvasni a bajtársai által küldött
tábori lapokat, melyeket édesapjának és testvérének írtak
eltûnése körülményeirõl: egy
nap, támadás alatt a rozstáblában elvesztették õt szemük
elõl. Szabó József 29 évet élt,
nõtlen fiatalember volt. Szülei
és testvére gyászolták, akinek
családja ma is õrzi emlékét és a
fényképeit. Testvére, Laci e hó
21-én tölti be 85. életévét, a Jóisten éltesse, s unokáinak adjon békésebb életet.
Tisztelettel és szeretettel:
Kiss Margit

A születésnaphoz illõen 15
szál gyertya fénylett a hatalmas tortán, jelképezve a jubileumi eseményt. A gyertyákat
a klub alapítói, jelenlegi vezetõi és a fõ támogató, segítõi
gyújtották meg. Közösen elénekelték a nyugdíjas himnuszt, majd Perger Imre méltatta az elmúlt éveket: Életet
az éveknek. Igen, ezt a gondolatot tartották szem elõtt
1993-ban Ficzura Ferencné
Boriska és Németh Józsefné
Margitka, amikor megalakították a Bõr és Szõrme Nyugdíjasklubot.
A kis nyugdíjas csapat hamarosan családdá alakult és mozgalmas programokon vett
részt. A két vezetõ lelkiismeretes, önzetlen munkája mindig segített a felmerülõ problémák megoldásában. Köszö-

terjedt el, hogy minden kilométerkõnél ott vannak.
Két évvel ezelõtt egy számunkra tragikus idõszakban
az egyik klubtag mondta, hogy
vállaljam el én Némethné
Margitka távozásával megüresedõ klubvezetõ helyettesi
feladatot. Ha jó voltam igaz-

anyagi támogatásban is megjelenik, köszönet érte.
Kedves Barátaim!
Tizenöt év jelentõs idõnek
számít. A számvetés kapcsán
jó érzés tudni azt, hogy ez a kis
család bízik bennünk, a klub
vezetõiben, hallgatnak ránk,
de mi is odafigyelünk véleményükre, mert jól dolgozni csak
együtt lehet és a közös gondolkodás, mindig meghozza az
eredményt.
net neki ezért. 2001-tõl Boriska betegsége miatt Koczkásné
Marika vette át a helyét a klub
vezetésében. Margitka tapasztalata és Marika fiatalos
lendülete együttesen csak erõsítette ezen kis csapat összefogását, és egymással való törõdését. Évenként gazdag programok sorát valósították meg.
Budapest: Campona, Nemzeti Színház, Pannonhalma,
Gyõr, Ópusztaszer, Gunaras,
Igal és még sok más volt napirenden, melyek megvalósítása
sok munkát, nagy figyelmet
igényelt a két vezetõtõl. Közben szaporodott a taglétszám
is, mert külsõ nyugdíjasok is
jelezték, hogy szeretnének ehhez a kis összetartó családhoz
tartozni. A klub vezetõi és tagsága jelentõs szerepet vállalt,
és vállal ma is a város kulturális-szociális és sport életében
is. Nem volt, és ma sincs olyan
rendezvény, melynek elõkészítésében és lebonyolításában nem vesznek részt. Így

gatójuknak, akkor talán erre
is alkalmas leszek, mondták.
Elvállaltam, és rövid idõ kellett ahhoz, hogy megismerjem
a klub életét, így azóta Marikával együtt szervezzük a klub
programjait. Azt gondolom,
hogy talán õk is elfogadtak engem és én is õket. Egy biztos,
nevezetesen az, hogy a városban a klub és tagsága meghatározó, mert minden pillanatban segítõkész. Ha kell, lángost sütnek vagy tortát készítenek, de még a kevés kis
nyugdíjukból is szívesen áldoznak a közös és hasznos célokra. Ma már a megyében is
jegyeznek bennünket, de országosan is több alkalommal
olvashattak rólunk nyugdíjas
társaink. Most már kezdjük
érezni azt is, hogy Simontornya város vezetõi is elismerik a
klub tevõleges munkáját, és
számítanak ránk, például a
mai rendezvény elõkészítésében is. Az elismerés ma már

