
XXIII. évfolyam 4. szám Ára:
2014. április 200 Ft

MAJÁLIS
2014. május 1.

(csütörtök) 15 órától

Helyszín: Vár

15.00 óra gyerekprogramok

16.00 óra Vándorok tánciskola bemutatója
(mûvészeti vezetõ Varga László)

16.30 óra gyerekprogram
(Kovács Gábor vezetésével)

17.30 óra Krammer Ferenc kórus mûsora

19.00 óra Szóka Júlia énekmûvész
elõadása

20.30 óra Accident zenekar koncertje

Mindenkit szeretettel várunk!

Simontornya Város Önkormányzata –
Fried Mûvelõdési Ház

Simontornyai Szent György-napi vásár
A 14. században a hatalmas birtokkal és hatalommal rendelkezõ Laczkfi családé volt Simontornya
vára. Nekik köszönhetõen I. (Nagy) Lajos király vásártartási jogot adott a településnek 1377. márci-
us 17-én. „Simontornya (Laczkfi) István egyk. erd. vajda és néhai Dénes vajda fia István … kérésére
vásárt ad a budai vásár mintájára … Szt-György 15-öd napján kezdõdik 15 napig tart.” (Tóthné
Unghy Ilona: Simontornya kis tüköre – Simontornya, 2008. 8. oldal.) Vagyis Simontornyán április-
ban (Szent György havában), pontosabban április 15-én kezdõdött a vásár és április 30-ig tartott.
Ezzel Simontornya oppidummá (mezõvárossá) vált, annak minden kiváltságával. Lakói jobbágyok
voltak, de kiváltságaik megkülönböztették õket a falusi jobbágyoktól. Kiváltságaik közé tartozott,
hogy évi meghatározott összegben fizették adójukat, vezetõiket maguk választották, akik ítélkez-
hettek polgártársaik fölött. A mezõvárost a választott bíró és az ugyancsak választott esküdtek irá-
nyították. A Laczkfiak ezzel elindították Simontornyát a fejlõdés útján.
A 637 évvel ezelõtti sorsfordító vásártartási jog megszerzése adott ötletet a mai Szent György-napi
vásár megvalósítására, illetve a nemrég felépített piactér ünnepélyes átadására a hajdani Styrum
nagyház, majd Beszédes úti iskola, ma Helytörténet Háza udvarán, mely egyben rendezvényudvar-
ként is mûködik. (Tóthné Unghy Ilona)

Meghívó
a „Szent György-napi vásárra”

Tisztelettel hívjuk és várjuk

2014. április 26-án (szombaton) 9 órára

a simontornyai piac ünnepélyes megnyitójára

a Helytörténet Háza udvarára.

Program: 6.00 óra: Piacnyitás – Miután vegyes piac, mindent (ruhát, cipõt, elektronikát,
zöldségféléket stb.) lehet árusítani és vásárolni.

9.00 óra: Ünnepélyes megnyitó mûsorral

9.00-12.00 óra: A résztvevõk megvendégelése 1 db lángossal és 1 pohár borral.

Kérjük, hogy az eladók a Mátyás király út felõl, a vásárlók a templom felõl érkezzenek!

A piac további mûködése és nyitva tartása: péntekenként, 6.00–12.00 óráig

vegyes piac, szombatonként, 6.00–10.00 óráig inkább termelõi piac,
de természetesen vegyes piacként is üzemel.

Simontornya Város Önkormányzata

A piaccal kapcsolatos kérdéseit, javaslatait, véleményét az svu@svu.hu e-mail címre várjuk.
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A testületi ülésrõl jelentjük
A március havi ülésen 8 fõ és 9 egyéb napi-
rendi pontot tárgyaltak.
Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fonto-
sabb intézkedésekrõl, valamint a jelentõ-
sebb eseményekrõl
A polgármester fontosabb intézkedései
1. A szennyvíztelep felszámolójával felvet-
tük a kapcsolatot. Eddig tárgyalásra még
nem került sor.
2. A városközpont rehabilitációjával kap-
csolatban az összes engedélyünk jogerõssé
vált. A kivitelezõvel megtartottuk a garan-
ciális bejárást, melyrõl emlékeztetõ ké-
szült. Ennek megfelelõen a kivitelezõ – ha-
táridõn túl – megtette a nyilatkozatát,
melynek egyeztetése folyamatban van.
3. A megújuló energia pályázat – az elõze-
tes hírekkel ellentétben – nem jelent meg.
Így arra csak a júniusi-júliusi kiírást köve-
tõen kerülhet sor.
4. A Malom utcai IV. számú kút eladása
ügyében felvettük a kapcsolatot a tórend-
szer tulajdonosával (helyszíni képviselõjé-
vel). A megkeresésre nem érkezett elutasí-
tó válasz. A kút adatait kérték, mely kérés-
nek eleget tettünk. Egyben állásfoglalást
kértünk a kötelezést kiadó hatóságtól az
esetleges további hasznosítás lehetõségé-
rõl. Jelenleg a választ várjuk.
5. Az urnafal körül elkészült a burkolat.
6. Elkészült a Petõfi utcában a járda javítá-
sa.
7. Folyamatban van a hiányzó utcanév táb-
lák kihelyezése.
8. A Szív utcában a hulladéktároló konté-
nerek aljzatát burkolattal láttuk el. Ugyan-
itt 2 db konténer helyett jelenleg csak 1 db
van. A másik pótlása ügyében levélben
megkerestem a szolgáltatót.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl

2014. február 25-én a Tolna Megyei Agrár-
kamara elnöke és titkára keresett meg, és
tájékoztattak az újonnan felálló kamara
rendszerérõl. Kérésük volt még, hogy biz-
tosítsunk méltó helyet a kihelyezett napo-
kon számukra, hely hiányában a volt költ-
ségvetési üzem irodáját ajánlottam fel szá-
mukra, amelyikben korábban a falugaz-
dász tartott ügyfélfogadást.
2014. március 7-én a nõnap alkalmából kö-
szöntöttük intézményeink nõdolgozóit.
2014. március 15-ére az iskolával közösen
megszerveztük az ünnepi programot. Kö-
szönetemet fejezem ki az iskola diákjai-
nak, felkészítõ tanárainak a mûsorért.
2014. március 17-én Gulyás Ernõ úrral, a
Magyar Posta területi igazgatójával tár-
gyaltam a parkolók kialakításával kapcso-
latban. Az igazgató úr ígéretet tett, hogy
mûszaki szakemberekkel megnézeti a te-
rületet, és utána nyilatkozik majd, mit
tudnak tenni ez ügyben.
2014. március 21-én társulási ülést tartot-
tunk a sürgõsségi betegellátással kapcso-

latban, s a társulás felhatalmazása alapján
aláírtam a szerzõdést a központi orvosi
ügyelet zavartalan mûködésének biztosí-
tása érdekében a szabadságukat töltõ or-
vosok helyettesítésére.
Ugyanezen a napon esküt tettek a szava-
zatszámláló bizottságok tagjai.
2014. március 24-én Herman József úrral,
a MÁV Vagyonkezelõ Zrt. Pécsi Területi
Központjának kirendeltség vezetõjével
tárgyaltam a MÁV tulajdonában lévõ te-
rülettel kapcsolatban. Az ingatlan felérté-
keltetése megtörtént a MÁV által. Ugyan-
csak megkerestem az ingatlan ingyenes át-
adásával kapcsolatban Hirt Ferenc ország-
gyûlési képviselõt, mivel mielõbb szeret-
nénk kialakítani a Simontornyai Önkéntes
Tûzoltó Egyesület laktanyáját.
2014. március 25-ére a Tamási Járási Hiva-
tal kérésére helyet biztosítottam a hivatal
nagytermében a földforgalmi törvény vál-
tozásairól tartandó szakmai tájékoztató
elõadás megtartásához, melyen a földtu-
lajdonosok hasznos információhoz juthat-
tak az aktuális változásokkal kapcsolat-
ban.
2014. március 27-én találkoztam dr. Szász
Attila ügyvéd úrral, akivel az egyházi in-
gatlan mellett elhelyezkedõ, az ügyvéd úr
tulajdonát képezõ földterületrõl tárgyal-
tam. A tárgyalás eredményérõl a márciusi
ülésen tájékoztatom a képviselõ-testüle-
tet.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Az elsõ napirend keretében Csõszné Kacz
Edit polgármester méltatta a nyugdíjba
vonuló Körtés Jánosné több mint 20 éves
tevékenységét, elmondta, hogy nagyon
fontos láncszem volt az önkormányzat
rendszerében. Dr. Mihócs Zsolt alpolgár-
mester a képviselõ-testület nevében virág-
csokorral köszönte meg munkáját. Bemu-
tatták Császár Mónikát, aki a pályázaton
megnyerte az állást, az ülés jegyzõkönyvét
már õ vezette.
Zsolnai István képviselõ több észrevételt
tett: több lakos kérése, hogy a fogorvos leg-
alább egy nap délután is rendeljen; sürget-
te a kátyúzás végrehajtását az életveszé-
lyes utcákban; az adóiroda adjon több
csekket, hogy a második félévi adó befize-
tésekor ne kelljen újból bejönni a hivatal-
ba; ismét felvetette a Siópart utca útjavítá-
sát.

