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Simontornyán tartotta közgyûlését a kisvárosi
önkormányzatok országos érdekszövetsége

Csõszné Kacz Edit polgármester és Bárdos László címzetes fõ-
jegyzõ meghívására városunkban tartotta soros közgyûlését a Kis-
városi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, 2014. május
16-án. A szövetségnél gyakorlat, hogy mindig más-más település
ad otthont a rendezvénynek, ezáltal a polgármesterek megisme-
rik egymás településeit, a helyi nevezetességeket, a jó közigazga-
tási gyakorlatot, esetleges gondokat, tapasztalatot cserélnek. Az
eseményre 36 polgármester érkezett a városba, ahol a Fried-kas-
tély adott otthont a rendezvénynek. A vendégeket Csõszné Kacz
Edit polgármester köszöntötte, röviden bemutatta Simontornyát,
majd emlékül egy-egy palack város borát adta át a résztvevõknek,
majd mindenkit szeretettel invitált egy sétára, és a Vár megtekin-
tésére. A közgyûlés keretében az elnökség beszámolt az eltelt idõ-
szak eseményeirõl, elfogadták az ellenõrzõ bizottság 2013. évi te-
vékenységérõl, és a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolót.

A szövetség a 2013-as évet eredményesen teljesítette. A közgyûlé-
sen meghívott szakmai elõadóként részt vett dr. Papp Emese, a
Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályveze-
tõje, aki az önkormányzatok költségvetési aktualitásairól tájékoz-
tatta a polgármestereket. Az aktív, hozzászólásokban bõvelkedõ
eszmecserét követõen a vendégek ellátogattak a Várba, ahol az
intézmény igazgatója, Máté Imréné körbevezette a vendégeket,
bemutatta a város nevezetességét. A várlátogatás a Vivát Bacchus
énekegyüttes nagysikerû elõadásával zárult. A vendégek közül
többen másnap is nálunk maradtak, és elismeréssel szóltak a
Simontornyai Várnap rendezvény eseményeirõl, vitték kisváro-
sunk hírét. A cikk elkészítésében nyújtott szakmai segítségét ez-
úton is megköszönöm dr. Bárdos Lászlónénak, Dunaföldvár cím-
zetes fõjegyzõjének.
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A testületi ülésrõl jelentjük

A május havi ülésen 7 fõ és 8 egyéb napi-
rendi pontot tárgyaltak.
Az elsõ napirend keretében a képviselõk
napi problémákat mondtak el, elemeztek,
többek között a MÁV területének, a teme-
tõ egyes részeinek rendbetétele, a kátyú-
zás, a játszótéri problémák, valamint a csa-
tornázási munkák és a tûzoltóautó elhe-
lyezésének kérdése vetõdött fel. A polgár-
mester a lakosság türelmét, megértését
kérte a csatornázás során felmerülõ kelle-
metlenségekért, arra ösztönözte a képvise-
lõket, hogy mindenben segítsék, tájékoz-
tassák a lakosokat. A polgármesteri hivatal
tevékenységérõl szóló beszámolót 4 igen, 2
ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett
fogadták el. Vitát váltott ki a hivatal pénz-
ügyi osztályának 1 fõvel való bõvítése,
mely a megnövekedett feladatok miatt
szükséges.
Megtárgyalták a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladok 2013. évi ellátását. Az
átfogó értékelést vita, hozzászólás nélkül
elfogadták.
A SIÓVÍZ Kft. 2013. évi mérlegét és a
2014. évi üzleti tervét elfogadták.
Módosították az Önkormányzati kitünte-
tések alapításáról és adományozásának
rendjérõl szóló 13/1995.(VII. 20.) önkor-
mányzati rendeletet. Egy új kitüntetést a
Simontornya sportolója címet adnak ki a
jövõben.
Zárt ülésen tárgyalták a helyi kitüntetõ cí-
mek adományozására beérkezett javasla-
tokat. Minden kategóriában kiadják a ki-
tüntetéseket. A város díszpolgára cím elõ-
készítésére egy bizottságot hoztak létre.

Döntöttek a várossá avatás 19. évforduló-
ján megrendezendõ ünnepi testületi ülés
idejérõl, helyérõl és a napirendi pontokról.
Idõpont: július 5. szombat, 17 óra. Helye:
Simontornyai Vár.

Napirendi pontok:

1. Csõszné Kacz Edit polgármester kö-
szöntõje.
2. Városi kitüntetõ címek átadása.
3. A város bora díjátadó.
4. A helyi választási bizottság megválasztá-
sa.
5. Egyebek.
A DÁM Önkormányzati Társulás Társu-
lási megállapodás módosító javaslatot el-
fogadták.
Tájékoztató hangzott el a két kiemelt be-
ruházás helyzetérõl. A szennyvízcsatorna
kiépítése gõzerõvel folyik, jelenleg hat
munkacsoport dolgozik. Türelmet, megér-
tést kérnek a lakosságtól az idõnkénti kel-
lemetlenségekért, de ez elkerülhetetlen.
Minden érintett személlyel egyeztetnek az
építési folyamatok õket érintõ részérõl.
Bármilyen probléma, kérdés esetén hívják
06 (30) 986 7982-es telefonszámot, szemé-
lyesen a SIÓVÍZ KFT. irodája felett is fel-
kereshetõ. A képviselõ-testület határozot-
tan kiáll, hogy az utakat, járdákat a kivite-
lezõ az eredeti állapotnak megfelelõen ad-
ják vissza.
A képviselõ-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a vízmûtelep fenntartásával
kapcsolatos szerzõdés aláírására.
Lakossági kezdeményezésre módosították
a fogorvosi rendelés idejét, mely az alábbi:
hétfõ: 7.30-14.00 óra, kedd: 12.30-18.30
óra (iskolafogászat és sürgõsségi ellátás),
szerda 7.30-13.30 óra, csütörtök: 12.30-
18.30 óra, péntek 7.30-13.00 óra.
Ismételten kiírják a pályázatot az I. számú
védõnõi körzet védõnõi állás betöltésére.
Az egészségügyi alapellátás fejlesztésére
kiírt 100 %-os támogatottságú pályázat be-
nyújtásáról döntöttek. A pályázat elõké-
szítõjét kiválasztották a legkedvezõbb
ajánlatot tevõ Hozam 2001 Kft. (Szek-
szárd, Tinódi u. 8.). A pályázat tervezõjé-
nek a három ajánlattevõ közül a legkedve-
zõbbet, a Witzl Építész Bt.-t (Tamási, Kis-
henye 17.) választották.