Feltétlenül szólnom kell az
ÁFÉSZ klubról, akikkel már
évek óta jó a kapcsolatunk,
közös programokat szervezünk, ezen felül személyi kapcsolataink is jók. Remélem ez
továbbra is így marad.
Kedves Barátaim,
kedves BSZV klubtagok!
Köszönet azoknak, akik a klub
megalakulásától segítették a
klub munkáját, azoknak is,
akik már sajnos nem lehetnek
ma itt velünk, és mindazoknak, akik az élet viharában is
szakítottak idõt arra, hogy a
klub munkáját segítsék. Köszönet mindazoknak, akik ha
hozzájuk fordultunk segítettek. Azzal fejezem be rövid
emlékezésemet, hogy: Boldog
születésnapot BSZV Klub!
Ugyanezt kívánja a Simontornyai Hírek is, valamint,
hogy még sokáig ott legyenek
minden kilométerkõnél.
Va-Lá
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Országos reneszánsz játszóház
A budapesti székhelyû Cimbora Alapítvány az egészséges és
kultúrált gyerekekért jött létre. Ennek szellemében szeptember
5-én, 12-17 óráig a Vármúzeumban reneszánsz játszóházat tar-

rében a legnagyobb sikert a sisak és a lándzsakészítés aratta. A
lányok korona, könyvborító készítésben és agyagformázásban
lelhették örömüket. A gyerekek a játékos feladatsorból álló
tottak. A helyiek mellett az ország több városából is érkeztek
gyerekek, hogy fejleszthessék ügyességüket, kézmûves tudásukat és hogy, ismerkedhessenek a simontornyai várral. A fiúk kö-

kincsvadászat végén a ládikában megtalált kincset (egy-két forintosokat) ajándékokra cserélhették. A nap folyamán közel ötszázan megfordultak a várban.
Va-Lá

Sikeresen szerepeltek
a szavalóversenyen
A Sárszentlõrincen rendezett megyei Petõfi Sándor szavalóversenyen az
iskola négy tanulója indult, s mind díjazott lett. Lukács Barbara (3. osztályos tanuló, felkészítõ tanító: Varga Szilvia) Petõfi Sándor: Arany Lacinak, és Weöres Sándor: A medve töprengése címû verseinek elmondásával az alsó tagozatosok között különdíjat nyert.
A felsõsök versenyében a Kovács ikrek, Dominik és Viktor (felkészítõ tanár: Kovács Jánosné) Petõfi Sándor: Tintásüveg, és Varró Dániel: Mért
üres a postaláda mostanában címû mûvek elõadásával, második helyezést értek el.
A gimnazista Széll Diána (felkészítõ tanár: Patakiné Hegyi Erzsébet) Petõfi Sándor: Tisza, és Pesti József: Egy lány siralmai apjáért címû költemények szavalásával elsõ helyezést érdemelt ki. Gratulálunk.
Va-Lá
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Közel 14 tonna papírt
gyûjtöttek

„Múzeumok
Õszi Fesztiválja
2008.”

Ismét sikeres volt az általános iskola alsó
tagozatos tanulóinak õszi, nagy papírgyûjtési akciója. A gyerekek ezúttal az
eddigieknél is jobban bevonták a szülõ-

Október 1–november 15.
a SIMONTORNYAI
VÁRMÚZEUMBAN
Október 16-án, 16 órakor a
Vármúzeum kiállító termében a

ket, így az iskola udvarára a talicskákon,
kerékpáron hozott papír mellett szép
számmal érkeztek személy és teherautók
is. Összesen 13.961 kg papírt gyûjtöttek.
Ez a mennyiség enyhíti a környezeti károkat és újrahasznosítható. Az értük kapott

pénz, pedig az osztályok kasszáját gyarapítja. A papírgyûjtés szervezõ pedagógusok is tovább léptek. Jól megszervezték,
így az összegyûjtött papírt dömpereken,
kukásautón azonnal továbbszállították a
regionális papírgyûjtõ helyre.
Az osztályok eredményei:
1./ 2.a osztály
3208 kg
2./ 4.a osztály
2375 kg
3./ 3. osztály
1840 kg
4./ 4.b osztály
1535 kg
5./ 2.b osztály
1417 kg
6./ 1.a osztály
1320 kg
7./ 1.b osztály
972 kg
8./ SNI 1-4. osztály
224 kg
9./ SNI 6-8. osztály
109 kg
Egyéb:
961 kg
Összesen:
13.961 kg
Va-Lá

