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Az esõisten csak kissé siratta õket,
elballagott 29 végzõs középiskolás diák

Mozgalmas napokon vannak túl azok a di-
ákok, akik ebben az évben fejezik be gim-
náziumi tanulmányaikat. Megtartották a
„zöld napot”, amikor tréfás jelmezekbe öl-
tözve végigjárták a város intézményeit, ut-
cáit, tereit, így búcsúztak életük egy ked-
ves, jelentõs korszakától. Majd követke-
zett a szerenád, amikor az iskolától búcsú-
zó diákok köszöntötték volt tanáraikat. A
ballagás elõtt minden végzõs diák vett még
egy utolsó nagy levegõt, s a célegyenes, az
érettségi vizsga felé fordult.
A ballagás az a nap, amikor a végzõs diá-
kok egy szép, színpompás ünnepségen bú-
csút vettek iskolájuktól, diáktársaiktól, ta-

náraiktól. Az iskolát kívül-belül vi-
rágokkal díszítették fel az alsóbb
évfolyamok tanulói, gyönyörû szí-
nekben pompázott az épület. A bal-
lagók dalokkal búcsúztatták iskolá-
jukat, újra végigjárták a jól ismert
folyosókat, tantermeket. Tarisz-
nyájukban útravalóként a hagyo-
mányok szerint pogácsát, apró-
pénzt, maroknyi földet és egy idéze-
tet kaptak, melyet örök emlékül
õrizhetnek. A ballagás napjára a
ballagók és családjaik is lelkesen
készültek, hiszen az érettségi elõtt
álló diákok nagy napja ez.

Folytatás a 4. oldalon.
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A testületi ülésrõl jelentjük
Rekordot döntött a testület: a 6 fõ és 6 egyéb na-
pirendi pontot 2 óra 45 perc alatt megtárgyalták.
Dr. Mihócs Zsolt alpolgármester ismét felvetet-
te az új úton való közlekedés problémáját. Mi-
koly Tibor õrsparancsnok ezzel kapcsolatban el-
mondta, hogy a simontornyai rendõrség nem il-
letékes ennek megoldására, ezért továbbítani
kell a kéréseket. Csõsz László képviselõ egy út-
baigazító tábla elhelyezését javasolta a Sió-híd
után, mely jelezné a Sárszentlõrinc fele az irányt,
ugyanis nagyon sokan eltévednek és a Malom
utca felé haladnak, ezzel torlódást okoznak.
Szabó Attila képviselõ a benzinkút melletti par-
koló szemét elhelyezésérõl szólt, ugyanis na-
gyon csúnya képet fest Simontornyáról.
A polgármester elmondta, ez magánterület, a
szemét elszállítása a tulajdonos kötelessége.
Simontornya Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésrõl szóló 2/2014. (II. 28-i) számú
rendeletének módosítását egyhangúan elfogad-
ták.
A 2013. évi zárszámadási rendelet-tervezet, az
éves pénzforgalmi jelentés, a könyvviteli mér-
leg, a pénzmaradvány-kimutatás és eredmény-
kimutatás elfogadása, valamint az éves ellenõr-
zési jelentés és az éves összefoglaló ellenõrzési
jelentés napirendi pontot megtárgyalták. Mind-
három bizottság javaslata után elfogadták.
A helyi szociális ellátásokról szóló 24/2013. (XII.
21.) önkormányzati rendelet módosítását elfo-
gadták. Ezzel alkalmazkodtak a törvényi változá-
sokhoz.
Javaslat a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.
2013. évi mérlegének, gazdasági eredményérõl
szóló beszámolót megtárgyalták, és azt elfogad-
ták. Részletesen elemezték a vízszolgáltatásnál
elõforduló ráfizetést, veszteséget, gazdaságta-
lanságot. A fõ probléma, hogy az állandó költsé-
gek mellett a kevés vízfogyasztás gazdaságta-
lanná teszi a szolgáltatást.
Zárt ülésen tárgyaltak a megyei kitüntetések
adományozásáról szóló javaslatról. A képvise-
lõ-testület minden díjra terjesztett fel személye-
ket.
Tájékoztató hangzott el a két kiemelt beruházás
helyzetérõl. A szennyvízberuházásnál gõzerõvel
megindult a munka. Három csapat dolgozik egy-
szerre, szombat, vasárnap is dolgoznak. A lakos-
ság kiértesítése megtörtént, illetve folyamato-
san történik. Bármilyen probléma esetén, a 06
(30) 9864 982-es telefonszámon adnak felvilá-
gosítást az illetékesek.
A felhatalmazással aláírt szerzõdéseket utólag
elfogadták.
A Simontornyai Önkéntes Tûzoltó Egyesület be-
számolóját harmad ízben tárgyalták, azt elfogad-
ták. Problémaként merült fel, hogy az önkor-
mányzattól kapott 500 ezer Ft-os támogatást
nem teljes egészében használták fel. A számlák-
kal alátámasztott felhasználás után a törvényi
elõírásoknak megfelelõen a különbözetet,
25.344 Ft-ot vissza kell utalni az önkormányzat-
nak.
Immár harmadszor kell kiírni a védõnõi pályáza-
tot, mert a határidõig egyetlen jelentkezõ sem
volt. A polgármester mindenképpen szeretné
megtartani a második védõnõi állást, ezért ismé-
telten felhívta a figyelmet a pályázatra. A tör-
vény értelmében 6 hónap betöltetlen idõ után
megszûnhet a védõnõi körzet.

A Simontornyai Kézilabda Klub kéréssel fordult
az önkormányzathoz a sportcsarnok felújítása
ügyében. Az önkormányzat, mint a csarnok tu-
lajdonosa, engedélyt adott a pályázat benyújtá-
sára. A Klebelsberg Intézményfenntartó Társu-
lás az intézmény fenntartója, szintén hozzájárult
a pályázat benyújtásához. Sikeres pályázat ese-
tén a felújítás során megújulhat a sportcsarnok
küzdõtere és az öltözõk. A több mint 20 éve át-
adott sportcsarnok felújítása idõszerû, a pályá-
zat szükséges önerejét a kézilabdaklub biztosít-
ja.

Va Lá

Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett
fontosabb intézkedésekrõl, valamint

a jelentõsebb eseményekrõl

A polgármester fontosabb
intézkedései

1. A Malom utcai kút tömedékelése ügyében át-
adtam a tórendszer új tulajdonosának a kút mû-
szaki paramétereit. A hatóságtól megjött a
visszajelzés, így tömedékelés nélkül átadható a
kút tulajdonjoga.
2. A szennyvíztelepi épület megvásárlása érde-
kében megrendeltem a telekalakítási vázrajz el-
készítését. Ennek birtokában fogunk a felszámo-
lóval tárgyalni. Annyit megjegyzek, hogy az iro-
daépületben található a technológiához tartozó
eleveniszap visszapótlási vezetékek a hozzá tar-
tozó szivattyúval.
3. A városközpont rehabilitációjával kapcsolat-
ban a mûszaki ellenõrrel felvettük az új listát,
amelyet elõzetesen megküldünk a kivitelezõnek.
Májusban tartjuk meg az éves garanciális bejá-
rást. A Helytörténet Házának tetõszerkezetét
megbontotta a szél. Evvel kapcsolatban sürgõs
helyreállítást kértünk.
4. A rendõrséggel egyeztettünk az önkormány-
zati közutak forgalmi rendjével kapcsolatban.
Ennek keretében a László király utca két végére
súlykorlátozó, a Vár térre pedig lakóövezeti táb-
lák kihelyezésére kerül sor a napokban.
5. A szennyvizes projekt miatt a kátyúzásra idén
kevesebbet költünk majd. Többnyire csak az
„ütõs” kátyúk helyreállítására fog sor kerülni,
melyet már meg is rendeltem a Városüzemelte-
tési Kft.-tõl.
6. A hiányzó utcanév táblák kihelyezése is folya-
matban van.
7. Tavaly kötöttünk szerzõdést a közmunkatelep
hulladéktároló konténerének bérletére. Az idei
évre a szolgáltató 8 %-os áremelést szeretne,
amit nem fogadtam el. Az idei évre 3 % áreme-
lést javasoltam.