Va Lá

Simontornya város
szennyvízelvezetése és

szennyvíztisztítása

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Ideiglenes forgalomkorlátozás van ér-
vényben Simontornyán a „Simontornya
Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíz-
tisztítása” projekt kivitelezési munkálatai
miatt 2014. 05. 21. és 2014. 06. 14. között.
2014/05/21
Csatornaépítés miatt korlátozással érintett
területek a következõk: 61. sz. fõút 33+
370-34+315 km szelvények között (Tolna-
némedi út); 6317. sz. út 41+690-42+115
km szelvények között (Petõfi utca).
Mindez azt is jelzi, hogy jelentõs haladás tör-
tént az utcai munkálatok terén a kivitelezés
kezdete óta eltelt másfél hónapban. A meg-
valósítás látható jelei a lakosság számára el-
sõsorban az útburkolat bontásával és az
esetleges forgalomkorlátozással járó beavat-
kozások – ilyesmire az elkövetkezendõ pár
hónapban még lehet számítani a városban. A
kivitelezésért felelõs konzorcium és alvállal-
kozói gerincvezetéket építenek, közmûfeltá-
rásokat végeztek, és zajlanak a házi beköté-
sek kialakításai is. A háttérben számos
egyeztetõ tevékenység is zajlik egyéb szol-
gáltatókkal (víz, villany, gáz) és engedélyezõ
hatóságokkal, továbbá megtörtént egy mu-
zeológus szakember bevonása, mivel a mun-
katerület burkolatának bontásakor nem várt
leletek is elõkerülhetnek a föld alól, amelye-
ket az elõírásoknak megfelelõen kell kezelni.
Természetesen a terület helyreállítása is a
feladatok között szerepel, ahogy a környezet
lehetõ legnagyobb mértékû megóvása is. A
burkolatbontási munkálatok során keletke-
zett törmeléket például ideiglenes lerakóban
tárolják, ezt késõbb hasznosítani szeretnék
az útalaphoz. A szennyvízelvezetésre vonat-
kozó fejlesztés végeredménye hosszú idõre
biztosítja színvonalas mûszaki megvalósítás-
sal a környezetterhelés csökkentését és na-
gyobb komfortfokozatot biztosít a települé-
sen.
A szennyvíztelep várhatóan õsz elejére ké-
szül el, addigra már az „új” csatornahálózat
fogja a szennyvizet a telepre juttatni. Az Új
Széchenyi Terv keretében, az Európai Unió
támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszí-
rozásával, 77,921217 % támogatási intenzi-
tással, összesen 1 603 317 847 Ft-ból meg-
valósuló projekt várhatóan a jövõ év áprilisá-
ban zárul.
A kivitelezéssel kapcsolatos további tájéko-
zódásért ajánljuk a projekt honlapját http://
www.kaveczki.hu/simontornya/in-
dex.php?menu=esemeny, ahol tájékozta-
tást adunk az aktuális eseményekrõl.
További információs lehetõség a 06 80/
624-623-as zöld számon.
Simontornya Város Szennyvízelvezetése
és Szennyvíztisztítása
E-mail: info@kaveczki.hu
www. simontornya.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Fontosabb helyi telefonszámok

Csõszné Kacz Edit
polgármester 74/586-920
Bárdos László címzetes
fõjegyzõ 74/586-921
Központi orvosi ügyelet 30/92-79-830
Védõnõi szolgálat 74/486-646
Gyógyszertár 486-032
Könyvtár 486-356
Vármúzeum 486-354
Mûvelõdési ház 486-154
Idõsek napközi otthona 486-222
Családsegítõ Szolgálat 486-447
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Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb
intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl

A polgármester fontosabb intézkedései

1. A Sió-hídra felkerült az új vízvezeték. A kivitelezés során a gé-
pek megrongálták az új burkolatokat, melynek kijavítása folya-
matban van.
2. A bõrgyár területén lévõ vízi közmûvek üzemeltetését csak re-
gisztrált szolgáltató végezheti, a tulajdonviszonyoktól függetle-
nül. A tulajdonosnak (vagy a települési önkormányzatnak) 2014.
május 31-ig van hatásköre kényszerüzemeltetõ kijelölésére. Ezen
jogával Simontornya Város Önkormányzat élt a szennyvíztelep
tekintetében.
3. A városközpont rehabilitációja keretében júniusban tartjuk
meg az éves garanciális bejárást. Ennek keretében az új hibalista
felvétele folyamatban van.
4. A vasút melletti betonkeverõ területe átkerült az államhoz, a
kezelõje az MNV Zrt. A kezelõt felszólítottuk a területének rend-
ben tartása érdekében.
5. A benzinkút mögötti parkoló tulajdonosát felszólítottuk a terü-
letének tisztántartása érdekében.
6. Az állami közút forgalmi rendjének megváltoztatása érdeké-
ben megkerestük a közmûkezelõt az információs tábla kihelyezé-
se érdekében.
7. A Malom utcai IV. számú kút ügyében az új tulajdonosnak
megadtuk a kút mûszaki paramétereit. Eddig visszajelzést nem
kaptunk.
8. A szennyvíztelep-kezelõ épület körüli terület megosztási váz-
rajz záradékolás alatt van.
9. A Sió jobbparti töltés karbantartása ügyében megkerestem a
KDT VIZIG Szekszárdi Szakaszmérnökségét.
10. Megrendeltem a Kossuth téri járda felújításának terveit.
11. Az utcanév táblák kihelyezésre kerültek. A László király utcai
táblákat lecseréljük.
12. A bõrgyári szennyvíz kivezetésének terveit határidõre nem
kaptuk meg. A tervezõnek sürgetõ levelet írtam.
13. Folyamatban van a mûvelõdés háznál a bejáró feletti rézlemez
függõeresz csatornájának és a mûvészfeljáró tetejének felújítása.
14. A Simontornyai Tûzoltó Egyesület a tûzoltó szertár kialakítá-
sa érdekében kérelemmel kereste meg a képviselõ-testületet. Er-
re – évek óta – több helyszín is felmerült, köztük:
– bõrgyári trafóház,
– Sió Víz Kft. régi telephelye,
– Gyár u. 25. alatti (Morvai Mária) üres telek,
– pakura lefejtõ épülete.
A piac áthelyezésével a régi piac területe és épülete funkcionáli-
san kiüresedett. Ekkor jött az ötlet, hogy az épület átalakításával
az szertárnak megfelelõ lenne. Az egyesület nem kéri az ingatlan
tulajdonba adását, a további mûködéshez megfelelõ lenne egy
20-25 éves bérleti szerzõdés is. Az 1396/7 hrsz. alatti ingatlan ma-
ga a piactér, az 1396/5 hrsz. az ingatlanra pedig annak megközelí-
téséhez van szükség. A júniusi ülésre a kérelmet elõ fogom ter-
jeszteni, amelyben már a költségek is szerepelni fognak.
Tájékoztató a fontosabb eseményekrõl
2014. április 29-én Kövesdi Józseffel az Agropack vezetõjével tár-
gyaltam, ahol kölcsönösen tájékoztattuk egymást. Õ a mezõgaz-
daságban elért eredményeirõl és terveirõl, én pedig a város ered-
ményeirõl.
2014. április 30-án Tolna megye fõépítészével és Ozora polgár-
mesterével tárgyaltam a Sió-menti települések fejlesztésérõl, hi-
szen a 2014-2020-as megyei fejlesztési tervben kiemelt szerepet
kap a Sió. Elsõsorban a kerékpárutak, a kikötõk és a turisztikai
fejlesztés kapja a fõ szerepet. Ozora polgármesterével egyetértet-
tünk abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a Sió medrének
kitisztítása.
2014. május 1-jén az ünnepi rendezvény a Vár udvarán került
megrendezésre. Köszönetemet fejezem ki a szervezõknek a szín-
vonalas mûsorért.

2014. május 3-án megrendezésre került a gimnáziumi, illetve a
szakmunkásképzõ ballagás. A gimnázium tanulóit a Várban kö-
szöntöttem, míg a szakmunkásképzõ tanulóinak köszöntésére
Szabó Attilát kértem fel. Egy pohár pezsgõvel búcsúztattuk a diá-
kokat és sok sikert kívántunk nekik.

2014. május 7-én a MÁV képviselõjével és Tóth Bálinttal közösen
megbeszélést tartottunk a MÁV területérõl, amelynek az elõvé-
teli jogával a MÁV képviselõje élni kívánt. Ezt a tényt a
Simontornyai Tûzoltó Egyesület elnökével, Tóth Bálinttal tudo-
másul vettük. Ugyanezen a napon a DRV területi igazgatójával,
Kollár úrral is tárgyaltam.

2014. május 14-én kistérségi ülésen vettem részt, ahol a DÁM Ön-
kormányzati Társulás megállapodás módosítását tárgyaltuk.

2014. május 16-17-én az Országos Kisvárosi Önkormányzatok
Szövetségének közgyûlése Simontornyán került megrendezésre,
amelynek helyszíne a Fried-kastély volt. Közel 50 polgármester
volt jelen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyétõl egészen Gyõr-Mo-
son-Sopron megyéig bezárólag. A közgyûlésen a 2014. évi önkor-
mányzati költségvetésrõl és feladatokról hallhattunk elõadást, il-
letve programokat szerveztünk számukra. Simontornyán vendég-
szerepelt a VIVAT BACCHUS, illetve szombaton részt vettek a
várnapon. Ugyanebben az idõben a simontornyai várnapok meg-
rendezésre is sor került, amelyen az idõjárás is kegyes volt. Köszö-
netemet fejezem ki valamennyi résztvevõnek, hagyományõrzõ-
nek, képviselõtársaimnak és mindenkinek, aki segítette a rendez-
vény megvalósulását.

2014. május 17-én került megrendezésre a simontornyai borver-
seny, ahol kiválasztásra került az év fehér- és vörösbora, melyrõl a
hegyközség fog tájékoztatni bennünket és az ünnepi testületi ülé-
sen oklevéllel díjazom. Kisszékelyen horgászverseny került meg-
rendezésre ezen a napon, amin Simontornyát Zsolnai István és
Szabó Attila képviselte, eredményesen.

2014. május 18-án a Tulipán étteremben képviseltette magát az
önkormányzat a kézilabdával kapcsolatos megbeszélésen.

2014. május 20-án a Fried-kastélyban tartózkodó 20 újságírót fo-
gadtam a városháza nagytermében. Fogadtam és válaszoltam a
kérdéseikre Simontornya jelenérõl és jövõjérõl.

2014. május 21-én társulási ülést hívtam össze az ÕSZIKÉK Szo-
ciális Szolgáltató Központ pályázatának megtárgyalására.

2014. május 25-én a Hõsök napján vettem részt.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Közel 200 tõ színes begóniával frissült fel a szobor környéke. A vi-
rágokat az önkormányzat vásárolta, a kiültetést Eneseiné Zsóka
szívjóságból végezte el.
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Patinás környezet, kitûnõ eredmények
Méltó helyen, a vár képtárában rendezték a VI. Regionális Bor-
versenyt, melyet Herczeg Gyöngyi, a hegyközség elnöke szerve-
zett. A versenyre 108 mintával neveztek az Észak- Tolnai Hegy-
község bortermelõi. Összességében 26 db arany, 46 db ezüst, 27
db bronz és 9 db oklevelet osztott ki a neves bíráló bizottság.
A ponthatárok: nagyarany 19,51–20, arany 18,51–19,5, ezüst
17,51–18,5, bronz 16,51– 17,7, oklevél 16,5 alatt.