A városban több helyen találhatunk csinos hirdetõtáblát, melyet
mindenki ingyen használhat. A hirdetési kultúrában azonban van még mit fejlõdnünk. Egyesek ráragasztják közölnivalójukat a mások még aktuális hirdetésére, pedig
bizonyára találnának már lejárt határidejû hirdetést is. Ez sokakat bosszant, joggal.
Figyeljünk egymásra, akkor ezt elvárhatjuk másoktól is. Ehhez kapcsolódó téma,
hogy egyre több helyen, villanyoszlopokon, kerítésen és másutt is hirdetnek, s ez igencsak rontja a városképet.
Va-Lá

Szabó Lõrinc: „Nem!”

Október 23-án, 18 órakor
Jótékonysági orgonahangverseny
a római katolikus templomban
Közremûködik: Köcsky Tibor orgonán és
Köcsky Balázs fuvolán
A tárlat megtekinthetõ:
2008. október 17-tõl 2009. január 31-ig.
Látogatási idõ: naponta 10-16 óráig.
Hétfõ szünnap.

November 3-án, 10 órakor

Szálkáim

Hogy: Nem! — mindig ebbe ütközni — Nem!
és Nem! — és forrva, fagyva, égve várni!
Mért: Nem? — a jajra csak egy túlvilági
Mert: Nem! — válaszát kapni szüntelen!
Nem! Nem! — Nincs Talán, nincs többé Igen.
Nem! — Nincs alku, s ez a Nincs óriási.
Nem! — lázadhatnak kín s düh harsonái:
Nem! — gyõz a föld s a süketnéma Menny.
Nem! — Baromibb õr, érthetetlenebb, —
Nem! — nincs királyibb, sérthetetlenebb!
Nem vagy! — Csak ez van, a hiány, a seb!
Nem! — Nem?! Nem? Nem. Tudom.
De nem hiszem.
Nem vagy! — Nem vagy?! Nem hiszem el sosem:
fájsz, kedves, fájsz, fájsz rettenetesen!

BREZNAY-család kiállításának
megnyitása
Gánóczy Mária és Breznay József
festõmûvészek és gyermekeik:
Lívia Scholz Breznay, Breznay József M.,
Törteliné Breznay Klára, Gábor Breznay,
Marie Hennebelle-Breznay,
Sándor Breznay, Breznay Pál,
Breznay András, Marta Scharle
kiállítását megnyitja
Feledy Balázs mûvészettörténész
Közremûködik: a Krammer Ferenc kórus

In memoriam
IFJ. DRÁVECZ FERENC
rendõr alezredes
Élt 49 évet

a Vártéren koszorúzás, megemlékezés
Illyés Gyula születésének
106. évfordulóján

November 4-én, 10 órakor
irodalmi mûsor
„Halálában is múlhatatlan” Illyés Gyula
a 20. század költõje
(Irodalmi összeállítás a költõ születésének
106. évfordulóján)

November 5-én, 10 órakor
„Illyés Gyula: Szülõföldem” címmel
rendhagyó irodalomóra

November 10-én, 11 órakor
Múzeumi rajzóra Breznay József
festõmûvész kiállításán

November 11-én, 11 órakor
rajzóra az 5. osztályos gyermekeknek
az idõszaki képzõmûvészeti kiállításon

November 12-én, 11 óra
rajzóra a múzeumban
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Kedves Gyerekek!