8. A 181 hrsz. alatti ingatlant birtokba vettük. Vi-
szont az ideiglenes trafó átvételével a villanyve-
zeték kiépítését megrendeltem a szennyvíztelepi
vezetékkel együtt. A trafóra a szennyvíztelep
áramellátása miatt van szükségünk.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl

2014. április 1-jén a posta regionális igazgatójá-
val tárgyaltam a postai parkírozó kialakításának
ügyében. A tervet a simontornyai buszváróval
kapcsolatban elkészítik, amelynek részét képezi
a parkírozó is.
2014. április 2-án társulási ülést tartottunk (ivó-
víz, óvoda, Õszikék), és elfogadásra került a
2013. évi mérleg és gazdasági beszámoló.
2014. április 3-án a Szabadföld újságírójával ta-
lálkoztam, ahol Simontornyát mutatta be az or-
szágos napilap. A találkozón Tóthné Unghy Ilona
is részt vett.
2014. április 4-én a DRV cég képviselõivel tár-
gyaltam.
2014. április 8-án Szekszárdon jártam, ahol a
rongálásban résztvevõ fiatalok ügyében képvi-
seltem Simontornyát.
2014. április 9-én fogadtam a kisvárosi önkor-
mányzatok elnökét, Sütõ László urat. A megbe-
szélés tárgya, hogy 2014. május 16-án és 17-én
Simontornyán lesz a kisvárosi szövetség ülése,
ahol Szabolcs-Szatmár-Bereg megyétõl Gyõr-
Moson-Sopron megyéig legalább 40 polgár-
mester fog ülésezni. Az elszállásolás és étkezés
a Fried-kastélyban történik, amelyet a kisvárosi
szövetség finanszíroz.
2014. április 12-én az óvodás bál jótékonysági
rendezvényen vettem részt. Gratulálok a szerve-
zõknek. 470ezer Ft bevételt jelent ez az óvodá-
nak, amelyet óvodai játékok vételére fordítanak.
2014. április 16-án a SIÓVÍZ Kft. ülésén vettem
rész, amelynek napirendi pontjai a következõ
képviselõ-testületi ülésen fog szóba kerülni.
2014. április 18-án valamennyi képviselõt tele-
fonon megkerestem, hogy a közbiztonság javítá-
sa érdekében a 100 %-osan támogatott kamera-
rendszer pályázatot be tudjuk nyújtani.
2014. április 23-án valamennyi simontornyai in-
tézményvezetõt összehívtam, hogy tájékoztas-
sam a téli közmunkaprogram lejár, így 60 köz-
munkás szerzõdése szûnik meg. 13 ember ma-
rad a mezõgazdasági programban, és át kell be-
szélni az intézményekben foglalkoztatottak mun-
káját, hiszen 13 ember végzett munkát intézmé-
nyeinkben. Jelen pillanatban nem tudjuk, de a
Munkaügyi Központ sem, hogy hány fõt és mi-
kortól alkalmazhatunk.

Csõszné Kacz Edit polgármester
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Két megtévedt fiatal bûnbánó levele
Kedves Kacz Edit Polgármester Asszony! A kérésének megfele-
lõen elkészítettük a cikkeket. Köszönjük kedvességét, türelmét és
a lehetõséget arra, hogy megbánjuk bûneinket.

Köszönettel és tisztelettel: Bakos Bence

„Egy nyári estén történt ez az egész eset, ahol elszaladt velünk a
ló. Én és a barátaim kellõképpen jól éreztük magunkat, majd jött
az ötlet, hogy menjünk a híd alá graffitizni, merthogy az milyen jó
mókának tûnik. A hidat össze is firkáltuk, de persze ettõl kaptunk
egy lendületet, aminek köszönhetõen még nagyobb ostobaságot
csináltunk. Visszafele még ráfújtunk egy kicsit a városházának a
falára, egy iskolának a falára, meg még egypár épületre. Ez abban
az állapotban teljesen jó mókának tûnt akkor... Most már rájöt-
tünk, hogy mekkora hülyeséget tettünk, és a legrosszabb nem az
volt, hogy összefirkáltuk a várost, ez is teljességgel elfogadhatat-
lan, de a szüleink szemében látott csalódás, és a rendõrségre járás
a legrosszabb. A fújkálás másnap reggelén értünk jöttek a rend-
õrök és bevittek minket az õrsre, ahol egy napig bent voltunk,
fényképet készítettek, ujjlenyomatot vettek, és behívták a szülein-
ket. Átéltem, és tudom, hogy ez mekkora ostobaság és mennyire
rossz érzés a rendõrségen lenni, és ezzel nem bátorítani akarok
bárkit is, hogy most szaladjon fújkálni. A rendõrségre járás nem
neked, és nekem a legrosszabb, hanem a szüleinknek, az ügy elhú-
zódása egyre jobban aggaszthat mindenkit a családban, az, hogy
egy kis buliból mekkora bajt lehet csinálni, mind-mind szörnyû ér-
zés. Egy ártatlannak tûnõ séta, vagy egy kis iszogatás is végzõdhet
hatalmas nagy bajjal, ezért ez minden velem egyidõs, fiatalabb
vagy idõsebbnek szól. A mérték nagyon fontos, lehet iszogatni, de
mindent csak mértékkel, maradj ember, tudj arról, hogy mit te-
szel. Ha a mérték elveszett legalább ti, a barátok figyeljetek rá ar-
ra, aki már nincs olyan állapotban, hogy megállja a hülyeséget,
mert ti ugyanúgy bajba kerülhettek, hiába nem vettetek részt ben-
ne, bármiben is, ott voltatok, láttátok, részesei vagytok minden-
ben. Mindenki figyeljen mindenkire, különben úgy jártok, mint

én. Már lassan egy éve tart az ügy, egy évig ezzel foglalkozni, rend-
õrségre járni, a gyermekvédelemtõl jönnek, és felmérik a lakhe-
lyedet, megnézik az életkörülményeidet, hogy nem az tehet-e ar-
ról, hogy ekkora hülyeséget tettél, pedig csak egy buli volt az oka.
Nem jó móka, nekem elhihetitek, vigyázzatok egymásra, ne csi-
náljatok ekkora hülyeséget, mert több rosszat tesztek ezzel nem-
csak a városnak, hanem legfõképpen magatoknak és a
családotoknak.

Bakos Bence”

„2013. április vége, egy barátomhoz átmentem Simontornyára,
hogy este sütögessünk, megvettük a hozzávalókat, és hát, a vége
felé már megvolt a hangulat, jött az ötlet, hogy akkor firkáljunk
graffitivel, mert az milyen jó móka lesz, és elkezdtük a kertben egy
raklapot fújni. Aztán jött az ötlet, hogy menjünk ki a híd alá, oda-
fele nem is volt gond, de visszafele elkapott a hév, és ugye, ha már
oda firkáltunk, máshova miért ne, és nem gondolkodtunk elõre,
fogalmunk nem volt arról, hogy ennek igazából milyen következ-
ményei lehetnek. Nem figyeltünk a barátaink óvatosságra intésé-
re, és ez lett belõle. Másnap kopogtak az ajtón, a rendõrség az,
hogy minket keresnek, bevittek a simontornyai õrsre. Nagyon
meg voltunk ijedve, hogy most mi lesz, felhívták a szüleinket, hogy
jöjjenek azonnal, kihallgattak, aztán csináltak fényképet, és ujjle-
nyomatot vettek. Az ügy nagyon sokáig elhúzódik, mind máig
tart, de a szüleinknek a legrosszabb, egész biztos vagyok benne.
Borzasztóan nagy bûntudatot éreztem emiatt, mindmáig, ha rá-
gondolok, és a családtagjaim szemébe belenézni, és eléjük állni
nagyon sokáig rossz volt. Szeretném felhívni a fiatalok figyelmét,
hogy soha ne jusson semmi hasonló dolog az eszükbe, semmiféle
rongálás, mert sokkal súlyosabb következményei vannak, mint õk
azt el tudnák képzelni, és az egész várostól bocsánatot szeretnék
kérni. Ne csináljatok semmilyen meggondolatlan dolgot, és
mindent csak mértékkel, hiszen ez az alapja mindennek.

Sigmond Endre”

Felhívás civil szervezetek részére
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete Köznevelési, Kulturá-
lis és Ügyrendi Bizottsága a 20/2013. (IX. 4.) számú önkormányzati rendelet
3-4. paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján felhívja a város civil szerve-
zeteit, hogy támogatási kérelmet terjeszthetnek elõ önkormányzati támoga-
tás elnyerésére.
A kérelmet zárt borítékban, két példányban Simontornya város polgármester-
ének címezve kell benyújtani május 19. napjáig személyesen, vagy postai
úton a polgármesteri hivatal postacímére.
Elsõsorban az önkormányzat érdekében végzett tevékenység támogatandó.
Nem részesülhet támogatásban az a kérelmezõ, akivel szemben a mindenkor
hatályos vonatkozó jogszabályi elõírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike
is fennáll.
A támogatási kérelmet kizárólag írásban, támogatási kérelem ûrlap kitöltésé-
vel lehet benyújtani.
A támogatási kérelemmel egyidejûleg kell benyújtani az összeférhetetlenség,
illetve az érintettség fennállásáról szóló nyilatkozatot, amennyiben az érin-
tettség fennáll, a közzétételi kérelem benyújtása is kötelezõ. A köztartozások-
ról, illetve a munkaadói–munkavállalói rendezett jogviszonyról szóló nyilatko-
zatot is a támogatási kérelemmel egyidejûleg kell benyújtani.
Nem adható támogatás a rendelet elõírásainak nem megfelelõen elõterjesz-
tett kérelmekre, valamint a mulasztástól számított egy éven belül annak a tá-
mogatáskérõnek, aki a korábban megkötött támogatási szerzõdésben meg-
határozott feltételeket az abban megjelölt határidõre nem teljesítette, annak a
támogatást kérõnek, aki a visszafizetésre vonatkozó felszólítástól számított
30 napon belül a támogatást nem fizette vissza, vagy 30 napon belül a támo-
gatás visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett
eredményre.
A szükséges nyomtatványokat a 20/2013. (IX. 4.) számú önkormányzati ren-
delet 1., 2., 3., 4. számú mellékletei tartalmazzák, melyek letölthetõk az ön-
kormányzat honlapjáról.