Arany minõsítést ért el: Sió
Bor Kft. olaszrizling, kék-
frankos és cabernet sauvig-
non, Horváth Nándor (Pálfa)
cabernet sauvignon( 2011-es
évjárat), Bóka András (Pál-
fa) kékfrankos (2012-es évjá-

rat), Kerekes Csaba cabernet sauvignon, Szántó László zweigelt-
portugiesel cuvee, dr. Boczor István (Felsõnyék) kékfrankos és
merlot, Varga Aranka cabernet sauvignon, ifj. Borbás József
zweigelt, Falcsik László kékfrankos, Szappanos József (Ozora)
merlot, merlot-cabernet franc cuvee és cabernet franc cuvee
(2011-es évjárat), Schweigert György cserszegi fûszeres, kékfran-
kos schiller és cabernet franc, Wesselényi Pince (Pincehely)
cabernet franc, Szigetvin Kft. Szigetcsép (Felsõnyék) cserszegi fû-
szeres, Kolonics Mihály olaszrizling (csopaki olaszrizling külön-
díj) bora.
Nagyarany minõsítést kapott: Horváth Nándor (Pálfa) cabernet
sauvignon, Bóka Zoltán (Pálfa) chardonay (2012-es évjárat),
Schweigert György rozé bora.
A „Város Bora” címet a Gálaker Kft. kékfrankos és Csatári Dezsõ
olaszrizling borával érdemelte ki. A borverseny teljes eredmény-
listája Simontornya honlapján olvasható.

Va Lá

Tapossa laposra az Õszikékben!

Nagy öröm számunkra, hogy 3 db mûanyag asztallal és 20 db székkel
lett gazdagabb az Õszikék!
Ennek köszönhetõen a nyári rendezvényeinken mindenki kényelme-
sen helyet tud foglalni majd az asztalok körül.
Szeretnénk megköszönni a Tulipán Étterem és Panziónak, valamint
mindazoknak, akik nekünk segítenek a gyûjtésben.
Külön köszönet a bentlakóknak, akik az üvegeket tapossák laposra.
További jó munkát kívánok!

Baum Márta mentálhigiénés foglalkoztató

Kupakokkal segített az Õszikék
Nagy Nikolettõl szereztünk tudomást a mûanyag kupakok
gyûjtésérõl körülbelül két éve.
Niki Dunaújvárosba járt középiskolába, és osztálya indította
el a gyûjtést abból a célból, hogy osztálytársuk öccse megkap-
ja a megfelelõ kezelést.
Csongor három és féléves éves kisfiú, aki koraszülöttként ér-
kezett a világra. Inkubátorban eltöltött ideje alatt fertõzést
kapott. Ez a fertõzés kihatott a látására, mozgására, és fejlõ-
désére.
Gyógyulásához õssejt beültetésre lenne szüksége.
Az Õszikék is összefogott és külön dobozokba gyûjtöttük a
sok-sok kupakot.
Külön köszönet Horváthné Marinak, aki az egész gyûjtés ide-
je alatt a legtöbbet tette e jó ügy érdekében.
Reméljük, hogy gyûjtésünk sikeres volt, és hogy Csongor fel-
épül a betegségbõl.
Szívbõl kívánjuk gyógyulását!

Õszikék lakói és dolgozói
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Kovács Tibor festõmûvész, tanár
alkotásai a Vármúzeumban

Kovács Tibor 1959. március 6-án Budapesten született. Alap- és
középfokú tanulmányait Szekszárdon végzi. 1983-ban rajz szak-
kollégiumi oklevelet szerez. A 80-as évek közepén a Pécsi Tanár-
képzõ Fõiskolán Keserû Ilona tanítványa, 1987-ben kap rajztaná-
ri diplomát. A fõiskola elvégzése után tanít és fest. Munkái zömét
portrék és sajátos tájképek alkották. A 90-es években alkotásai-
nak témája és technikája is megváltozott. Mûvei arculatát egyéni,
szubjektív érzelmek formálják. Mûvészetérõl így vall egyik kriti-
kusa: „Kovács Tibor korunk egyik látványteremtõ poétája, olyan
lírikus, aki élénk színekkel, árulkodó gesztusokkal különleges vi-
lágot tár elénk. Olyan alkotó, aki világunkat sajátosan elvonttá,
egyénivé érleli magában. Hol éterien könnyûvé és tisztává, hol
ijesztõen sötétté. Egyedi, foltszerûen megfestett faktúrájával,
arctalan, geometriai formákká redukált alakjaival, elvont gondo-
lati világot hoz létre.”
A kiállítás megnyitóján Könyv István János grafikusmûvész segít-
ségével egy rövid mûvészeti órán vehettünk részt, ahol sok hasz-
nos ismeretekkel gazdagodhattunk, megtudhattuk többek kö-
zött, hogy a színek jelentéssel bírnak. A marketingben ez már