Rövid hírek
A zene világnapjáról
az utcán is megemlékeztek

Kinevezték
a rendõrõrs parancsnokát

A simontornyai tanulóifjúság a Szózat
szerzõjének Egressy Béninek szobránál
ünnepelte a zene világnapját. Az osztályok énekkel, szavalattal tették színvonalassá a megemlékezést. Az ünnepség végén megkoszorúzták a zeneszerzõ szobrát.

Mikoly Tibor rendõrfõhadnagy eddig
megbízottként irányította a simontornyai
õrsöt. Az elöljárók javaslata után a területhez tartozó önkormányzatok megtárgyalták és támogatták a kinevezését,
mely 2008. szeptember 16-ától érvényes.

Elkészült
a 2009. évi rendezvényterv
A testületi ülésen elfogadták a 2009. évi
ünnepségek tervezetét. Meghatározták
milyen rendezvényeket nyilvánítanak városi ünneppé. Az idõpontok mellett döntöttek a felelõsök személyérõl és az ünnepségek szónokairól is. A három tervezett rendezvény a rali, a 24órás sportõrület, és a búcsúi lovasverseny, ami csak az
illetékesekkel való tárgyalás után kerülhet a városi rendezvények sorába.

Új citerát kaptak
a Tücskök és Vadrózsák
A Dielnet Kft-nek és a Simontornyáért
Közalapítványnak köszönhetõen négy új
citerával gazdagodott a Tücskök és Vadrózsák nevû ifjúsági citerazenekar. Dolovainé Gyarmati Erzsébet az együttes
vezetõje elmondta, a 120 ezer forint értékû, magas minõségû hangszerek jól szolgálják a fiatalok fejlõdését.

Elkezdték
a lovas utánpótlás képzését

Remélem már mindannyian „belemelegedtetek” a tanulásba. Ha engedi az õszi
idõjárás, játsszatok sokat a szabadban, ha
esik az esõ, és szeles az idõ, akkor is töltsétek az idõtöket kellemesen és hasznosan, például rejtvényfejtéssel. Ehhez kínálom nektek a következõ feladványokat.
A megfejtéseket a termemben (3. o.) lévõ
rejtvényládámba várom. Sok sikert!
Szilvi néni

1. Mennyit ér a

Az STC lovas szakosztálya Néth Tiborné
kezdeményezésére megkezdte, a legifjabb lovasok képzését. A felhívásra 25-en
jelentkeztek. A legfiatalabb résztvevõ öt,
míg a legidõsebb tizenhárom éves. A lóápolást és a lovaglást napi másfél órában
oktatják.

Norvég szakszervezeti
küldöttséget fogadtak
Dr. Gremsperger Gábor Simontornyáról
elszármazott ügyvéd szervezésével egy
héttagú norvég delegáció töltött egy napot a városban. A küldöttséget fogadta
Csõszné Kacz Edit, a város polgármestere, aki bemutatta Simontornyát. Elmondta, bízik benne, hogy a norvégok jó
hírét viszik városunknak, és a hollandokhoz hasonlóan megtetszik nekik a táj és
az emberek kedvessége, és turistaként
akár szõlõtulajdonosként visszatérnek.
Va-Lá

MEGÚJULT A SPORT UTCA
A Sport utca 1-13. szám alatt lakók – példás összefogással –, Bajcsi Ágnes, Varga István és Tauker István vezetésével felújíttatták a homlokzatot. Így most szebb képet
mutatnak a házak. Közel 32 év után a régi, elavult vízvezeték-rendszerszert is modernebbre cserélték.
CSNÉ SE

2. Alkossatok az õszre jellemzõ összetett
szavakat a következõ szavak felhasználásával!
FA, SZÜRET, ALMA, LEVÉL, KÖPENY, ESÕ, FELHÕ, SZÕLÕ
Határidõ: november 7.
Nyertesek Beidek Angelika, Lõrincz Zsuzsanna, Vonya Teodóra

Fizessen elõ a
Simontornyai Hírekre!
Elõfizetési díj: 100 Ft/hó.
Elõfizethetõ: a
polgármesteri hivatalban
Benczéné Soós Juliannánál.
Aki elõfizeti a lapot,
annak azt házhoz viszik.