Csõsz László képviselõ érdeklõdött, ho-
gyan állnak a tárgyalások a felszámolóval a
megvásárolni kívánt szennyvíztelep ügyé-
ben? A polgármester elmondta, hogy a tár-
gyalások jelenleg is folynak, most a telek-
megosztási folyamatban vannak. Dr. Mi-
hócs Zsolt alpolgármester elmondta, na-
gyon jól sikerült az összefogás bál, ezúton
is megköszönte a támogatók segítségét.
A központi orvosi ügyelet mûködésével
kapcsolatban megemlítette, hogy az közel
egy éve társulási formában tevékenykedik,
minden kérdésben a 11 érintett település
polgármesterei döntenek. A polgármester
hangsúlyozta, hogy a települések polgár-
mestereinek alapvetõ kötelessége annak
mûködtetése, tárgyalásokat folytatnak
Russ Jánossal, aki vállalja – különösen a
nyári szabadságolások idején – helyettesí-
tõ ügyelõ orvosok biztosítását. Az érintett
11 település közül Tolnanémedin nincs há-
ziorvos, míg a pálfai nem vállal ügyeletet.
Torma József képviselõ a paplak melletti
terület megvásárlásának állásáról kérdez-
te a polgármestert, aki elmondta több tár-
gyalást folytatott a tulajdonossal, dr. Szász
ügyvéd úrral. Õ nem zárkózik el az eladás-
tól, de jelenleg irreálisan magas összeget
kér. Itt felvetõdött a tulajdonos kötelezett-
sége a terület karbantartásáról, elhang-
zott, hogy évek óta az önkormányzat nyí-
ratja a füvet, ezt fel kell számolni.
Elfogadta a testület a város 2014. évi össze-
sített közbeszerzési tervét.
Megtárgyalták az avar- és kerti hulladék-
égetésrõl szóló rendelettervezetet. Az or-
szág egész területén tilos az égetés – mond-
ta Bárdos László címzetes fõjegyzõ. Fon-
tosnak ítéli meg a rendelet megalkotását,
mert sokan foglalkoznak háztáji gazdálko-
dással, s ott keletkezett hulladék egy részét
nem lehet komposztálni, a rendeletben
meghatározott módon és idõben elvégez-
hetõ az égetés. Felhívta a figyelmet, hogy a
büntetés elkerülése érdekében mindenki
tanulmányozza a rendeletet, mely Simon-
tornya honlapján és a polgármesteri hiva-
tal hirdetõtábláján is megtalálható.
A TEMI FRIED Mûvelõdési Ház beszá-
molóját a közpénzekbõl kapott támogatá-
sok felhasználásáról és a 2014. évi közmû-
velõdési célkitûzésekrõl szóló beszámolót
elfogadták. A Fried emléktábla visszahe-
lyezésérõl feltett kérdésre Lacza Attila
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igazgató elmondta, hogy folyamatban van a
tábla visszahelyezése, de sok problémát kell
megoldani.
Az STC’22 Sportegyesület elnökének beszá-
molóját az önkormányzati támogatások fel-
használásáról és a 2014. évi célkitûzésekrõl el-
fogadták. Felhívták a figyelmet, hogy pályázni
kell a támogatásokról az önkormányzat felé, a
költségvetésben beállított összeg nem jár au-
tomatikusan. Csõszné Kacz Edit polgármester
a büfé sorsáról, valamint a nõi kézilabdások
hovatartozásáról kérdezett. Pásztor Krisztián
elnök válaszából megtudtuk, hogy a büfé üze-
meltetése jelenleg nem megoldott, kb. 3 hóna-
pig ismét mûködött, de a bérlõ lemondta, mert
nem volt gazdaságos. A kézilabdás nõk a to-
vábbiakban a SIKK keretén belül sportolhat-
nak majd, jelenleg saját erõbõl fedezik költsé-
geiket.
A közmunkaprogram, közfoglalkoztatás 2014.
évi tervezett feladatai és a 2012. és a 2013. évi
mezõgazdasági projekt adatait hosszan tár-
gyalták, elemezték. A vélemények, hozzászó-
lások a jobbító szándékot takarták. Sokan csak
az utcán ténykedõket látják, pedig sok intéz-
mény közmunkások nélkül nehezen mûködne.
Nehéz a közfoglalkozást vezetõ Vámi László
dolga, rendkívül sok az adminisztráció, mely-
hez nem mindig áll rendelkezésre képzett
munkaerõ. Az embereket nehéz visszavezetni
a munka világába.
A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2014.
évi üzleti tervét elfogadták. A tervezett több-
funkciós gépvásárlás több lehetõséget takar
majd, s ez javítja a munkavállalások körét.
A kiemelt beruházások helyzetérõl, a szenny-
vízberuházás megindulásáról külön cikkben
olvashatnak.
A II. számú háziorvosi körzet orvosának he-
lyettesítésérõl tárgyaltak. Dr. Jovi Károly júni-
us 1-jétõl Ozorán vállalt munkát, de heti 9 órá-
ban visszahelyettesít a régi körzetében. Si-
montornya mindenképpen szeretné megtarta-
ni a három felnõtt körzetet.
A városi piac üzemeltetésérõl Torma József,
az ügyrendi bizottság elnöke szóbeli elõter-
jesztést tartott. Részletesen elemezte a megol-
dási lehetõségeket. A piac ünnepélyes megnyi-
tójáról külön olvashatnak.
Az autóbusz-állomás fejlesztése napirendi
pont tárgyalása során megtudtuk, hogy város
önerejébõl a jelenlegi pályaudvar területén
egy utasvárót állíttat fel. A beterjesztett két ja-
vaslat közül a nagyobb fedett váró mellett dön-
töttek, melynek bekerülési értéke 2 millió 500
ezer forint.
A tulajdonos beszántatott két dûlõutat, mely-
nek visszaállításáról döntött a testület.
A belvízelvezetést szolgáló csatornák üzemel-
tetésére és fenntartására történõ felajánlást
elfogadták.
A többször tárgyalt Városüzemeltetési Kft.
gépvásárlási kérelmét a testület jóváhagyta.
A DÁM Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítását elfogadták.
Pincehely kilépett a társulásból.
Az I. számú védõnõi körzet védõnõi állására
harmadszor is kiírták a pályázatot. Ahhoz,
hogy a körzet fennmaradjon, 6 hónapon belül
be kell tölteni az állást.

Va Lá

Letették az esküt a szavazatszámláló bizottság tagjai, póttagjai és a
párt delegáltjai a polgármester asszony és a címzetes fõjegyzõ elõtt.

Simontornya város
2014. évi költségvetése

A képviselõ-testület elfogadta a város idei költségvetését, mely nullaszaldós. A bevé-
telek és a kiadások tervezett összege egyaránt 1 milliárd 802 millió 262 ezer Ft.

Bevételek

Intézményi mûködési bevételek összesen: 25.771 e Ft. Ebbõl: önkormányzat bevéte-
le: 20.571 e Ft. Polgármesteri hivatal: 2.000 e Ft. Könyvtár: 200 e Ft. Vár: 3.000 e Ft.
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételei: helyi adók: 80.000 e Ft, átengedett
központi adók: 8.500 e Ft, bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: 2.000 e Ft.
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételei összesen: 90.500 e Ft. Az önkormány-
zat mûködési bevételei összesen: 116.271 e Ft. Az önkormányzat költségvetési támo-
gatása normatív hozzájárulások címén: 397.190 e Ft. Normatív kötött felhasználású
támogatás: 58.000 e Ft. Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
455.190 e Ft. Felhalmozású, tõke jellegû bevételek, tárgyi eszközök, immateriális
javak értékesítése: 6.000 e Ft. Támogatás értékû bevétel összesen: 1.105.333 e Ft.

Tervezett bevételek összesen: 1.802.262 e Ft.

Kiadások

Önkormányzat mûködési kiadása: 518.020 e Ft. Polgármesteri hivatal mûködési ki-
adása összesen: 177.132 e Ft. Könyvtár: 8.922 e Ft. Vár: 10.941 e Ft.

Mûködési kiadások mindösszesen: 715.015 e Ft.

Intézményi beruházási kiadások: 1.045.524 e Ft.

Általános tartalék: 5.723 e Ft.

Költségvetési kiadások összesen: 1 766.262 e Ft. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
36 000 e Ft. Kiadások fõösszege: 1.802.262 e Ft.

Simontornya önkormányzata 2014. évre tervezett végleges pénzeszközátadásai, tá-
mogatás értékû kiadásai és egyéb támogatásai:

Simontornyai KK Kézilabda Szakosztály: 1.000 e Ft. Mûvelõdési ház: 6.000 e Ft.

Tûzoltóság: 500 e Ft. Polgárõrség: 500 e Ft. STC 22 Sportegyesület: 1.000 e Ft.

Mindösszesen: 9.000 e Ft.

Az összeállítás Császár Csilla pénzügyi osztályvezetõ segítségével készült. A teljes
költségvetés Simontornya honlapján olvasható.