régóta ismert tény, üzleti fogás. Azonban amikor színt válasz-
tunk, lehet, hogy magunk sem tudjuk, de egyben látható rezgé-
seket is küldünk. Melyik alapszín mit jelent?
Piros: energia, dinamizmus, a vér színe, erotikus, a tûz színe, cse-
lekvésre késztet, negatív megközelítésben a harag színe.
Sárga: jókedv, nyár, tettrekészség, felszabadultság, negatív meg-
közelítésben az irigység színe
Zöld: természetesség, megnyugvás, remény, termékenység, nega-
tív megközelítésben a féltékenység színe.
Kék: igazság, békesség, bölcsesség, az égbolt színe, higgadtság,
biztonság, hûség, bizalom, tekintély.
Bordó: elegancia, drágaság.
Barna: férfiasság, stabilitás, a föld színe.
Narancs: büszkeség, önérzetesség, segítõkészség, ambíció, krea-
tivitás, életerõ
Lila: lelkiség, szellem, királyi, misztikus.
Fehér: tisztaság, szûziesség, béke, teljes egyensúly, semlegesség.
Fekete: elegancia, méltóság, formális, szigorú, negatív megközelí-
tésben gyász, depresszió.
A festészetben a színek nem a tárgyak megszokott jellemzõi, ha-
nem önálló életû elemei, melyek a kifejezés szolgái, kiszolgálják a
festõt és megdöbbentik a nézõt.
Kovács Tibor rendszeres kiállító: Az ország határain belül számos
településen mutatta és mutatja be festményeit. Külföldön is is-
mert mûvész. Leginkább Kanadában, ahol Torontóban már há-
rom alkalommal rendezett kiállítást, és az idén készül a negyedik
bemutatkozásra. Kívánunk neki a simontornyai kiállításához sok
sikert és Torontóban továbbra is melegszívû magyar fogadtatást!
Jó egészséget és további alkotókedvet! – fejezte be megnyitó be-
szédét Könyv István János grafikusmûvész.
Színes, nagyméretû képeit október 17-ig csodálhatjuk meg a Vár-
múzeum nyitvatartási idejében.

Va Lá

Mûvészetkedvelõknek – röviden!

Mûvészeti technikák
III/1. rész

Kísérletezés – divat – stílusirányzat
A címben szereplõ témakör azért érdekes, mert megmutatja,
milyen nagy jelentõsége van a technikának a mûvészetben.
Hogy közérthetõbb legyen, mire gondolok, megint teszünk egy
kis kitérõt. Amikor a fiatal hölgyek csinosan akarnak öltözköd-
ni, árgus szemekkel figyelik a különbözõ irányzatokat, a sztá-
rok viseletét, valamint barátnõik „kollekcióit”. Hogy biztosabb
legyen a siker, meg is beszélik egymással a dolgot. Nem mind-
egy milyen a szabása egy nadrágnak, és az sem mellékes, mi-
lyen a márkája, milyen felsõt társít hozzá a delikvens, és az is
számít, hogy a kiegészítõk passzolnak-e a ruhákhoz. A jól meg-
választott frizura sokat „dobhat” az összhatáson! Plusz még
ehhez jön a megfelelõ smink. Valami ehhez hasonló zajlik a
mûvész fejében is. A mûvész is figyeli kollégáit, mûvészbarátai-
val megbeszéli a dolgait. Vannak magányos farkasok, de nem
ez az általános. A mûvészettörténetbõl érdekes példa lehet Le-
onardo da Vinci esete. Az Anghirai csata freskójánál nem vált
be az újfajta alapozás szárítási módszere. Ez azonban már csak
munka közben derült ki! Így maga a freskó (falfestmény) el
sem készült. Hogy mégis a kortársakra oly nagy hatással volt a
terv, ez a kartonoknak (elõzetes ábrázolás-terv) volt köszön-
hetõ! Érdekesség, hogy az idõk során a kartonok is elpusztul-
tak, csak egy sereg másolat és Rubens (híres festõmûvész) raj-
za õrizte meg az utókor számára. A technikai kísérletezés teszi
lehetõvé a mûvész próbálkozásait. Ha e próbálkozások sikert
aratnak a kortársak körében, ebbõl lesz a divat. És ha a késõbbi
mûvész-nemzedékek is követik, elismerik a teljesítményt, ak-
kor beszélhetünk stílusirányzatról! Fontos dolog, hogy a stílus
a stílusirányzat megítéléséhez bizonyos idõbeli távolság szük-
séges!
Könyvajánlónk pedig így szól: Friedenthal: Leonardo; a si-
montornyai könyvtárból.

Gyurkó Gábor
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VOLT EGYSZER EGY BÕRGYÁR…
(ami a könyvbõl kimaradt)

Összegyûjtöttem egypár képet azok közül, amelyek a könyvben
nem szerepelnek.
Elsõként álljon itt hajdani munkatársaim fotója, akik mindhár-
man Bonyhádon végezték el a közgazdasági szakközépiskolát, s
éppen egy osztálytalálkozón vesznek részt tanárnõjükkel együtt.
Balról Fülöp Etelkát látjuk, akitõl a képet kaptam, majd Takács
Marikát és Rádinger Jutkát, jobbszélen tanárnõjüket. Mindhár-
man a környezõ községekbõl jártak be a bõrgyári munkahelyükre,
s a forgalmi könyvelésben, illetve az utókalkulációban dolgoztak.
A kép az 1980-as években készült.

A második kép már a régmúltba
nyúlik vissza, és László nénit (ké-
sõbb Nosztrai Elemérné) ábrázol-
ja, aki takarított a gyárban és gyári
lakásokban is, de itt éppen egy csa-
ládi szüreten vett részt. A hangula-
tos képet unokájától, Baum Fe-
rencné Pipellán Erzsébettõl kap-
tam (1950-es? 1960-as évek?).
A harmadik fotó egy hajdani nyug-
díjas találkozón készült (1960-as
évek), s a Helytörténet Házából
vettük kölcsön. Baloldalt Vinczek
Józsefet ismertük fel, aki Gereny
Domi feleségének, Ilonkának és
testvéreinek édesapja, közülük
Magdi osztálytársam volt. Mellette
Kovács Istvánt látjuk.

A negyedik kép egy rendezvényen készülhetett, a vixos mûhely
dolgozóiról. Balról ülnek: Sárközi Emilné, Góman Eszter? Ur-
bán Gyuláné és Bognár Jánosné – szintén múzeumi kép – az
1960-as vagy 1970-es évekbõl.