Szálkáim
Árgus szemmel figyelõ olva-
sóink segítségével újfent két
téma megemlítését tartom
fontosnak.
Az egyik: nagyon örül a la-
kosság a kihelyezett új utca-
név tábláknak, de rögtön
több észrevételt is tettek.
Kissé furcsának, érthetet-
lennek tûnik a László K. ut-
catábla. Nem tudni mi okból
történt az ilyen rövidítés, rá-
adásul a K. nagy betûkkel, melybõl valami keresztnév –
Katalin, Koppány, Károly – gondolata támadhat a lakos-
ságnak. Az viszont felettébb érdekes, hogy a szemközti
ház falán egy kisebb tábla már évtizedek óta hirdeti, hogy
a Szent László király utcában járunk.
Másik téma: a közterületeken történõ fûnyírás, mely
több éve bántja az igazságérzetét több embernek, elsõ-
sorban a lakótelepen élõknek. Nem értik miért vannak az
egyenlõknél is egyenlõbbek, miért nyírják közpénzbõl
egyes helyeken a füvet. Próbáltam elmondani, hogy a kö-
zelgõ ballagásra készülve csinosítják pl. a dr. Kiss István
utcát. Érveim elfogytak, amikor közölték, hogy ott is lak-
nak, miért nem õk végzik a nyírást, mint a lakótelep nagy
részén, ahol a lakók saját erõbõl végzik, vagy végeztetik
azt. A probléma megoldását valószínûleg majd megoldja
az idõ, télen már a hó eltakarítása lehet a téma. No com-
ment!

Va Lá
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A családtagok, rokonok, ismerõsök és ba-
rátok, barátnõk hatalmas virágköltemé-
nyekkel, ajándékokkal, ünnepi ebéddel
tették még szebbé, emlékezetessé a végzõs
diákok utolsó középiskolai napját. Simon-
tornyán ezúttal is a Várban tartották meg a
jeles eseményt, mely már évek óta városi
ünnep. Talán a szokottnál is többen és
többször tekintettek az égre e délelõttön.
A csepergõ esõ szerencsére a ballagás ide-
jére elállt, így minden a tervek szerint ala-
kult. A ballagók a gimnáziumtól a Várig

rendõrségi és polgárõrségi felvezetéssel és
biztosítással vonultak, ahol már rengete-
gen várták az ünnepelteket. A himnusz el-
éneklése után Csõszné Kacz Edit polgár-
mester köszöntötte elsõként a ballagókat,
elmondta, hogy Simontornya büszke a diá-
kokra és mindig visszavárja Õket, soha ne
feledjék a helyet, ahol tanultak, felnõtté
cseperedtek. A búcsúztató osztály nevé-
ben Kollár Kinga köszönt el, magvas gon-
dolatokat tartalmazó jó tanácsokkal fûsze-
rezve. Kovácsné Lengyel Ilona igazgató a
tanulók itt eltöltött 13 évérõl szólt, derült-

séget, kissé vidámabb hangulatot keltett,
amikor felolvasta néhány, akkor kisgimna-
zistaként írott mondatát, mely arról szólt,
mit gondolnak a felnõtt évek terveirõl. A
ballagó osztály nevében Borbás Bettina
Réka köszönt el, felidézte az itt eltöltött 13
év emlékeit, megköszönte a tanárok és a
szülõk türelmét, megígérte, hogy ezután is
az itt tanultak szellemében élnek majd.
Kovácsné Lengyel Ilona igazgató a tanu-
lásban kiváló és a közösségi életben is re-
mekül helytálló 3 tanulónak (Borbás Betti-
na Réka, Hollósi Dóra Orsolya, Kecskés
Péter) jutalomkönyvet adott át. Patakyné
Hegyi Erzsébet a végzõsök osztályfõnöke
irodalmi idézetekkel átszõtt beszédében,

azt hangsúlyozta, hogy nem elég csak kivá-
lónak lenni, hanem arra kell törekedni,
hogy minél hasznosabbak legyenek az is-
kolától most elköszönõ volt tanítványai.
Bármilyen nehézség esetén ne adják fel a
harcot, küzdjenek céljaik megvalósításá-
ért, ehhez és a közelgõ érettségi vizsgához
kívánt sok sikert. Az iskola zászló ünnepé-
lyes átadása után a ballagók emlékszalagot
kötöttek fel, ezzel is jelezve, hogy életük-
ben véget ért egy fejezet, de kezdõdik vala-
mi új, egy egyelõre ismeretlen, amiért
érdemes élni. Ez az élet rendje. Sok sikert,
kitartást.

Va Lá

Elballagott 29 végzõs középiskolás diák
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Ünnepélyes piacnyitás
Április 26-án, szombaton a középkori ha-
gyományokat felújítva Szent György-napi
vásár zajlott az új piactéren, a Helytörté-
net háza rendezvényudvarán. Bár a meghí-
vást elfogadó vásárosok már kora reggel
kipakoltak és várták a vevõket, az ünnepé-
lyes megnyitóra 9 órakor került sor. Kö-
szöntõt Csõszné Kacz Edit polgármester
asszony mondott – Dolovainé Gyarmati
Erzsébet nyugdíjba vonult –, de a hagyo-

mányõrzõ munkáját abba nem hagyó pe-
dagógus csoportjai szolgáltatták a mûsort
melyben az iskolai tanulók csapata, a Fried
Mûvelõdési Ház énekkara és természete-
sen a citerazenekar lépett fel.
„A várkörnyék rehabilitációs projekt kere-
tében piacteret alakítottunk ki a város szí-
vében, mely rendezvényudvarként is köz-
vetlenül szolgálja a helyieket, és remélhe-
tõleg a város gazdasági fellendülését
hosszú távon elõsegíti.” – mondta a polgár-
mester asszony. S valóban nem csak õ, ha-
nem a Városüzemeltetõ Kft. vezetõje, a
megnyitót kitaláló és segítõ önkormányza-
ti bizottság tagjai, a közmunka program
vezetõje mind-mind azzal a reménnyel in-
dította el a programot, hogy fokozatosan

újra kiépül az az élénk piaci élet, az az igazi
vásári hangulat, ami hajdan oly jellemzõ
volt Simontornyára. Ehhez bizony ide kell
szoktatni nemcsak az eladókat, hanem a
vevõket is, s egy kis türelemmel kell len-
nünk, hogy fokozatosan, szépen felépül-
hessen az új piaci rendszer. Jönni fog a vá-
sározó, ha lesz vevõ, s jönni fog a vevõ, ha

lesz jó árukínálat. A simontornyai vásár-
napok a felmért igények és lehetõségek
alapján péntekenként lesznek, mert már
kialakultak a környék vásári szokásai. Ek-
korra várunk ruhákat, cipõket, bõr- és
szõrmeárukat, különféle használati cikke-
ket, bizsukat, lángost stb. kínáló árusító-
kat. Szombatonként fõleg termelõi piacra
várjuk az eladókat és a vásárlókat egy-
aránt, persze ez nem jelenti azt, hogy

szombaton ne lehetne mást is árusítani.
Simontornya Város Önkormányzata azzal
támogatja a piac kiépülését, hogy június
30-ig nem kér helypénzt a vásározóktól.
Késõbb sem a profit lesz a fontos, hanem
sokkal inkább Simontornya lakóinak kom-

fortérzete, mely egy jól mûködõ heti piac-
cal igencsak javítható. A piacnyitás jól si-
került. Ehhez nagyban hozzájárult a
KÖME helyi egyesület tagjai által készített
finom lángos, valamint Csõsz László és
Torma József képviselõk által felajánlott
finom bor is. Bízzunk benne, hogy a folyta-
tás is hasonló lesz. A polgármester asszony
köszöntõjébõl tovább idézve: „A piacon
nem csak vásárolni lehet, hanem egy olyan
közösségi színtér is egyben, ahol az embe-
rek találkozhatnak, beszélgethetnek és is-

merkedhetnek egymással.” Csak annyival
szeretném még kiegészíteni, hogy a vásár-
lást össze lehet kötni a Helytörténet háza
kiállításainak megtekintésével, amely a pi-
aci napokon nyitva lesz, és természetesen
akkor is ingyen látogatható.
Kedves Simontornyai Polgárok! Minden
pénteken lesz nagy vegyes piac, szombaton
pedig termelõi piac. Kérjük, látogassák bi-
zalommal! Ha tetszik, vigyék a jó hírét. Ha
valami problémát érzékelnek, hívják a
30-412-7185 telefonszámot, illetve svu@
svu.hu e-mail címet, hogy a hibát azonnal
javítani lehessen.