Va Lá
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Rendõrségi
hírek

Az elmúlt testületi ülés óta 8 esetben került sor nyomozás elren-
delésére Simontornya város területén bûncselekmény miatt.
1. Simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
a tulajdonában lévõ lakatlan családi házába 2014. március 1. és
2014. március 3. 9 óra közötti idõben ablakbetörés módszerével
behatolt és onnan vasalót, dobozos üdítõt, kis fürdetõ kádat, vil-
lanyrezsót, kávéfõzõt, evõeszközöket és különbözõ üvegpohara-
kat tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár: 25.000 Ft,
rongálással: 5.000 Ft.
2. Ugyanaz a simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki 2014. március 3. 16.30 óra és 2014. március 4. 9.30 óra
közötti idõben ajtókifeszítés módszerével behatolt a tulajdonát
képezõ lakóházába, és onnan 25 db üvegpoharat és 6 üveg fehér-
bort tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár: 20.000 Ft,
rongálással: 5.000 Ft. Az elkövetõ személyét sikerült megállapíta-
ni, az ügy gyorsított eljárással kerül befejezésre.
3. Simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2014. március 9. 21 óra és 2014. március 10. 05 óra közötti idõben
a családi házába a nyári konyha bejárati ajtaja zárjának megfeszí-
tésével megpróbált behatolni sikertelenül, az ajtót kinyitni nem
tudta, a házba nem tudott bejutni. Az elkövetõ az udvarról, vala-
mint a melléképületekbõl nem tulajdonított el semmit. A bûncse-
lekménnyel veszélyeztetett érték kb.: 600.000 Ft. Rongálással
okozott kár kb.: 10.000 Ft.
4. Az önkormányzat nevében tettek feljelentést ismeretlen tettes
ellen, aki 2014. január 27. és 2014. március 17 16 óra közötti idõ-
ben Simontornya külterületén lévõ fás területrõl engedély nélkül
akácfát vágott ki és tulajdonított el kb. 66.000 Ft értékben.
5. Budapesti lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013 karácsonya és 2014. március 22. nap közötti idõben a
simontornyai présházához épített melléképület ajtaján lévõ laka-
tot tartó pántot a helyérõl letörte, és a melléképületbõl eltulajdo-
nított 1 db használt talicskát, illetve a présház elõtti földterületrõl
kihúzta és eltulajdonította az ott lévõ korábbi vízcsap vascsövét
(csap nélkül). A bûncselekménnyel okozott kár 10.000 Ft,
rongálással 500 Ft.
6. Simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2014. március 20. napján 12.00 óra és 2014. március 21. napján
8.00 óra közötti idõben, Derékhegyen található présháza mellék-
épületének egyik ablakát betörte, az ablakon benyúlt, majd eltu-
lajdonított 3 mûanyag flakonban összesen 6 liter benzint, illetve 2
doboz (lisztharmat elleni és rovarölõ) vegyszert. A bûncselek-
ménnyel okozott kár kb. 3.000 Ft, rongálással kb. 1.000 Ft.
7. Simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2014. február 20. 15.00 óra és 2014. február 25., 9.00 óra közötti
idõben budapesti lakos tulajdonában álló simontornyai lakóház
hátsó, félig nyitott udvarára bement, onnan egy montain bike bi-
ciklit tulajdonított el, majd a hátsó csukott, de nem zárt ajtaján a
házba bejutva egy használt kézi fúrót, akkumulátortöltõt és egy
használt lapmonitort tulajdonított el. A bûncselekménnyel
okozott kár 45.000 Ft.
8. Simontornyai lakos feljelentést tett a Pigmix 2006 Kft. nevében
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. március 21., 3.00 óra és 7.00 óra
közötti idõben a simontornyai sertéstelep egyik mellékhelyiségé-
bõl, feltehetõen a kerítés aljánál egy 50 cm x 50 cm nagyságú lyu-
kon keresztül eltulajdonított 1 db 80 kg-os sertést. A bûncselek-
ménnyel okozott kár kb. 35.000 Ft, rongálási kár nem keletkezett.

Ritter Rudolf r. alezredes õrsparancsnok helyettes

Hajózható volt
a Sió-csatorna

Utoljára 3 évvel ezelõtt volt hajózható a Sió. A közelmúltban rö-
vid idõre ismét hajózhatóvá vált a csatorna, több hajó is elhagyta a
Balatont, vagy eljutott a magyar tengerhez. Simontornyán is so-
kan fényképezõgéppel lesték, hogy mikor örökíthetik meg a ritka
eseményt. Információnk szerint leengedték a Balaton (eredeti
nevén Beloiannisz) nevû régi motoros hajót.

A hajó fél évszázadig emblematikus jelensége volt a Balatonnak,
és zászlóshajója – a rendszerváltás elõtt a legnagyobb rendezvény,
illetve diszkó hajója volt – a balatoni flottának. Egy ideig mûemlé-
ki védettséget élvezett, tervezték, hogy bemutatóhellyé alakítják,
de annyira korrodálódtak a lemezei, hogy jelentõs felújításra szo-
rul. Most megoldódott a sorsa: egy hajókat üzemeltetõ budapesti
cég hajlandó az ipartörténeti emléket megmenteni, felújítani.
Gazdasági és turisztikai szempontból is jó lenne, ha az évtizedek
óta tervezett Sió-csatorna hajózhatóvá tétele nemcsak idõleges
lenne. Mi csak drukkolni tudunk!

Va Lá
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Március 15-érõl minden
korosztály megemlékezett

Nemzeti ünnepünkrõl elõször az óvodások emlékeztek, õk már egy nappal korábban elhelyezték zászlóikat a Petõfi-szobornál. Dél-
elõtt mind a hat csoport elsétált az emlékhelyhez, ahol az óvónõk elmondták 1848. március 15-e jelentõségét, az ovisok szavaltak, éne-
keltek. A mûvelõdési házban „Áldassék a neved forradalom” címmel a 12/g osztály tanulói idézték fel az akkori eseményeket, a kor
hangulatát. Csehóné Kiss Dalma összeállításában és vezetésével készült mûsor alatt szinte ott érezhettük magunkat a 166 évvel ezelõt-
ti eseményen, ezt jól segítették a vetített képek is. Az idõjárás miatt sokáig bizonytalan volt az ünneplõk fáklyás felvonulása a Petõ-
fi-szoborhoz, ezért Csõszné Kacz Edit ünnepi megemlékezését a mûvelõdési házban mondta el, beszédében kiemelte milyen öröksé-
get, tanulságokat hagytak ránk a 48-as hõsök. Az idõjárás annyira kegyes volt nemzeti ünnepünkhöz, hogy végül – igaz meggyújtott fák-
lyák nélkül –, az ünneplõk zöme felvonult a Petõfi-szoborhoz, ott az önkormányzat, az iskola, a rendõrség, az egyházak, a pártok elhe-
lyezték a megemlékezés koszorúit.