Az ötödik képen régi könyve-
lõ-pénzügyes munkatársam és
turista társam Dudás Istvánné
Kondor Erzsébet áll lányával,
Máriával, aki 6 éves korától
túrázott velünk. Ma családjá-
val Siófokon él, a képet ez év-
ben készítettem róluk.
A hatodik fotó Csomós And-
rás bõrgyári programozó és fe-
lesége, Szarvas Mária óvónõ
dédunokáit ábrázolja – akik
azóta 7-en (vagy 8-an?) van-
nak már –, és csak egy kislány
van közöttük!... A két nagyfiú
(hátul) Kovácsné Csomós Ka-
ti unokája, a többi gyermek
Máténé Csomós Marika csa-
ládjába tartozik (2-3 éve ké-
szülhetett).

Maradt még egy-két képem egy következõ újságcikkre. Szívesen
fogadok hozzá olyan fotót, amelyet családja közreadna.

Üdvözlettel Kiss Margit
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Változatos, gazdag programok
a IV. Simontornyai Várnapon

Szerencsére az idõjárás is kegyeibe fogadta
a várnap résztvevõit, erre a napra elállt az
esõ és a nap is kisütött. Minden korosztály-
nak kellemes szórakozást, kikapcsolódást
kínáltak a szervezõk. Ágyútûzzel, fegyverro-
pogással, látványos felvonulással vette kez-
detét a várnap. A nap folyamán a Simontor-
nyai Hagyományõrzõ Csapat jóvoltából
négy alkalommal is harci bemutatót láthat-
tunk, fellépett a helyiek mellett a Dombóvá-
ri Hunyadi János Szabad Lovagjai, a Tatai
Gölbasi Vitézei Egyesület és a Szigeti
Oroszlánok.

Egész nap kézmûves foglalkozások, mesterségek bemutatása, vár
a múltból 3D-s filmvetítés színesítette a programot. A Vármúze-
umban megnyitották Kovács Tibor festõmûvész kiállítását, vala-
mint a lovagteremben rendezték az Észak-Tolnai Hegyközség
Tolnai Borút borversenyét.

Mindkét eseményrõl külön cikkben olvashatnak. A látványkony-
hában Kohári Gabriella reneszánsz ételeket készített, melyet a
közönség is megkóstolhatott.

A várárokban íjászat, szám-
szeríjászat, szabadharc, fegy-
verek kipróbálása történt. A
középkori öltözetekrõl elõ-
adás hangzott el, beszélgetés
folyt Gyergyói Noémi viselet-
készítõvel. Középkori zenét
szolgáltatott Bese Boton du-
da, Róka Szabolcs koboz,
Bognár Szilvia ének. Bemu-
tatkozott a Bölcskei Ízisz
Hastánc Csoport, akik nagy
sikert arattak.
Várostrom is történt a fellépõ
csapatok közös bemutatót
tartottak, elfoglalták a várat.
A nap végén két simontor-
nyai fiatal szerzõ Kovács
Dominik és Kovács Viktor
legújabb színházi darabját, a

Furmányos Ágosné címû népi játékát adták elõ a Vak Bottyán Ál-
talános Iskola és Gimnázium tanulói.

Va Lá

Furmányos Ágosné

Írta: Kovács Dominik és Kovács Viktor

Ágosné – Máté Anna, Gamó – Rudolf Levente, Egresi-Botka Arisztid –
Kovács Dominik, Egresi-Botka Cecílián – Kovács Viktor, Vali néni –
Menyhárt Ildikó, Schönböck Leonóra – Molnár Virág, Tétény Gusztáv –
Doffkay Levente, Harmincholdné – Horváth Evelin, Kéktornácné – Ko-
vács Eszter, Rézpipáné – Söllei Dóra, Lidi – Doffkay Borbála, Tera – Saj-
tos Boglárka, Csendbiztos, Körorvos – Máté Balázs, Ferkó – Horváth
Balázs, Bíró – Kovács Ádám

Csõsz László fõztjét kóstolja
felesége és az újság szerkesztõje
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MINDENBEN SIKERES ÉVET ZÁRT
A FÉNY-ERÕ EGYESÜLET

2012. június 21-én 20 fõvel alapították meg a simontornyai Fény-
Erõ Egyesület, három hónap múlva 2012. szeptember 4-én meg-
történt a cégbírósági bejegyzés is. Azóta tagságuk létszáma meg-
kétszerezõdött, pontosan 40-en lennének, de sajnos Baum Fe-
renc tagtársuktól örökre búcsút kellett venni, így a mai napon
csak 39 fõ a tagok száma. Néma felállással búcsúztak el volt mun-
katársuktól, tagtársuktól.
Szép számmal csatlakoztak hozzájuk pártoló tagok is (33 fõ), így
velük együtt a taglétszám 72 fõ. Alapszabályukban olyan célokat,
feladatokat határoztak meg, melyeket az egyesület tagjai tel-
jesíteni tudnak: a város kulturális tevékenységének szervezésé-
ben részvétel, idõskorúak támogatása, társadalmi és egyéb közös-
ségi szervezetekkel együttmûködés, határon túli magyarokkal
kulturális, baráti kapcsolat kiépítése, fõiskolára, egyetemre járó
fiatalok anyagi támogatása.
Az elmúlt egy évben kitûzött céljaiknak megfelelõen tevékeny-
kedtek.
A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók közül
sikerült egy-egy mutatót teljesíteni. Két év átlagában három mu-
tató közül legalább egynek teljesülnie kell: így kérheti az egye-
sület a közhasznúsági fokozat megállapítását, mivel a két év át-
lagában teljesültek az ehhez szükséges feltételek. 2014-re már
kérhetik az SZJA 1 %-ot, s ezután részt vehetnek a pályázatokon
is.
Az elnök, Szabó Jánosné, felidézte az elmúlt év eseményeit:
Törekedtünk egyesületünk célja szerint tevékenykedni úgy, hogy
közben a tagság is jól érezze magát: 2013-ban is részt vettünk a vá-
ros minden kulturális rendezvényén.
Ezúton is mindenkinek megköszönöm az elmúlt évi munkáját.
Köszönetet szeretnék mondani a vezetõségi tagoknak a lelkes,
önfeláldozó munkájukért, mert mindent megtettek annak érde-
kében, hogy a tagság jól érezze magát. Minden rendezvényünk
úgy zajlott le, hogy észre sem vettük, hogy mi most közhasznú te-
vékenységet folytatunk, mert minden tettük szívbõl jött és jókedv-
vel végezték munkájukat. Nagyon köszönöm a felügyelõ bizottság
összes tagjának, hogy minden vezetõségi ülésünkön ott volt, taná-
csukkal, véleményükkel segítve munkánkat. Köszönöm, hogy
olyan aktívan részt vettek minden rendezvényünk elõkészítésé-
ben, megszervezésében. A vidámság és móka az õ nevükhöz, tevé-
kenységükhöz fûzõdik. Köszönöm azoknak a tagoknak az aktivi-
tását, akik részt vettek a klubfoglalkozásainkon, és bátorságot,
erõt merítettek a rendezvényünkön való szerepléshez. Mind-
annyian tudjuk, hogy nagyon nehéz elõször kiállni a közönség elõ,
még akkor is, ha ott ismerõsök, barátok vannak. Sajnos, az egye-