Tóthné Unghy Ilona, a köznevelési,
kulturális és ügyrendi bizottság külsõs tagja
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Országgyûlési képviselõket
választottunk

Simontornya szinte minden mutatóban az országos választás tü-
körképe. Néhány számadat a választásró (további részletek a vá-
ros honlapján olvashatók):

001. szavazókör 002. szavazókör 003. szavazókör
választópolgár 1133 1186 1181
szavazott 530 fõ – 46.78 % 621 fõ – 52.36 % 678 fõ – 57.41 %
érvényes 524 fõ 613 fõ 667 fõ
egyéni Hirt Ferenc 206 Hirt Ferenc 233 Hirt Ferenc 246

Bence János 177 Heringes Anita 185 Bence János 188
Heringes Anita 111 Bence János 168 Heringes Anita 181

1. szavazókör 2. szavazókör 3. szavazókör
választópolgár 1139 1186 1181
szavazott 530 fõ 46.78 % 621 fõ 52.36 % 678 fõ 57.41 %
érvényes 524 613 667
Fidesz-KDNP 271 244 261
Jobbik 146 Kormányváltók 200 Kormányváltók 188
Kormányváltók 121 Jobbik 137 Jobbik 159

A városban a szavazás rendben, a törvényeknek megfelelõen zaj-
lott. Néhány esetben fordult elõ, hogy a választópolgárok nem az
átszervezett körzetben szerettek volna szavazni, a szavazatszám-
láló bizottságok a megfelelõ felvilágosítást megadták. Az elõször
szavazók közül páran hiányolták a régebben szokásos emlékla-
pot. A 2. számú szavazókör egy ilyen fiatalnak, aki ráadásul párt-
küldöttként vett részt a munkában, a jegyzõkönyvvezetõ emlékla-
pot készített, melyet a szavazatszámláló bizottság minden tagja
aláírt és ünnepélyesen átadták a meghatódott elõször szavazó-
nak. Ugyanebben a szavazókörben édesanyjukat elkísérte Simon-
tornya két büszkesége, Kovács Dominik és Kovács Viktor, akik
azért nem szavazhattak, mert a voksolás másnapján lettek 18 éve-
sek. Az európai parlamenti választáskor már õk is az urnák elé já-
rulhatnak.

Va Lá

Rendõrségi hírek
Az elmúlt testületi ülés óta 5 esetben került sor nyomozás elren-
delésére Simontornya város területén elkövetett bûncselekmé-
nyek miatt.
1. 2014. március 28-án egy budapesti lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki 2014. március 27-rõl 28-ra virradó éjszaka,
az ideiglenesen lakatlan Siópart utcában lévõ lakóházában a szú-
nyogháló letépése után az ablakon behatolt, és onnan gázpalac-
kot, kézi szerszámokat, lakásfelszerelési tárgyakat tulajdonított
el, összesen kb. 60.000 Ft értékben.
2. Egy simontornyai lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen,
aki 2014. április 6-án, 10 óra és 14.40 óra közötti idõben a nyitott
gyümölcsösébõl eltulajdonított egy betonkeverõ puttonyt csap-
ágyakkal együtt, továbbá megkísérelt eltulajdonítani 50 kg vas-
hulladékot, valamint egy Wartburg típusú, használaton kívüli sze-
mélygépkocsiból a váltót.
3. Szintén egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2014. március 1. és április 9-e közötti idõben a Si-
montornya, Táncsics utcában lévõ lakatlan családi házába a hátsó
konyha bejárati ajtajának kifeszítésével behatolt, és a házból fest-
ményt, mosógépet, centrifugát, mikrohullámú sütõt, továbbá a
melléképületekbõl, udvarról és a padlásról hulladékvasat, kerék-
párt, talicskát, bográcsot és egyéb vasanyagot tulajdonított el,
összesen kb. 141.000 Ft értékben. Az eltulajdonított tárgyak kö-
zül eddig a mikrohullámú sütõ lefoglalásra került, az ügyben a
gyanúsított kihallgatására sor került.
4. Egy dunaújvárosi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2014. március 30-án 17.00 óra és április 14-én 11.00 óra közötti
idõben a Simontornya, Petõfi utcában lévõ, lakatlanul álló lakó-
házába tetõbontás módszerével, valamint ablakkitörés módsze-
rével behatolt, és onnan eltulajdonított egy db 11,5 kg-os PB gáz-
palackot. A bûncselekménnyel okozott kár 15.000 Ft.
5. 2014. április 16-án a NAV Dél-Dunántúli Regionális Bûnügyi
Igazgatóságának Tolna Megyei Vizsgálati Osztálya bejelentést
tett, hogy a pénzügyi nyomozók házkutatás során egy simon-
tornyai lakos lakásában a szekrényben kábítószergyanús növényi
törmeléket találtak, mely lefoglalásra került. A lakás tulajdonosá-
val szemben alkalmazott vizeletteszt negatív eredményt mutatott.
Az ügyben kábítószerrel való visszaélés miatt indult eljárás.
A térfigyelõ kamerarendszer továbbfejlesztése nagyon hasznos
lenne a bûnesetek felderítése érdekében. Kérem a lakosság aktí-
vabb odafigyelését a szomszédok portájára is. A 107-es telefon-
számra történõ bejelentés hatékonyabbá tenné a felderítést. A
nyitott nyílászárók, szúnyoghálók kivágásával az alkalmi lopások
megszaporodhatnak, ezért amikor a lakást, házat elhagyjuk, a nyí-
lászárókat zárják be.

Mikoly Tibor r. õrgy., õrsparancsnok

Húsvéti játszóház
Ebben az évben is számos rendezvény és program várta a kicsiket és a kicsit nagyobbakat
húsvét elõtt Simontornyán.
Az óvoda és a szakiskola programjai után nagypénteken a könyvtár és a mûvelõdési ház
közös szervezésében zajlott nagy sikerrel az immár hagyományosnak tekinthetõ
játszóház.

Apukák, anyukák, nagyszülõk segítségével szebb-
nél szebb húsvéti díszek kerültek ki a megjelent 35
gyerekek kezébõl. Hersics Julianna játékmester öt-
letei alapján készültek fakanál-bábok, csipesz figu-
rák, papír és ablakdíszek, festett gipsztojások egy-
aránt. Mindig örülünk azoknak az alkalmaknak,
ahol szülõ és gyerek együtt, egymásra figyelve tölti
az idõt. A program lebonyolításban közremûköd-
tek a mûvelõdési ház és a könyvtár közhasznú és
közmûvelõdési közfoglalkoztatott dolgozói is.

Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató
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Költészet napi gála
2014. április 11-én színes, változatos gálamûsorral ünnepeltük a költészet napját, melyet a
Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium sikeres produkcióiból válogattunk. A Fried
Mûvelõdési Ház megtelt a szereplõkkel, érdeklõdõkkel a megemlékezésen. A mûsort is-
kolánk énekkara nyitotta meg, vezényelt Patakyné Hegyi Erzsébet, zongorán kísért
Doffkayné Kalász Andrea. Kovács Jánosné Lengyel Ilona intézményvezetõ ünnepi be-
szédében kiemelte az irodalom, a mûvészetek és a mûélvezet fontosságát, mely megkü-
lönbözteti az emberiséget a többi élõlénytõl. A simontornyai alsó tagozatosok közül
Bencze Hanna és Kovács Petra népdalcsokrot, Papp Nikoletta és Menyhárt Nóra népme-
sét, Horváth Kinga verset adott elõ. A tolnanémedi iskolások: Priskó Andrea népdalok-
kal, Szabó Karina, Balogh Lili Luca és Bertók Levente egy-egy vidám verssel, valamint
egy jó hangulatú cowboytánccal ajándékozták meg a nézõket. A pálfai és sárszentlõrinci

iskolások közül Drinóczi Levente, Kovács Kevin,
Váli Mária Réka és Fehér László versükkel, Ka-
tona Kinga és Tóth Martina népdalokkal, Orsós
Gabriella Simon István Mirza címû mûvével, a
néptánccsoport sárközi táncokkal szórakoztatta
az ünneplõket. A pincehelyi diákoktól Radnóti
verseket hallhattunk Gyarmati Fanni tiszteleté-
re Gereny Tamás, Fülöp Zsófi, Bíró Zsóka és
Zsiga Zsolt elõadásában. A simontornyai felsõ és
gimnáziumi tagozatosok közül Marosi Viktória,
Lepsényi Barbara és Kovács Dominik szavalata,
Szabó Róbert éneke és a táncszakkörösök elõ-
adása ragadtatta tapsra az érdeklõdõket. A gála-
mûsor végén Szilágyi László megzenésített ver-
seket adott elõ, majd a pincehelyi néptáncosok
dunántúli ugrósával zárult az ünnepség, melyet a
vidámság és humor jellemzett.