Va Lá
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A Fény-erõ Egyesület köszöntötte a tavaszt
A csillagászati tavasz másnapján, hangulatos rendezvényen bú-
csúztatták a telet, köszöntötték a tavaszt az egyesület tagjai. Sza-
bó Jánosné elnök üdvözlõ beszédében elmondta: Mit jelent szá-
munkra a tavasz? Megújulás, napfény, a természet ébredése, vi-
rágba borulása, s ezáltal a mi hangulatunk is vidámabb lesz.

A természet szépsége mindig is nagy hatással volt ránk, nemcsak a
szemet gyönyörködteti, de lelkivilágunkat is megújítja. Azért jöt-
tünk ide kedves vendégeinkkel együtt, hogy jól szórakozunk, s
ezen a délutánon felejtsük el a bút és a bánatot. Külön köszöntöt-
te a vendég kisszékelyi Bokréta együttest és a kisszékelyi nyugdí-
jasklub tagjait és kulturális egyesület tagjait és elnökét, Pajor Ág-
nest, majd egy ismeretlen költõ versét szavalta el.

A barát egy mosoly, szív, mely bátorít, ha félsz
A barát taps, mely ujjong, ha célba érsz
A barát egy kéz, mely felhúz, ha elestél
A barát egy álom, mit ébren kerestél
A barát egy könnycsepp, mely érted hull, ha baj van
A barát gyémánt páncél, óv téged a harcban
A barát egy nevetés, mely felharsan, ha meglát
A barát egy rózsakert, mely neked nyitja bokrát
A barát egy csillag, mit az éj varázsol
A barát egy dallam, mit meghallhatsz bárhol
A barát egy lány, ki kitáncol a tûzbõl,
A barát egy emlék, mit szívedben õrzöl
A barát is csak ember, s néha tán hibázik, de szeret,
s ha nincs Veled, érzed, hogy hiányzik.

Csõszné Kacz Edit ezúttal nem mint
polgármester, hanem mint az egyesü-
let alapító tagja gratulált az egyesület
elnökének, Szabó Jánosnénak a közel-
múltban kapott országos kitüntetésé-
hez. Elmondta, mindig jó szívvel, büsz-
keséggel emlékezik az összetartó jó
kollektívára, ahol fiatalságát töltötte.
A néphit úgy tartja, hogy Sándor–Jó-
zsef–Benedek napján, március 18., 19.
és 21-én véget ér a hosszú, hideg tél, és
ekkor veszi kezdetét a termékeny ta-
vasz. A szép évszakot egy tavaszi vers-
csokorral köszöntötte Fõfai Istvánné

és Mészáros Lászlóné. A vendég Bokréta együttes egy zenés kocs-
mai jelenetet mutatott be, sok dallal, vidámsággal, jó kedvvel, pe-
dig nem tudni mit ittak, valószínû nem bort. A kocsmában zömé-
ben nõk voltak, egyetlen férfi mert közéjük ülni. A mi kis váro-
sunkban (megkockáztatom egyesületünkben) is van vidámság,
dínom-dánom, de hogy is van ez, hallgassuk meg Lepsényi
Jánosné elõadásában (kanyarban kurta kocsma).

„Mélyen tisztelt Közön-
ség! Egyesületi népség!
Hallják meg a süketek!
Nyíljon ki a fületek! Nagy
eseményt hirdetek, jó mu-
latságot ígérek: Ezért jöt-
tünk össze ma, legyünk hát
egy csokorba. Huncutság
lesz ebbõl tudom, ezt itt
bátran megjósolom. Az
egyesület egy leánya, kinek az esze kereke, Mindig jár és meg nem
áll, Kigondolta, s úgy tudom, elõ is adják e-napon.”
Nézzük hát, hogy mit csinál a három malac, meg a farkas, aki pó-
rul jár – mondta a narrátor szerepét betöltõ Szabóné Joli. A sze-
replõk Bór István, a szerzõ Csutorás Józsefné, Pataki Lászlóné és
Mészáros Lászlóné voltak, akik mosolyt csaltak a rendezvényen
résztvevõk arcára. A jelenet nem kímélt egyetlen pártot sem, ki-
pellengérezte õket. A befejezés is remekül sikerült: A farkas egy-
re csak várja, hogy megjöjjön az esze, s mikor lesz már valóság a
sokszor hallott mese. Nem lett pártelnök, nem lett herceg, viszont
egy valamivel folyton henceg: Vegetáriánus lett!!! Kakaót iszik
csak és tejet, de azt is csak keveset, mert Torgyán Józsi levágatta
az összes tehenet!
Befejezésül a Bokréta együttes egy dalcsokorral hangolta a kö-
zönséget, többen segítettek énekelni, csatlakoztak hozzájuk. Idõ-
közben elõkerült egy tangóharmonika is, mellyel Bór István kísér-
te a dalokat, majd Soós József vette át a hangszert, mindketten jó
hangulatot teremtettek. A szellemi táplálék mellé – azoknak kö-
szönhetõen, akik otthon a háttérben sütöttek, fõztek – sok finom-
ság került a tányérokba, mindenki csillapíthatta éhségét, olthatta
szomját. Emlékezetes, szép délután tölthetett ismét együtt a kivá-
ló kollektíva.

Va Lá
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Elûzték a telet,
búcsúztatták a farsangot

Csaknem szûknek bizonyult a mûvelõdési
ház nagyterme a farsangbúcsúztató délutá-
non, nagyon sokan voltak kíváncsiak a
Dolovainé Gyarmati Erzsébet rendezte
eseményre. Színes, változatos programot
láthattunk, az egész délutánt a jókedv a vi-
dámság jellemezte. A szereplõk ugyancsak
kitettek magukért, a jó hangulat átragadt a
nézõkre is. Tolnai, baranyai, mezõföldi

népdalcsokorban gyönyörködhettünk, fia-
tal néptáncosok, furulyások, citerások,
versmondók mutatták meg tudásukat.
Nagy sikert aratott a Krammer Ferenc kó-

rus humoros, valamint a Kovács testvérek szuggesztív elõadása. A mûsor után még sokáig
együtt maradtak az elõadók, nézõk, elfogyasztották a farsangi fánkot és az egyéb sütemé-
nyeket, szomjukat forralt borral és egészséges meleg teával oltották. Többen dalra
fakadtak, jól érezték magukat. Emlékezetes, szép délután volt.