FIGYELMEZTETÉS A PSZICHIÁTRIAI SZEREK
KÁROS HATÁSAIRA
Az utóbbi években több mint 100 hivatalos figyelmeztetés jelent meg
egyes pszichiátriai szerek káros mellékhatásairól az egész világon.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány közelmúltban végzett hazai felmérése azt mutatja, hogy az emberek 80%-a nem
tud arról, hogy az észlelt káros mellékhatásokról nem csak a háziorvosnak szólhatnak, hanem ezeket õk maguk is jelezhetik az Országos
Gyógyszerészeti Intézetnek – amellyel emberéleteket lehet megmenteni.
Az alapítvány szeretné felhívni a nagyközönség figyelmét arra, hogy a
gyógyszerek és pszichiátriai szerek szedése közben tapasztalt mellékhatásokat az érintettek is jelenthetik közvetlenül az Országos Gyógy-

szerészeti Intézetnek. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy az adott gyógyszer mellékhatásairól sokkal többet tudjanak meg a szakemberek, és a
túl veszélyes szereket hamar kivonhassák a forgalomból.
A mellékhatásokat jelenthetik a patikákban kérhetõ nyomtatványon
vagy az Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapján: www.ogyi.hu
További információ:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Tel.: 06(1) 342-6355
Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu
www.emberijogok.hu
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„Új csurik a fészekben”
Az idei tanév elején ismét megtelt a
sportcsarnok, hogy a kis gimnazisták áteshessenek a várva-várt csuriavatón. A
gyerkõcök feszültségét zene oldotta,
mely nekünk, felsõbb éveseknek kellemesebbé tette a várakozást. Tollamat beizzítva, és jegyzetfüzetemet szorongatva
vártam a pillanatot, hogy az elsõ csuri
megjelenjen az ajtóban.
A 26 7.-es (és néhány új diák) térden
csúszva, pizsamában vonultak be az intenzívesek oldalán, abban a sárga láthatósági mellényben, melyet már az iskola

elsõ napjaitól fogva hordaniuk kellett.
Miután átbújtak a magasugró léc alatt, levették
mellényüket, letérdeltek
a számukra leszórt búzacsíkra egy-egy plüssjátékot szorongatva, majd elmondták a végzõs intenzíves osztály által írt esküjüket.
Arcukon megkönnyebbülés tükrözõdött, miután
feltápászkodtak a földrõl, de a java még
csak azután következett! A megmérettetések között szerepeltek „régi klasszikusok”, mint a tejszínhabos lufi borotválás,
egymás kisminkelése bekötött szemmel,
kakaó és lisztfújás az „ellenfélre”, lekváros kenyér leeszegetése zsinórról,
krumpli kiszedése szájjal egy vízzel teli lavórból, szlalom gördeszkázás vagy a szerelmi vallomás, ami nekem különösen
tetszett, mert nehezítésként bele kellett
csempészni a pöttyös labda, a kenyér és a
banánhéj szavakat. (Igen érdekes megoldások születtek, melyek hangos nevetést
és harsány tapsot váltottak ki.)
De láthattunk új próbákat is, melyek nagyon szórakoztatóak voltak mindenki
számára. Ilyen volt az egymásnak való
fogmosás, a „Boci-boci tarka” éneklése
opera stílusban, a „Kiskarácsony, nagykarácsony” kezdetû dal rappelése. Jókat
mulattunk, amikor néhány elszánt csurinak fél literes üvegbe kellett tollat lógat-

ni, mely a derekukra volt kötve, amikor
két diák egyszerre ette ugyanazt a csoki
csíkot. Külön örömet jelentett, amikor
láthattuk, hogy az iskola egy gyakorlott
táncosa igazi parádét mutatott be, vagy
amikor egy seprûnyéllel kellett beletalálni a vécépapír gurigába, melyet nehezítésként a lábuk között tartottak.