Menyhártné Szûcs Ildikó

A PILLICH SZAKKÉPZÕ ISKOLA ISMÉT HÚSVÉTI VÁSÁRT RENDEZETT,
MELYEN IGAZI VÁSÁRI HANGULATOT ÉLHETETTEK ÁT A SZÉPSZÁMÚ NÉZELÕDÕK, VÁSÁRLÓK.
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Hangot adtak szorgalmuknak
a tehetséges növendékek

A szokásoknak megfelelõen ezúttal is
hangversenyen mutatták be a Tamási
Lajtha László Mûvészeti Iskola simontor-
nyai telephelyének növendékei mit tanul-
tak, mit tudnak a zene világából. A közel
kétórás húsvéti hangversenyt a kitûnõ
akusztikájú Vár lovagtermében, nagy ér-
deklõdés mellett tartották. A mûvészeti is-
kola intézményvezetõje, Markovics Gábor
megnyitó beszédében méltatta a zene je-
lentõségét az életünkben. Elmondta, hogy
a húsvét a megújulás a tavasz kezdete, s na-
gyon örül, hogy Simontornyán és környé-
kén sokan áldoznak a zenei mûveltség oltá-
rán. Az élményekben gazdag délutánon
több mint negyven produkciót hallhattunk.

Bemutatkoztak a kezdõk és a már-már profi szinten ze-
nélõk. Változatos mûsort állított össze Doffkay Frigyes
zenetanár, a hagyományos zongorajáték, furulya mellett
klarinét, szintetizátor, trombita és vadászkürt is megszó-
lalt. Máté Anna sokoldalúságát ezúttal is bizonyította,
többször segített a négykezes zongorajátékban, megcso-
dálhattuk kitûnõ énekét is. Minden növendék dicséretet
érdemel bátorságáért, voltak, akik elõször zenéltek ek-
kora közönség elõtt, nem jöttek zavarba, igen aranyosak
voltak. Lehet, hogy a jövõ nagy mûvészeinek szárnypró-
bálgatásait láthattuk, mindenesetre, aki zenélni tud,
vagy csak szereti a zenét, az mûveltebben szemléli a vilá-
got.

Va Lá

Simontornyai tanuló az OKTV döntõjében
A hatosztályos gimnázium sikere

Horváth Mátyás Gergõ 12. g osztályos tanuló jutott be az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) döntõjébe infor-
matika tantárgyból. Az OKTV verseny háromfordulós, a végzõs
és az azokat 1 évvel megelõzõ évfolyamba járó tanulók vehetnek
részt rajta. A diákok mindkét évfolyamon ugyanazt a versenydol-
gozatot írják, s az 1-30 helyezés többletpontot kap az egyetemi fel-
vételijéhez. Természetesen a tudáson túl a legfõbb motivációt a
többletpontok jelentik.
– Az elsõ forduló helyben volt és 3 órán át tartott. Feladatait az or-
szág gimnáziumaiban és szakközépiskoláiban összesen 726
tanuló oldotta meg.
– A második fordulót Kecskeméten rendezték meg, mely 5 órás
verseny volt, és a legjobb 169 tanuló jutott be. Egyébként ide is na-
gyon nehéz bejutni, de a második szintet már több tanulónk elérte
az elmúlt években.

– Az igazi tett a harmadik fordulóba való bekerülés volt, ami elõ-
ször fordult elõ gimnáziumunk életében, s ezt a tettet Horváth
Mátyás Gergõ hajtotta végre. A döntõ az ELTE Informatika Ka-
rán volt és 6 órán keresztül tartott. Ide már csak a legjobb 50 tanu-
ló jutott be. Matyi ebben a versenyben, a döntõben érte el a 36.
helyezést.
Kétségkívül bosszantó, ha az ember ott áll a cél elõtt, és csak egy
kicsivel marad el a pontszerzõ helytõl. Ennél nagyobb bosszúsága
minden bizonnyal csak a 31-35. helyezést elért tanulóknak van.
De nem innen kell megközelíteni az eseményt. Simontornyáról
még senki nem jutott el OKTV versenyen ilyen magas szintre
semmilyen tantárgyból. Ez a dicsõség Horváth Mátyás Gergõ 12.
g osztályos tanulóé és felkészítõ tanáráé, Pál Attila tanár úré.
Eredményükhöz szívbõl gratulálok!

Tóthné Unghy Ilona nyug. iskolaigazgató
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Idén újra volt óvodásbál!
És hogy mi lett a nóta vége…
Az idei évben ismét megrendeztük jóté-
konysági bálunkat az óvodáért. Az idei bá-
lunk bevételét az óvoda udvari játékainak
felújítására és új játékok telepítésére kí-
vánjuk fordítani, mivel a régiek igen el-
használódtak, és van, amelyik balesetve-
szélyes. A szervezésben nagy segítségünk-
re volt a szülõi munkaközösségünk, akik a
szervezési feladatok nagy részét levették a
vállunkról. Plakátoztak, tombolatárgyakat
gyûjtöttek szép számmal, lelkesen készül-
tek velünk együtt a bálra. Köszönjük, hogy
idejüket, energiájukat nem sajnálták, cél-
jaink megvalósítását segítették munkájuk-
kal. Az idei bál elsõ meglepetése Fodor
Otília fellépése volt, aki Csõszné Kacz Edit
polgármester asszony meglepetése, aján-
déka volt a bálozók számára. A jó hangula-
tú zenei összeállítás után következett a bál
meglepetésvendégének, a Matyi és a He-
gedûs mulatós csapat egyórás mûsora,
amire együtt mulatott a vendégek apra-
ja-nagyja. Ahhoz hogy ez a jó hangulatú
rendezvény létrejöhessen, szükség volt
több ember dolgos kezére. A helyi képvise-
lõk, vállalkozók igazán kitettek magukért:
Andráskó Péternek köszönhetõen a talp-
alávalót egész éjszaka a cecei Boros zene-
kar húzta, a meglepetésmûsort pedig Zsol-
nai István és Szabó Attila képviselõ urak és
helyi vállalkozók finanszírozták, és a kép-
viselõ urak ezen kívül még egy-egy havi
tiszteletdíjukat is felajánlották az óvoda ja-
vára, ezen kívül a református egyház ala-
pítványától, Lõrinczi Károly lelkész úr jó-
voltából szintén nagyobb összegû ado-

mányt kapott az óvoda. A terem fényfüzér
díszítését a Simontornyai Szakképzési
Nonprofit Kft.-tõl kaptuk, akik tombola-
tárgyat is felajánlottak az estére. Herczeg
Lajos, a környék legnagyobb lemezlovasa
gondoskodott a vendégmûsorok hangosí-
tásáról, fiával, Sziszivel szuper jó egységet
alkotva. Egyszóval mindenünk megvolt, a
siker nem maradt el. És hogy mi lett a nóta
vége: hát kérem, a bál 460 ezer forintos be-
vétele, melyhez nagyban hozzájárultak a
város lakói is, akik szép számmal vettek tá-
mogatói jegyet, ezzel segítve a rendezvény
sikerét.

Köszönjük, hogy támogatóink az idén is
mellénk álltak, segítették céljaink megva-
lósulását.
Támogatóink: Csõszné Kacz Edit, Zsolnai
István és családja, Szabó Attila és családja,
Császár Zoltán és családja, Pék Ferenc és
családja, Varga István pék mester, Kínai
bolt, Csilla Virágbolt, Glück Katalin, Pék-
áru bolt – Mátyás király utca, Csehné Már-
ti, BSZV Nyugdíjasklub, Kockás Lajosné,

Farkas Ferencné Margit néni, Gála mini
Coop, Kockás István és családja, Optika
szaküzlet, Néth Anikó és családja, aki a tá-
mogatói jegyek árusításában is sokat segí-
tett, Cseh Iván és családja, Oázis Bútor-
bolt, Kerekes Csaba és családja, Víg László
és családja, Simotrade Kft. Ezen kívül a
polgármester asszony segítségének és kap-
csolatainak köszönhetõen: Fried Kastély,
Hotel Orchidea Tengelic, Tamási Termál-
fürdõ, Gunarasi Gyógyfürdõ, Fodor Tibor
vállalkozó, az óvodás gyermekek családjai,
és még sokan mások, akik támogatói jegyet
vásároltak. Köszönjük, hogy egész évben
támogatják az óvodát mûanyag flakonok
gyûjtésével: Mayer Gyula szikvízkészítõ,
Kockás László, Simontornya város minden
lakója, aki odahozza üres flakonjait. Kö-
szönjük minden segítõnek, támogatónak,
hogy idejüket, energiájukat nem sajnálták,
céljaink megvalósítását segítették munká-
jukkal, adományaikkal. Köszönjük, hogy
ebben a nehéz helyzetben is, lehetõségeik-
hez mérten támogatták óvodánkat, gyer-
mekeink környezetének szebbé, jobbá té-
telét, új játékok vásárlását. Ígérjük, hogy a
vásárolt játékokról és azok elhelyezésérõl
még az idei évben gondoskodunk, és az el-
készült munkáról az õsz folyamán beszá-
molunk. Köszönjük a sok segítséget!