sület rendezvényeit nem lehet 70 tag szabadidejével összeegyez-
tetni, nem lehet olyan idõpontot találni, mely mindenkinek meg-
felelõ lenne, de ennek ellenére úgy gondolom, tagjainkban meg
van a kellõ aktivitás. Sokan részt vettek a rendezvényeinken, ha
kellett, kivették részüket a munkákból is. Kérek minden tagun-
kat, hogy ezen túl is vegyenek részt minél nagyobb számmal az
egyesület munkájában. Köszönetet szeretnék mondani az egyesü-
let tagsága nevében mindazoknak, akik anyagiakkal segítették, és
segítik egyesületünket: A SIMOTRADE Kft. az idei évben 50
ezer forinttal támogatja egyesületünket. A Tolna Megyei Iparszö-
vetség is felajánlott 50.000 forint vissza nem térítendõ támoga-
tást. Az elmúlt évben Somogyi úrtól kapott támogatás is sokat se-
gített egyesületünknek. Köszönettel tartozunk minden szervezet-
nek, vállalkozásnak, akik rendezvényeinket különbözõ tombola-
tárgyakkal segítettek, vagy fellépésükkel tették színesebbé azt.
Engedjétek meg nekem, hogy most itt az egyesület legfontosabb
rendezvényén, a közgyûlésen továbbítsam az egyesület minden
tagjának azt az országos elismerést, melyet rajtam keresztül, 2013
decemberében az egyesület kapott, mert ha az egyesületünk az el-
múlt évben nem teljesített volna ilyen jól, nincs meg a kellõ aktivi-
tás az egyesület tagjaiban, akkor a figyelem nem irányult volna
ránk. Talán sokat jelent támogatóink számára is, ha látják, hogy
adományaikat nemes célra fordítjuk, a köz hasznát szolgáljuk ve-
le. Úgy gondolom, most van itt az alkalom, hogy az egyesület tag-
sága nevében is köszönetet mondjak névadó kollégánknak, Varga
Lászlónak, hogy írásai révén mindig, mindenütt a megyében hírt
adott az egyesületünk munkájáról, rendezvényeirõl, így irányítva
ránk a figyelmet. A közgyûlés végén pezsgõvel koccintottak az
egyesületre, az egyesület tagjaira, segítõire.

Va Lá

2014. május 25-én (vasárnap) 17 órakor a Városháza elõtti I. világháborús és a Pillich sétá-
nyon a II. világháborús emlékmûveknél is megemlékeztünk az I. és II. világháború hõseirõl
és áldozatairól.
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SIÓBULIT TARTOTTUNK

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium az idén is benevezett a Köszönjük, SIÓ!
Iskolatáska Program pályázatába. A mi intézményünkbõl 10 kisdiák részesült a Program
támogatásában. A pályázat rajzversenyében 35 alsó tagozatos és 43 felsõ tagozatos tanu-
ló támogatóként vett részt, melynek eredményeként vehették át a rászoruló tanulók a
tanszereket. (Akik rajzot küldtek be, nem nyerhettek iskolatáskát.) Akik munkáikkal pá-
lyáztak, rajzaik felkerültek a www.koszonjuksio.hu galériájába. A rajzokra az online sza-
vazás 2013. július 15-étõl szeptember 30-ig tartott. Örömmel értesítek mindenkit, aki
szavazataival hozzájárult, hogy iskolánk fölényesen az elsõ helyen végezzen a rajzver-
senyben, egy raklap SIÓ termék volt a jutalom, amit Gyermeknapra szállítottak az isko-
lába.