Va Lá
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Ismét sikeres volt a jótékonysági bál
Idõtállónak bizonyult Csõszné Kacz Edit polgármester kezdemé-
nyezésére indított összefogás bál, melyet 7 évvel ezelõtt a közpon-
ti orvosi ügyelet felszereltségének színvonalasabbá tételére ren-
deztek. Dr. Mihócs Zsolt és felesége, Haig Judit folytatta a hagyo-
mányt, immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a jótékony-
sági összefogás bált. Minden évben valami nemes cél érdekében
báloztak, a befolyt összeget erre ajánlották. Ezúttal az utánpótlás
kézilabda fejlesztéséért rendezték a nagy eseményt.
Nagyon sokan voltak jelen és sokan tá-
mogatói jegyet vásároltak, számtalan
szponzor segített a tombolatárgyak fel-
ajánlásával is. Támogatók: Cseh Iván és
családja, Farkas Margit néni, Pék Fe-
renc, Mayer Gyula és családja, Hersics
Irénke, Körtés Gábor, Simotrade Rózsa
Gábor, Diel János és családja, Szántó
pincészet, Schweigert György, Szabó
László, Császár Györgyné, Erlich Dáni-
el, Lack Mária, Hersics Tibor és család-
ja, Petrovics Györgyné, Gondozási Köz-
pont, Schlégel Ilona, Kerekes Csaba és
családja, Horváth István és családja, Lé-
vai Ferenc Aranypont Zrt. Kovács Lász-

ló és családja (Gálaker), Rabóczki János és Reisz Éva, Varga Ist-
ván, Haig Gyuláné, Fungné Zsuzsi néni, Pál Attila, Horváth Zol-
tán és Ivettke, Fekete Márta, Kling Hermina, Hegedüsné Katika,
Bárdos László, Körtés István és családja, Varjas István, Csõsz

László és családja, Császár Zoltán, Bonyár János, Dancz Tibor,
BSZV Nyugdíjasklub, Fény-erõ Egyesület, Szabó Attila, Korall
üzletlánc, Csõsz Mónika, Simovill 2006 Kft., Géringer Zoltán,
Jobbágy József, mozgássérültek egyesülete, kínai bolt, Szíriusz
Ruhaüzlet, Mayer Lajos, Sarok vegyesbolt, Szabóné Kántor Ka-
talin, Kedvenc Állateledel és Felszerelés, Tock Gábor és családja,
Új Pékség, Glück Katalin, Simontornyai Kézilabda Klub, Néth
Anikó, Néth Tibor, Néth Dóri, Lacza Attila, Patakiné Hegyi Er-
zsébet, Zsolnai István, Nagyné Erzsike, Haig Judit, dr. Mihócs
Zsolt, Simontornya Polgári Egyesület, Rózsa Zoltán és családja,

Csutorás Józsefné, Molnár Lajosné, Lukács
László (cserépkályhás), Áfész Nyugdíjas-
klub, Klár Veronika, Borbás Imre és Imréné,
Ördögárok, Kapinya család, Kiss Györgyné
Erika, Máté Imréné, Simontornya Vármúze-
um és táncos lábú mamikáink, MINDEN
KEDVES BÁLI VENDÉG.
(A szerkesztõ megjegyzése: a névsort a szerve-
zõktõl kaptam, melyben a nevek a könnyebb
azonosítás miatt nem a személyi igazolvány-
nak megfelelõen íródtak, elõfordulhat, hogy
valaki nem található a felsorolásban, bízom
benne, hogy nem is azért támogatta a ren-
dezvényt, hogy neve itt szerepeljen, hanem a ne-
mes ügyért adakozott. KÖSZÖNJÜK!)
Több volt ez, mint egy egyszerû bál, társadal-
mi eseménnyé nõtte ki magát a rendezvény.
A résztvevõk nemcsak táncolhattak, mulat-
hattak, hanem színvonalas produkcióknak is
tapsolhattak. Nagy sikere volt a nyugdíjasok
limbó hintó táncbemutatójának, kétszer tap-
solták õket vissza, a harmadikat már nem
tudták vállalni. Ugyancsak kétszer kellett is-
mételni mûsorukat a zömében egészségügyi
dolgozókból álló tánccsoportnak, õk évek
óta üde színfoltjai a báloknak.

A kézilabdás fiúk külön is megköszönték a két fõ szervezõnek,
hogy szeretett sportágukra gondoltak. Igen jó ötlet volt, hogy ek-
kor tartott diszkót Herczeg Szilárd, a profi dj zenéjére nem csak a
fiatalok táncoltak. A tombola kissé sokáig tartott, annyi nyere-
ményt sorsoltak ki. Emlékezetes szép este, illetve éjjel volt.

Va Lá
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Könyv Kata festõmûvészé a Szabó Dezsõ-ösztöndíj
A Tolna megyében élõ, illetve innen elszármazott, de a megyéhez kötõdõ 35 év alatti képzõ- és iparmûvészek számára hirdette meg a
Szabó Dezsõ Mûvészeti Ösztöndíjat a szekszárdi Víz’P’Art Közalapítvány három évvel ezelõtt.