Csóka Anita intézményvezetõ

„A szõlõ halála csak átváltozás… A szõlõbõl must lesz, a mustból bor.
A szõlõ ereje velünk marad, halálával kellett bevennie az idõtlenséget.
Ha körülnézel a pincében, vajon gondolsz arra, hogy isteneket õrzöl hordóidba zárva?
Minden borospince a halhatatlanság szigete.” (Pilinszky János)

Tisztelt Borosgazda!

Szeretettel meghívjuk az Észak-Tolnai Hegyközség által szervezett

2014. május 17-én (szombaton)
10 órakor a Simontornyai Várban.

A hegyközségi irodában május 15-16-án, 14-20 óráig várjuk a minták leadását.
2 db 7 dl-es üvegben fajta és évjárat feltüntetésével. Nevezési díj: 600 Ft/fajta.
Minden versenyzõt és érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
A borverseny után ebédlehetõség a várban, 1000 Ft/fõ.
(A minták leadásáig kérjük, hogy jelezze, ha ebédet kér!) A borokból a verseny után kóstolót tartunk!
A borverseny napján kerül megrendezésre 4. alkalommal
a Simontornyai Vár Napja egész napos rendezvénysorozattal. A részvétel ingyenes!
Egyéb információ a rendezvényekrõl:
VÁR NAPJA: 7081 Simontornya, Vár tér 10., telefon: 06 (74) 486 354, e-mail: simontornyai.var@gmail.com;
BORVERSENY: Herczeg Gyöngyi hegybírónál: 06 (20) 384 4262, 14 óra után, nevezési lap e-mailben kérhetõ,
illetve a minták leadásakor az irodában kitölthetõ!)
Eredményhirdetés kb. 16 órakor.
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A nyelvtanulásról
Használható nyelvtudásra manapság igencsak lenne igény. Mégis sokszor nem jut el a
szándék a megvalósításig.
Gyakorta idõ- meg pénzhiányra hivatkozik, aki korán feladja. Idõbõl pedig mindenkinek
van annyi, amennyi a nyelvgyakorláshoz mindenképpen szükséges, csak egy kicsit át kell
állítani rá a tudatunkat. Pénzt sem kell feltétlenül kiadni külsõ segítség
igénybevételéhez.
Kezdjünk hát el valahogy foglalkozni a nekünk fontos nyelvvel, s aztán már csak kitartani
kell. (Újra)kezdéshez az interneten található rengeteg egyszerû nyelvlecke ajánlható,
melyekbõl csak válogatni kell. Ezekben a kiejtéssel együtt tanulhatjuk meg a leggyakrab-

ban elõforduló szavakat, kifejezéseket, sok-
szor rendszerbe is foglalva, de ismerkedhe-
tünk alapvetõ nyelvtani tudnivalókkal is.
Ami fontosnak tûnik, kiírhatjuk cetlikre
(is), melyeket elõhúzhatjuk bárhol, bármi-
kor, pl. utazáskor, sorban álláskor. Bármily
csekély, eddig ki nem használt idõ alkalom
lehet a gyakorlásra. Amit nem értünk, azon
ne akadjunk fel, inkább azt gyakoroljuk
tovább, ami már megy.
Már igen korán gondolkodhatunk is az
elsajátítandó nyelven, nem lehet így eleget
ismételgetni pl. a számokat.

Túl gyorsan azonban nem érdemes rohanni, jusson mindig elég idõ a folyamatos ismét-
lésre. Az alapszókincs a kezdõ leckékben nagyjából ugyanaz, így azt több helyrõl, válto-
zatosabban is érdemes felcsipegetni, újra átismételni.
Hol van hát lehetõségünk a nyelv önálló gyakorlására? Vehetünk, letölthetünk például
filmeket eredeti hanggal és felirattal. Angolul különösen nagy a választék. Ezeket
többféleképp nézhetjük-hallgathatjuk-olvashatjuk: külföldi felirat–magyar hang, ma-
gyar felirat–külföldi hang, külföldi felirat–külföldi hang. Legélvezetesebb formában ta-
lán így tekinthetünk bele az élõ nyelv gazdagságába. Meglepõdünk, mennyi új jelentést
ki tudunk hámozni belõle minimális nyelvtudással is, s vágyni fogunk további hasonló
szellemi tornára. A jó feliratok olvasására is igaz lehet, ami a jó könyvekére: minél többet
olvasunk belõlük, annál választékosabban tudjuk magunkat kifejezni.
Léteznek feliratos külföldi csatornák. A németeknél pl. ilyen az Astra és a Hotbird mû-
holdról egyaránt nézhetõ ARD 1 (teletext 150. oldal), vagy a ZDF (777. oldal). A
Hotbirdön az olasz RAI 1, RAI 2, Rai 3 is feliratozott (777. oldal). Ezek olvasva nézésébe
bármikor bekapcsolódhatunk, vagy programjaikat a neten is megtalálhatjuk.
Az elsõ lépések megtételéhez talán ennyi is elég. Sok sikert!

Szilágyi László

Mûvészetkedvelõknek
– röviden

Mûvészeti
technikák

II. rész

A mûvészet fõ ágai
A megelõzõ alkalommal mûvészeti techni-
kákról volt szó. De hogy mi minden tarto-
zik a mûvészet fogalmába, ezt eddig még
nem néztük meg. Most ez a témánk.
A mûvészet egyidõs az emberiséggel. Pél-
dák erre a barlangrajzok, az õsember alko-
tásai. Az évezredek során számtalan for-
mája alakult ki a mûvészetnek. A filozófia
– mely szintén az õsi múltból dereng elénk
– már régóta próbálkozik a mûvészet
összes ágára érvényes, általános leírást ad-
ni. A görög „aiszthétisz”: érzékelés, észle-
lés szóból kialakult fogalommal – esztétika
– jelöli e vizsgálódást. Mellékesen megje-
gyezhetjük, hogy ez a kísérlet napjaink
globalizálódó, kultúrák ütközését mutató
világában háttérbe szorulni látszik.
A mi szempontunkból az esztétika átfogó
jellege azért érdekes, mert rávilágít arra,
hogy nem csak az érzékeléssel függ össze a
mûvészet, hanem az anyaggal is. A techni-
ka pedig nem más, mint a „megdolgozott”
anyag. Az anyag hordozza a mûvészet üze-
netét. Minden kultúrában a kialakult ha-
gyomány szerint használja fel a mûvész az
anyagot. Kialakítja a mûfajra jellemzõ
technikát, és még saját világát is belecsem-
pészi az alkotásba. (Hogy a hagyomány
hogyan újul meg, evvel máskor foglalko-
zunk.)
Eszerint beszélhetünk festészetrõl, grafi-
káról, szobrászatról, építészetrõl, iroda-
lomról –zsurnalisztikáról (újságírás), ze-
nemûvészetrõl, színház- és táncmûvészet-
rõl, iparmûvészetrõl, formatervezésrõl, fo-
tó-, film- és médiamûvészetrõl. Sajátos át-
menetet képez a könyvmûvészet. Ez utób-
bi hosszú évszázadokon át több ágat is

egyesített magá-
ban a XX. száza-
dig élve virágko-
rát. Mindegyik
ág sajátos anya-
got használ,
mindegyik ág sa-
játos módon
öszszefügg az
érzékeléssel.
Mindegyik
ágnak megvan a
saját technikai
világa.

A simontornyai könyvtárból pedig kiköl-
csönözhetjük az idevágó könyvet: M. Kiss
Pál: Mûvészetrõl mindenkinek.