Miután a csurik elvégezték a rájuk kiosztott feladatokat és megkapták az iskola
egyen sálját, illetve egyen nyakkendõjét,
hivatalosan is a gimnázium tagjaivá váltak.
Mi, akik már ezen évekkel ezelõtt átestünk, némi kárörvendéssel, de jókat mulatva figyeltük a feladatokon szenvedõ kicsiket – ahogy mi magunk között emlegetjük õket. Mindennek ellenére úgy érzem, hogy évek múlva jólesõ érzéssel
gondolnak vissza erre a napra.
Reméljük, az esküjükben megfogadottakat kivétel nélkül, becsületesen teljesítik
majd.
Vincze Dóra
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Gyõztek kézilabdás lányaink
Az alaposan megfiatalodott, zömében serdülõ és ifjúsági játékosokból álló nõi csapat, a rutinos játékosokkal teletûzdelt
gyönkiek ellen megszerezte elsõ gyõzelmét. A csapatból ezúttal
is hiányzott a házi gólkirály Cseh Andrea, a sérüléssel bajlódó
Liptai Lívia és Dolovai Zsuzsanna.

Simontornyai TC Gyönk: 21:14 (9:10).
Simontornya: 50 nézõ, vezette: Dravecz-Papp.
Simontornya: Csontos – Fülöp A. 2, Nyitrai 6, Pataki 1, Beidek
2, Kovács A. 6, Winklár 3. Cserék: Fülö T. 1, Torma, Pápai,
Czéhmeister. Edzõ: dr. Molnár Brigitta.
A vendégcsapat kezdett jobban, a 11. percben 3:1-re vezetett a
Simontornya, a negyedóra elején érte utol ellenfelét 4:4. A foly-

Nem csak
egy tánc volt

tatásban három góllal ellépett a keményen védekezõ Gyönk
(18. perc 4:7). Szünet után elsõsorban Nyitrai góljaival felzárkózott a hazai együttes. A második félidõ elsõ tíz percében
fej-fej mellett haladtak a csapatok, ekkor 13:13 volt a mérkõzés
állása. Ezután Csontos jó védéseivel és Kovács Aliz feljavult játékával átvették a vezetést, s a végén magabiztosan gyõztek.
Feltûnõ volt, hogy míg a hazaiak négy hétméterest lõhettek, addig a vendégek tizenegyet, melybõl szerencsére Csontos Mónika hetet hárított.
A mezõny legjobbja a simontornyai kapus volt, aki az utolsó 18
percben nem kapott gólt.
Va-Lá

2008. szeptember havi házasságkötések:

Géringer Noémi—Horváth István,
Mészáros Zsuzsanna—Köõ László,
Boda Krisztina—Gagyi Pálffy Attila,
Bíber Judit—Csizmadia Attila.

A közelmúltban
ünnepelte 65. házassági évfordulóját Szántó József
(akit
mindenki
csak Bandi bácsiként ismer) és felesége, Varga Erzsébet. A jeles
esemény alkalmával a házaspárt
Csõszné
Kacz
Edit polgármester
és Bárdos László
címzetes fõjegyzõ
virággal és a 2008.
évi „város borával”
köszöntötte. A jó
egészségnek örvendõ 88 éves Bandi
bácsit és a 82 éves
Bözsi nénit boldog
házasságuk titkáról
faggattuk. Elmondták, hogy a Nagyvendéglõben ismerkedtek meg, ahol egy tangó boleró tánccal kezdõdött a nagy szerelem, mely két hét múlva házassággal végzõdött. Nincs semmi
külön titkuk, mint két jó testvér úgy éltek, soha nem voltak haragba, az igazi nagy szerelem az idõk folyamán szeretetté változott. Házassági évfordulójukon népes családjuk köztük három
lányuk, öt unokájuk és három dédunokájuk is köszöntötte õket.
Bandi bácsi mindig a közszolgálatban dolgozott, több éven keresztül volt Simontornya jegyzõje és tanácstitkára is. Az évek
során közel ezer simontornyai párt adott össze, köztük engem is
immár 40 éve. További jó egészséget kívánunk! Gratulálunk!

2008. szeptember havi születések:
Botos Petra.

Va-Lá

SIMONTORNYAI HÍREK > Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó.
Simontornya önkormányzata. Szerkesztõ

06(25)508 900.

bogardesvideke@vnet.hu