Az Irodalom Házában tartott ünnepségen az idei ösztöndíjat
Könyv Kata festõmûvész vehette át Rühl Gizellától, az alapítvány
alelnökétõl. A 30 éves, Barcsay-díjas alkotó simontornyai mû-
vészcsaládból származik – édesapja Könyv István grafikusmû-
vész, édesanyja Könyvné Szabó Éva bõrmûves –, képeit már több
kiállításon tárta az érdeklõdõk elé. A jelenleg a pestszentimrei
mûvészeti iskolában tanító Könyv Kata egy alkotását legutóbb
Párizsban mutathatta be.
Mint azt Rühl Gizellától megtudtuk, a 200 ezer forinttal járó Sza-
bó Dezsõ-ösztöndíj idei nyertesének személyérõl – korábban Ju-
hos Janka és Gwizdala Dáriusz érdemelte ki az elismerést – a Fusz
György és Adorjáni Endre képzõmûvészek, valamint Lovas Csilla
muzeológus, a közalapítvány titkára alkotta zsûri egyhangú
döntést hozott.
Nem volt könnyû dolguk, hiszen összesen kilenc, igen színvonalas
pályázatot bíráltak el. Ennek megfelelõen az ösztöndíj mellett kü-
löndíjakat is átadtak.
A szekszárdi önkormányzat humánbizottsága nevében (amely ta-
valy ajánlott fel elõször különdíjat a pályázóknak) az idén Lengl
Orsolya és Tóth Zsófia festõmûvész-, valamint Máté Tamás épí-
tõmûvész-szakos hallgatóknak nyújtott át egy könyvcsomag mel-
lett 30 ezer forintos pénzjutalmat Csillagné Szánthó Polixéna, a
bizottság elnöke.

Forrás: Szekszárdi Híradó

Mûvészetkedvelõknek – röviden!

Mûvészeti technikák
I. rész: Bevezetés

Mûvészeti technikák: elsõ hallásra talán úgy tûnhet a kifejezés
„fából vaskarika”. Hiszen mi köze a mûvészethez a technikának?
Nos, a válasz talán nem egyszerû. És ahhoz, hogy megérthessük,
mirõl van szó, egy kis kitérõt kell tennünk.
Amikor tavaszodik az idõ, a kertészkedõ ember végiggondolja az
elmúlt évet, hogy mit sikerült megtermelnie kertjében. Melyik
fajta vetõmag volt az, amelyik beváltotta a hozzá fûzött reménye-
ket, melyik hozott bõ termést, melyikre van igénye az új szezon-
ban? Melyik zöldség állt ellen a kártevõknek? Melyik gyümölcs-
fajtából sikerült ízletes befõttet készíteni? Melyiket érdemes in-
kább lefagyasztani a mélyhûtõben? Így alakítja ki az idei tervet, a
tapasztalataihoz igazítja az elképzeléseit. Minden vetõmagnak
vannak elõnyei, minden gyümölcsnek vannak tulajdonságai,
melyek befolyásolják a felhasználást: azonnal az asztalra kerül,
netán eltesszük télire.
Nos, az alkotó is így gondolkodik: melyik technika volt az, mellyel
leginkább sikerült kifejeznie mondanivalóját? Ugyanis az anyag,
amivel dolgozik, sajátos tulajdonságokkal bír. Megszabja, hogy
mit lehet vele megvalósítani. Nem mindegy, milyen festéket hasz-
nál a mûvész, milyen fából farag szobrot, milyen keménységû a ce-
ruza, amivel rajzol. Esetleg dokumentumfilmet készít egy témá-
ról, vagy inkább egy kitalált történet segítségével akar közel kerül-
ni a közönséghez. Teleobjektívet használ a fotó elkészítéséhez,
vagy inkább a nagylátószögû lencse a megfelelõ?
Az alkotó megpróbálja az anyag, az adott technika minden lehe-
tõségét kihasználni. Ha igazán ismeri a „mesterséget”, mindezt fi-
gyelembe veszi. Tiszteli az anyagot, a technikát. Ugyanakkor pró-
bálkozik az újítással is, de csak egy bizonyos határig.
Ebben a sorozatban – a teljesség igénye nélkül – megpróbálom
bemutatni, milyen technikákat, anyagokat használ az alkotó.
És ajánlok hozzá egy könyvet a simontornyai könyvtárból: M Kiss
Pál: Mûvészetrõl mindenkinek.

Gyurkó Gábor

Internet Fiesta 2014

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség immár 15. alkalommal
szervezi meg az Internet Fiesta nevû rendezvénysorozatot, me-
lyet a Nemzeti Kulturális Alap is támogat. A program célja, hogy
az internet gazdag, folyamatosan változó világát, állandóan fejlõ-
dõ kulturális tartalmakat mutassunk be az érdeklõdõknek.

Könyvtárunk is csatlakozott a programokhoz. Ebben az évben
„NETIKETT – Illem és etikett a közösségi oldalakon” címmel
tartottunk elõadást az érintett korosztálynak. A lehetõségek mel-
lett az oldalak használatában rejlõ veszélyekre is felhívtuk a
figyelmet.

Az elõadás a könyvtárban, jó hangulatban, játékkal, totóval,
12-13 éves tanulók aktív közremûködésével zajlott le.

Vácziné Horváth Anikó igazgató
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Mozgalmas az élet
az ÁFÉSZ

Nyugdíjasklubban

A közel húsz tagot számláló klubban az egykori szövetkezeti dol-
gozók nem szakadnak el egymástól, havonta egyszer találkoznak,
hogy erõsítsék a barátságot. A hónap utolsó szerdája bizonyára
nagy betûkkel szerepel a naptárjukban, ezért nagy ritkán hiányzik
valaki közülük. A régi emlékek felidézése, az egykori sztorik, tör-
ténetek átélése megfiatalítja õket. Mindez szemmel látható volt a
legutóbbi összejövetelükön is, ahol a szokásoknak megfelelõen
köszöntötték az aktuális születés- és névnaposokat. Elsõként a

korelnök, Arros Endrénét, Gizi nénit halmozták el virággal, õ a
közelmúltban töltötte be 89. életévét, majd a háromnegyed évszá-
zadot, 75 évet megélt Geiger Istvánnénak gratuláltak. A nyugdí-
jasklub legújabb tagját, Hegyi Józsefet, névnapja alkalmával kö-
szöntötték. A terített asztalokon sok finomság, sütemény és egy
születésnapi torta várta, hogy elfogyasszák. Üdítõvel, borral és
pezsgõvel oltották szomjukat a szépkorúak. Az ünnepelt férje,
Geiger István ezúttal is elhozta az elmaradhatatlan tangóharmo-
nikáját, és csodás dallamokat varázsolt belõle.