Gyurkó Gábor
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EMLÉKEZÜNK
Szomorú tartalmú levelet kapott a város polgár-
mestere, Csõszné Kacz Edit, melyben a család tu-
datta a rossz hírt, elhunyt Kékesi László özvegye.
Kékesi Lászlóné, született Fésû Mária Magdolna
1923. március 6-án Kálozon (Fejér megye) szüle-
tett Bíró Katalin és Fésû Ferenc kertész elsõ gyer-
mekeként. (Húga, Veronika 1953-ban Halas Kál-
mán fõmérnök felesége lett.)
Szüleinek példája és a családi tradíciók egész éle-
tére maradandó hatást gyakoroltak rá. Édesanyja
finom érzésû, mûvelt, verseket író asszony volt. Õ
biztosította a Várkert utcai, majd Mózsé-hegyi ott-
hon meglétét, és mindvégig nagy szeretettel és fi-
gyelemmel kísérte két leánya, majd öt unokája éle-
tét. Édesapja elõbb a simontornyai bõrgyáros
Fried Pál kertésze, majd a Pécsi Borforgalmi Vál-
lalat, végül a helyi Kossuth termelõszövetkezet
vincellére–borásza. Csöndes, természetszeretõ
ember volt.
A II. világháború vészterhes éveiben Magdikát
özv. Fried Pálné (Alice nénéi) Fried László gyer-
mekei (Pál, László, Vilmos és Mária) mellé neve-
lõnek fogadta fel, miután édesanyjuk hosszú kór-
házi ápolásra szorult. Ebbéli státuszában ismerke-
dett össze késõbbi férjével, aki 1943-ban, Márton
Lajossal együtt a simontornyai rk. templom
restaurálására érkezett.
A háború, majd Kékesi László hadifogságban töl-
tött éve után, 1946-ban házasodtak össze. Frigyük-
bõl három gyermek született, László, Bernadett és
Attila. Miközben férje múzsája volt, nagy háztar-
tást vezetett, és szeretettel, a világmindenség leg-
hatalmasabb mozgatóerejével nevelte gyermeke-
it. A bélyegterveirõl, kisgrafikáiról világszerte is-
mert szarvasi születésû mûvész rajzain, festménye-
in Magdikát többször megörökítette, két –
alkotásjegyzékébe is felvette – ex librist tervezett
számára.
Magdika a mûvészt szenvedéssel teli éveiben nagy
odaadással és hozzáértéssel gondozta, és megpró-
bálta feltámasztani életkedvét. Férje 1993. április
18-án bekövetkezett halála nagyon megviselte, ne-
hezen tudta feldolgozni, elfogadni a veszteséget,
de hittel és szeretettel ápolta emlékét. Megtartva
személyes holmijait, tárgyai és mûvei boldog emlé-
keket idéztek benne. Csak tablókra kasírozott,
több kiállításon szerepelt kisgrafikai anyagát aján-
dékozta 1998-ban mindvégig szeretett városának,
Simontornyának. Akkor a Kékesi-grafikák eszmei
értékét a Magyar Köztársaság Képzõ- és
Iparmûvészeti Lektorátusa 20.780.000 forintban
állapította meg.
Az elmúlt években megfáradt, memóriája meg-
romlott. Hála hûséges segítõinek, gyermekeinek,
utolsó éveit is otthon tölthette. Imponáló fegye-
lemmel és akaraterõvel vette fel a harcot az egyre
fogyó testi erõ okozta akadályokkal. Kilencven-
egyedik szülinapjára készülõdve érte a végzetes
stroke, mely után egy héttel – meggyõzõdése
szerint – átlépett a mennyei világba.
Hamvait akaratának megfelelõen, 2014. április
4-én, szûk családi körben férje mellé helyezték a
budai Országúti Ferences Plébánia
kolumbáriumában.
Simontornya Város Önkormányzata osztozik a
család gyászában.

Megemlékezés
Pillich Ferencrõl

2014. április 3-án 10 órakor a megjelent nagyszámú közönség elõtt a 3. a osz-
tályosok Pillich Ferencre, városunk méltán híres gyógyszerészére és
entomológusára emlékeztek.

Elõször Beidekné Bölcsföldi Mária ismertette Pillich Ferenc életének leg-
fontosabb állomásait.

A gyerekek verseket, dalokat adtak elõ. A mûsor végén az általuk készített
lepkéket „röptették”.

A rendezvény zárása az emlékfal koszorúzása volt.

Felkészítõk: Beidekné Bölcsföldi Mária és Õsiné Szabó Éva

VÁLLALJUK AMATÕR ANALÓG
FILMEK KIDOLGOZÁSÁT

– filmleadás minden hónap 20-ig

– átvétel az adott hónap utolsó hetében

Filmhívás: 550 Ft.

Digitális adathordozóról képek rendelhetõk.

HORVÁTH FOTÓ
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Így majálisoztunk 2014-ben
Rendhagyóan zajlott május 1. megünneplése, ezúttal elmaradtak
a sportprogramok, a közös fõzés, a régi értelemben vett majális.
Délelõtt semmi esemény nem volt, délután viszont tartalmas mû-
sorok követték egymást. A várban délután 3 órától a gyerekek
kézmûves foglalkozásokon, vetélkedõkön fejleszthették ügyessé-
güket, adhattak számot ismereteikrõl. A Vándorok tánciskola be-
mutatójára megteltek a széksorok, és sokan állva figyelték a zö-
mében simontornyai fiatalokból álló táncosok produkcióit. Az
óvodáskorúak elsõ tánclépéseit nagy érdeklõdés kísérte a közön-
ség, gyakran szólt a vastaps, akárcsak az általános iskolások retró
táncbemutatója során. Szép volt lányok és fiúk!
A tánc után zene bûvölte el a
majálisozókat, Kovács Gábor
muzsikus kinyitotta zenetarisz-
nyáját, melyben több maga által
készített „hangszer” lapult.
Nemcsak a gyerekeket, hanem a
felnõtteket is meglepte, hogy
mennyi tárgyból tud zeneszer-
számot készíteni. A fakanálból
készült egyhúros gitáron is is-
merõs dallamokat adott elõ.
Minden, ami csõ, hangszernek
tekinthetõ, mondta a muzsikus,
ezt be is bizonyította. Játszott a
fóliatekercs papírgurigáján, szí-
vószálon, seprûnyélen, felmosó
és poroló csövén, de még a kö-
zönséges pumpát is megszólal-
tatta. Élmény volt nézni a mû-
sort, sajnálhatja, aki nem látta.

A mûsor vége felé jött a
már elmaradhatatlan
májusi esõ, sötét felhõk
gyülekeztek az égen, s ha
csak rövid ideig is esett,
de elázott a színpad és a
nézõtéri székek. A
Krammer Ferenc kórus
már a Lovagteremben
lépett fel. Ez a kis inter-
mezzo nem zavarta meg
a kórust, jókedvûen, vi-
dáman, szívükbõl dalol-

tak. Mûvészi szempontból az est fénypontja volt Szóka Julia ének-
mûvész, operettprimadonna és vendége, Boda Gábriel baritonis-
ta mûsora, akik dalaikkal gyakran ragadtatták tapsra a nézõket.
Az Accident zenekar koncertje a kedvezõtlen idõ miatt elmaradt.

Va Lá
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GOMBASZEZON
Simontornyán és környékén

A teljesség igénye nélkül próbálok egyfajta
bemutatást, leírást adni a környezetünk-
ben található fogyasztásra alkalmas gom-
bafajokról. A terjedelem miatt a leírások
rövidek, inkább általánosságokat tartal-
maznak, mint részletes leírásokat.
A természetet kedvelõ és nem utolsó sor-
ban a gombát szeretõ ember alig várja,
hogy mielõbb hódolhasson szenvedélyé-
nek! Olyan ez, mint a horgászat vagy a va-
dászat. Persze kellõ ismeret, gyakorlat is
szükséges az ehhez hasonló tevékenység-
hez. Már korábban is létezett egy olyan
elõírás miszerint a tulajdonos engedélye
szükséges a gyûjtéshez (pl. az erdõ vagy a
legelõ gazdájának engedélye). Más kér-
dés, hogy én még nemigen kértem, de elõ-
fordult már ilyen helyzet is.

A tavaszi, aránylag csapadékosabb idõjá-
rásban a szerencsésebb gombagyûjtõk ta-
lálhattak ízletes, hegyes, sima, cseh kucs-
magombát. Tájanként változó elnevezés-
sel pl. pipagomba stb. Nem tévesztendõ
össze a szömörcsöggel és egyes papsapka
fajokkal. Kettévágva a kucsmagomba
egyetlen üreg, ne felejtsük el! Rózsafélék
alatt esetleg tövisalja gombát találhatunk.
Aztán május elején lezárul, azaz eltûnik a
szemünk elõl. Utána a Szentgyörgy-gomba,
azaz a májusi pereszke következne – idén
sajnos nem találtam. Mindkét faj rendkí-
vül ízletes és értékes gomba.

A nyár igen mostohán bánt velünk. Olykor
egy-egy kiadósabb esõ után azért találtunk
némi szegfûgombát, több csiperke fajt, ki-
sebb pöfetegeket, ezeket azonban trágyás,
televényes talajon találhatjuk kevesebb
csapadék esetén is. Az igazi szezon azon-
ban õsszel van megfelelõ hõmérséklet és

csapadék esetén. Évek óta nem látott gom-
bák jönnek elõ néha hihetetlen mennyi-
ségben és eltérõ színekben. Itt még meg-
említeném, hogy a csiperkék közül a jó illa-
túak fogyaszthatók. A karbol, jód, jód-
form, tintaszagú, sárguló (fõleg tönkben)
fajokat kerüljük. Tartós undort, rosszul-
létet okoznak! A mezei szegfûgomba ritkás
lemezû, kalappal megegyezõ színû. A tönk
szívós, pattanva törõ. A tarló õzlábgomba is
fogyasztható, idén különösen hatalmas
példányokkal találkozhattunk, én azon-
ban nem kedvelem különösebben. Össze-
téveszthetõsége miatt (fehér gyilkos galó-
ca) nem ajánlható, bár ez utóbbi erdõben
terem és nem réten. Bocskor van és nem
gumóban végzõdõ tönk, valamint nem
csuklósan kifordítható a kalapból. Nagy
õzlábgombák közül az erdõben, erdõszélen
füves bokros helyeken termõ fajokat gyûjt-
sük! Az apró termetûek igen veszélyesek,
valamint a mûvelt területen lévõ kerti õz-
lábgombát is kerüljük! Többeknél rosz-
szullétet okozott.
Az õszi, késõ õszi hónapokban van az igazi
szezon, fõleg enyhébb, csapadékosabb
idõjárás esetén. Homokos gyepes területe-
ken találhatjuk, a mezei iringóval társulva
az ördögszekér laskagombát – persze nem
árt a birkanyáj közelsége sem. Kitûnõ, ehe-
tõ gomba. Néha vastaghúsú tejpereszkét, li-
la tönkû pereszkét is találhatunk. A feny-
vesben megtalálhatjuk a rizikét, barna és a
vöröses nyálkásgombát, fenyõvargányát. Ki-
tûnõ, ehetõ gomba mindegyik. Lombos fák
tövén, korhadékon, kivágott tönkön a
gyûrûs tuskógomba, déli tõkegomba találha-
tó. Elõbbi 20-25percig fõzendõ! Az ehetõ,
jó gombák közelében az ún. „mesegomba”
légyölõ galóca, de a gyilkos galóca is meg-
található. Ez utóbbi egy kifejlett példánya
mintegy 3-4 ember halálos adagját tartal-
mazhatja.
A felsorolás nem teljes. Ezen kívül sok
ehetõ és mérges gomba fordulhat még elõ.
Nem beszéltünk a parlagi, viaszfehér töl-
csérgombákról, susulykákról melyeket a
felületes gombaszedõk az ehetõk közé
szednek. Van, aki a világító tölcsérgombát
a rókagombával téveszti össze. Ez utóbbi
éppen nem rókavörös, inkább a tojássárgá-
jára hasonlít. A lemezek villásan elágazók,
mélyen lefutók és rendkívül ízletes, kelle-
mes kajszibarack illatú gomba. Na és az
ára sem megvetendõ pl. pesti viszonylat-
ban. Fiatal barátom, aki még jól bírja az er-
dei túrákat, több kilót szedett össze a kör-
nyéken. Bár én tanítgattam, de féltéke-
nyen õrzi a lelõhelyeket. Persze, más em-
berek is így vannak ezzel. Amennyiben
nem vagyunk, teljesen biztosak az általunk
szedett gombát illetõen, feltétlen vizsgál-
tassuk meg arra kijelölt piaci szakellenõr-
rel. Sajnos, nincs mindenütt erre szakem-
ber, pl. Tamási, Paks, Sárbogárd nincs le-
hetõség vizsgálatra. Így árusításra sem.
Persze a felelõsség jókora, a javadalmazás
meg elenyészõ. Ezért aztán más munka-

körrel együtt alkalmaznak piaci szakellen-
õrt például Székesfehérváron és Dunaúj-
városban vagy egyéb nagyobb városaink-
ban. Tudnunk kell, hogy csak a vizsgálat
helyén érvényes a megkapott engedély.
Fajonként megvizsgálva az összeset, súlyu-
kat becsülve, aláírva, pecsételve, azon a
napon és csak ott érvényes az engedély. Az
árusnak pl. azt is ki kell írnia a gyûrûs tus-
kógombánál, hogy min. 20-25 percig fõ-
zendõ. Ezért nem rántjuk. A gyûjtésnek is
vannak, úgy mond írott és íratlan szabá-
lyai. Szellõs kosárba, dobozva szedjük, le-
hetõleg késsel elvágva a tönköt. Ne tépjük,
csavarjuk, ha máskor is szeretnénk ott
gombát szedni. Semmi esetre sem nylon és
mûanyag szatyrokba tároljuk! A gombák
70-75 százaléka víz, még nagyobb száza-
lékban is tartalmazhat esõs idõ esetén vi-
zet. Gyorsan romlik, fülled csakúgy, mint a
hal. Elkészítése esetén pl. sütve csak zsira-
dékot és fûszereket használjunk. Így lefa-
gyaszthatjuk. Tejföllel, tojással keverve
gyorsan romlani kezdene. A gombák több-
sége nyersen nem fagyasztható, illetve le-
het, de nem érdemes. A benne lévõ víz
megfagy, és kiengedés után nem túl gusz-
tusos látvány, fõleg ha meg is mostuk elte-
vés elõtt. Sütés közben, és úgy eltéve a leg-
több vizet elpárologtatja. Persze van ezen
kívül sós, nedves, ecetes tartósítás is, ki-ki
ízlése szerint. Némelyek nagyon szépen
száríthatók.
A mérgezésekre rátérve, a gyilkos galóca
nagyon veszélyes, mert a tünetek késõn je-
lentkeznek, gyakran 10-12-24 óra múlva,
amikor a méreg a gyomorból már régen
felszívódott. Hánytatni ilyenkor már feles-
leges, egyébként is bekövetkezik. Inkább
csillapítani és a folyadékot pótolni kell. A
kimenetel erõsen kétséges. Bizonyos kis
õzlábgombák, fenyves turjángomba is
okozhatnak hasonló mérgezéseket, ezeket
mindenképp kerülni kell! Leggyakrabban
gyomor-, béltünetek jelentkeznek 20-30
perc, de akár egy-két órán belül susulyka
és egyes tölcsérgombák fogyasztása ese-
tén.
A párducgalóca, légyölõ galóca részegség-
hez hasonló tüneteket okoz, vitustánc,
hiperaktivitás, mámor érzet stb. Szeren-
csére ritka a mérges pókhálós vagy mérges
bõrgomba okozta mérgezés, amely késlel-
tetett, kommulálódó hatóanyagai (több-
szöri fogyasztás) akár hetek múlva okoz-
hat halálos végû mérgezést. Szerencsére az
orvostudomány egyre fejlettebb módsze-
rekkel, gyógyszerekkel segíti a mérgezett
ellátását. Bizonyos fajokban az éghajlat el-
tolódása, változása miatt a méreganyag
mennyisége eltérõ lehet. Ettõl függetlenül
tragikus események elõfordulhatnak. Há-
zalótól soha ne vegyünk gombát! A gom-
bával való házalás szigorúan tilos és ke-
mény büntetést von maga után.

Dolovai Béla gombavizsgáló szakellenõr

Kucsmagomba

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

Szép húsvéti ajándékot adtak a focisták
Simontornya–Hõgyész 3-1 (1-1)

Simontornya, 50 nézõ. Vezette: Péter Imre.

Simontornyai TC: Héring – Gergõ, Szûcs, Jancski–Fung (Kovács
J.), Császár–Frendik (Balogh) Györe J., Sandó – Kovács R. (Papp
T.), Szálka ( Sziládi). Edzõ: Tóth Attila.

Küzdelmes mérkõzésen tartotta otthon a 3 bajnoki pontot a hazai
csapat.

Góllövõk: Fung (26. perc: egy jól eltalált bõdületes erejû szabad-
rúgásból), Györe J. (63. perc: szép egyéni akció végén), Sandó (85.
perc: jó helyzet felismerésbõl, szabadrúgásból ívelt a hosszú
sarokra).
Jók: Györe József (a mezõny legjobbja) Fung, Császár.
Ifi mérkõzés: STC–Hõgyész 4-3.
Mindkét csapatnak gratulálunk!

Va Lá

I. Nõi Simontornyai Open Teniszverseny
Bereczkiné Ancsa–Molnárné Ancsa—
Molnár Brigitta–Körtés Kinga 6-4
Reiter Ica-Fekete Andi—Bajcsi Ági-Hamar Judit 2-6
Bereczkiné Ancsa–Molnárné Ancsa—
Reiter Ica–Fekete Andi 0-6
Molnár Brigitta–Körtés Kinga—Bajcsi Ági–Hamar Judit 0-6
Bereczkiné Ancsa–Molnárné Ancsa—
Bajcsi Ági–Hamar Judit 0-6
Molnár Brigitta–Körtés Kinga—
Reiter Ica–Fekete Andi 2-6
Végeredmény:
Ssz. Csapat Gyõzelem Vereség Szett arány Pont
1. Bajcsi Ági–Hamar Judit 3 - 18-2 6
2. Reiter Ica–Fekete Andi 2 1 14-8 4
3. Bereczkiné Ancsa–

Molnárné Ancsa 1 2 6-16 2
4. Molnár Brigitta–

Körtés Kinga - 3 6-18 0

Valószínûleg több éve együtt élõ pár költözött a pályára, melyrõl sajnos többszöri pró-
bálkozás után sem sikerült közös képet készíteni. A pálya közelében fészkelhetnek, mert
gyakran látogatják a zöld gyepet. Az egyik kapusnak, a másik középpályásnak tûnik, itt
szeret a legjobban tartózkodni. Leigazolásukról egyelõre semmi hír, az biztos, hogy ve-
lük szárnyalna a csapat, edzésben vannak, mert idõnként õk közösen repülnek.

Va Lá

ELADÓ VAGY KIADÓ
A simontornyai Derékhegyen
eladó vagy mûvelésre kiadó

600 négyszögöl SZÕLÕ,
a hozzátartozó présházzal együtt.

Érdeklõdés: Kuntler Józsefné,
Malom út 43. sz. alatt.

Születés
2014. áprilisában

HORVÁTH CSENGE

Fizessen elõ
A SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság.

Egész éves elõfizetés:
2400 Ft.

Gólyapár a futballpályán