Va Lá

Tudásod a jövõd!
A TÁMOP 2.1.2 program keretében újabb 3 csoport fejezte be ta-
nulmányait az Európai Unió által támogatott tanfolyamokon.
Utóbbi beszámolóm óta 1 újrakezdõ német, 1 újrakezdõ angol és
egy kezdõ angol csoport tagjai tettek sikeres vizsgát. Így 35-en ve-
hették át a sikert igazoló tanúsítványt.
Gratulálok nekik!

Vácziné Horváth Anikó TÁMOP-mentor
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> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
Szerkesztõ:

Kettõs gyõzelem a nagy
rivális Pécsi EAC ellen

Az NB II-es kézilabda-bajnokság XVI. fordulójában megszerezte
második gyõzelmét a felnõtt csapat. A nagy rivális Pécsi EAC el-
len izgalmas mérkõzésen, a befejezés elõtt 6 másodperccel lõtt
Lampert-góllal mindkét pontot elhozta a Mecsek aljáról a Si-
montornya KK csapata. A történelem ismételte önmagát, ugyanis
a megyebajnokságban is Széplaki tért ölelõ átadásából lõtte a
gyõztes gólt Lampert Csaba a Paks ellen, mellyel feljutottak az
NB II-be. Bizonyára nem sokan fogadtak volna a vendéggyõze-
lemre, ugyanis a befejezés elõtt 7 perccel 4 góllal, 24-20-ra vezet-
tek az egyetemisták. Ezután már nem tudtak újabb gólt lõni, míg a
SIKK ötször volt eredményes, DEMETER KÁROLY az egész
mérkõzésen kiválóan védett. A szív és a lelkesedés diadala volt ez,
mellyel helyet cserélt a két alakulat a bajnoki táblázaton.

Pécsi EAC–Simontornya KK 24-25 (16-15)

Pécs, 50 nézõ, vezette: Mazzag–Papp (kiválóan).
SIKK: DEMETER – Lakó 1, Orosz 5, Zsámboki 5/2, Turán 2,
Nacsa 4, Lampert 3/1.
Cserék: Molnár Balázs (kapus), Csendes 3, Szabó 1, Nagy 1, Mol-
nár Bence, Kapoli, Kiss, Vonya.
Játékos edzõ: Széplaki Zoltán. Büntetõk 5/3, illetve 4/3 Kiállítá-
sok: 6, illetve 8 perc.
Széplaki Zoltán: Közepes támadó- és védõjátékkal, valamint kiváló
kapusteljesítménnyel a mai mérkõzésen a végjátékig szoros meccset
tudtunk játszani, és az utolsó öt perc ritmusváltása meghozta a gyõ-
zelmet.

Junior Pécsi EAC–SIKK 26-41 (6-19)

Ragyogó gyõzelem az élvonalhoz tartozó Pécs ellen. Álomrajtot
vett a bronzérem szempontjából fontos mérkõzésen a gólkirály
jelölt Csendes Flórián vezette junior alakulat. A hazaiak már a 8.
percben idõt kértek, ekkor Csendes, Molnár Bence, Szabó és
Nagy két-két góljával 8-0-ra vezettek Széplaki Zoltán fiai. Molnár
Balázs eksztázisban védett, az elsõ gólt a 15. percben kapta. A
folytatásban sem változott a játék képe, végül nagyarányú gyõze-
lemmel erõsítették meg a harmadik helyüket.
SIKK: Molnár Balázs – Szabó 6, Csendes 16, Kiss 1, Kecskés 1,
Nagy 6, Molnár Bence 2.
Cserék: Sülyi (Kapus), Vonya 4, Kapoli 3, Farkas 1, Molnár D. 1,
Tanki. Büntetõk: 6/5, illetve 3/3. Kiállítások: 4, illetve 8 perc.
Széplaki Zoltán: Fontos mérkõzést nyertünk Pécsen, ahol táma-
dásban és védekezésben is a házigazdák fölé nõttünk. Erõs, határozott
kezdéssel nem hagytunk kétséget az ellenfélben, hogy a két pontért jöt-
tünk. Molnár Balázs és a védõfal kiváló teljesítménye, valamint a gól-
erõs támadójátékunknak köszönhetõen a mérkõzés már az elsõ fél-
idõben eldõlt.

Va Lá

Az ezüst is szépen csillog

Nem sikerült történelmet írni a diákolimpián a simontornyai ké-
zilabdás fiúknak. Három korosztályban megyei diákolimpiát
nyertek, a legkisebbek, a III. korcsoportosok ezüstérmet szerez-
tek. A döntõ mérkõzésen jobbak voltak a hõgyésziek, akiknél egy
játékos kiemelkedõ teljesítményt nyújtott, nem vagyok meggyõ-
zõdve arról, nem volt-e túlkoros?!
Eredmények: Hõgyész–Paks 22-9
Simontornya–Paks 21-16 (12-7)
Simontornya: Szabó – Bognár, Bencze, Erdélyi, Hersics, Jancski
7, Koncsek 5, Kovács 5, Molnár P. 2, Molnár Sz. 2, Tenke, Tóth.
E.: Balassa Zoltán.
Hõgyész–Simontornya 23-14 (12-8)
Góllöv.: Jancski 6, Molnár P. 4, Koncsek 2, Kovács 1, Molnár Sz. 1.

Va Lá

A HÚSVÉT
Kiáltok, hogy mindenki hallja,

Ember ébredj, mit ünnepelsz?

Azt, hogy a nyúl tojást tojik?

Vagy azt, hogy a Megváltó,

Jézus Krisztus, érted odaadta életét.

Vagy ki vagy te, Júdás?

Ki elárulja „Õt” némi csecsebecséért?

Hitetlen Tamásként ne viselkedj,

Adj inkább hálát, hogy megszülettél.

Annak örülj, ne holmi csecsebecsének,

Mit állítólag a nyúl tojik neked.

Lényeg pedig az,

Mit húsvétkor ünneplünk,

A megváltás, mit Jézus Krisztus

Adott nekünk.

Königné Krisztina, Simontornya

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Február:

Zólyomi Sándor és Sziládi Anett

Március: Danics János és Szepesi Henrietta Anita

SZÜLETÉSEK

Február: nem volt.
Március: Oláh Zsóka Kincsõ,

Kocsándi Maja Hanna,
Lõrincz Amina Marianna,

Debreczeni Noel Imre