Gyurkóné Tóth Irén

Rendõrségi
hírek

Az elmúlt testületi ülés óta 5 esetben ke-
rült sor nyomozás elrendelésére Simon-
tornya város területén elkövetett bûncse-
lekmények miatt.
1. Magánlaksértés vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt indult eljárás, mert egy
simontornyai lakos feljelentést tett volt
élettársa ellen, aki 2014. május 5-én 19.00
óra körüli idõben a kerítésen átmászva,
jogtalanul behatolt a lakóháza udvarába,
majd a nyitott bejárati ajtón a lakásba
ment, és veszekedés után egy alkalommal,
ököllel a sértettet arcon ütötte.
2. Kisebb értékre dolog elleni erõszakkal
elkövetett lopás bûntettének elkövetése
miatt nyomozás elrendelésére került sor,
mert egy Simontornya, Illyés Gy. utcai la-
kos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2014. május 8-án 20.00 és 2014. május
9-én 15.00 óra közötti idõben lánclevágás-
sal bement a Laposi téren lévõ üzemébe,
és onnan villanymotorokat, hosszabbító-
kat, melegítõspirált tulajdonított el. A
bûncselekménnyel okozott kár kb.: 155.
000 Ft.
3. Zaklatás vétségének gyanúja miatt in-
dult eljárás egy cecei lakos feljelentése
alapján, akit a simontornyai lakóházában
lakó albérlõje fenyegetett meg.
4. Egy Simontornya, Dózsa Gy. utcai lakos
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
a fia tulajdonában lévõ telephelyre 2014.
május 3-a és 2014. május 17. 10.00 óra kö-
zötti idõben ajtóbefeszítés és ablakbetörés
módszerével behatolt és onnan eltulajdo-
nított 1 db vaságyat matraccal együtt, 1 db
párnát, paplant, ágynemûhuzattal együtt,
1 db sövénynyírót, 1 db teli és 1 db üres 11,5
kg-os gázpalackot.
Az ügyben az elkövetõ személye megálla-
pítást nyert, aki gyanúsítottkénti kihallga-
tása során a bûncselekmény elkövetését
beismerte, az eltulajdonított tárgyak nagy
része lefoglalásra került.
5. Egy simontornyai lakos, a Sióvíz Kft. ne-
vében feljelentést tett ismeretlen tettes el-
len, aki 2014. május 9-e és 2014. május
18-án 16.00 óra közötti idõben a Simon-
tornya, Gyár utcában található telephely
alsó mûhelyépületébe lakatpánt lefeszítés
módszerével behatolt, és onnan vízvezeték
szerelvényeket tulajdonított el. A bûncse-
lekménnyel okozott kár kb.: 32.000 Ft.
Az ügyben az elkövetõ személye megálla-
pítást nyert, az eltulajdonított tárgyak le-
foglalásra kerültek.

Mikoly Tibor r. õrnagy, õrsparancsnok

Köszönet a rendõrség gyors, hathatós munkájáért

Kalános József (ismertebb nevén Öcsi bácsi) nagyon meg volt elégedve a Szent István
király úti szülõi házhoz történõ betörés tettesének felderítésében. Elmondása szerint
már másnap elfogták a betörõt, aki mint kiderült, kettõt fordult, mert egyszerre nem
tudta elvinni a nagy mennyiségû lopott anyagot. Annak különösen örült, hogy az eltu-
lajdonított tárgyak szinte hiánytalanul elõkerültek, s azokat igen rövid idõ múlva
visszakapta egy régi ócska kerékpár kivételével, melyet kevésbé sajnál. A sértett ez-
úton is megköszöni a rendõrség tevékenységét. Információnk szerint a térfigyelõ ka-
mera is segített az elkövetõ személyének kiderítésében.

Va Lá

Papírgyûjtésbõl ismét jelesre
vizsgáztak a TANULÓK és a SZÜLÕK

A kedvezõtlen idõjárási körülmények elle-
nére igen jól sikerült a tavaszi papírgyûjtési
akció. Közel 13 tonna papír újrahasznosí-
tását és a környezetvédelmet segítette elõ
a gyûjtés, nem mellékes az az összeg sem,
amely az osztálykasszákat gyarapítja. A jól
összeszokott szervezõk és lebonyolítók,
Varga Szilvia pedagógus és a már nyugdí-
jas pedagógiai asszisztens, Csóka Lászlóné
ezúttal is gördülékenyen megoldották az
önként vállalt feladatot. A gyerekek sokat
segítettek a rakodásban, különösen tet-
szett nekik a konténerben való „magaslati
munka”.

helyezés osztály osztályfõnök kilogramm
1. 2. b Horváth Istvánné 2028
2. 1. oszt. Varga Szilvia 1229
3. 4. b Csapó Kamilla 860
4. 2. a Salamonné A. Borbála 844
5. 4. a Vinczéné F. Gyöngyi 487
6. 3. a Beidekné B. Mária 364
7. 3. b Emperger Ágnes 331

1. 7. g Szabadiné L. Mária 4039
2. 6. b Csehóné K. Dalma 1395
3. 5. a Vinczellér Attila 793
4. 5. b Pordány Ilona 194
5. 6. a Pál Kálmán 158
Információnk szerint az õsszel lesz még
egy nagy akció. Hogy mit hoz a jövõ, még
nem tudni biztosan.

Va Lá
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Botos László Olvasókönyve
Simontornyán

A Magyarságtudományi Intézet (Groton,
NY, USA) alapítója, a simontornyai szár-
mazású Botos László kiadásában megje-
lent Olvasókönyvet – a szerzõ megbízásá-
ból – Könyv István János grafikusmûvész
mutatta be kis ünnepség keretében a
városi könyvtárban.
Az Olvasókönyv a magyar nemzeti azonos-
ság legalapvetõbb mûvelõdési, irodalmi,
történelmi, egészségügyi és demográfiai
ismereteit tartalmazó szöveggyûjtemény –
amely a magyar nemzeti lét egyfajta ke-
resztmetszete – egy kötetben két könyvet
tartalmaz, egyet fiataloknak és egyet fel-
nõtteknek.

Könyv István János idézte a szerzõt: „Ha
valaki csupán ennyit olvas el a magyarság-
ról, az a magyar nemzet számára nem vész

el, bárhova is sodorja õt az élet,
bármilyen mostoha legyen is sor-
sa.”

Botos László kérésének megfele-
lõen a könyvtár, az iskola, vala-
mint a kisváros testvértelepülésé-
hez tartozó 100 lelkes, erdélyi
(Székelybõ), simontornyai és Tol-
na megyei adakozásból 2010-ben
alapított kiskönyvtára kapott az
ingyenes tiszteletpéldányokból.
Az Olvasókönyv megvásárolható,
megrendelhetõ az MVSZ buda-
pesti székházában.

Va Lá

A Kovács ikrek nem csak
a népzenében sikeresek

Dominik és Viktor talán 6 éves volt, mikor
az iskola néptánccsoportjának foglalkozá-
saiba bekapcsolódtak. Hamarosan kide-
rült, hogy a népdaléneklés terén tehetsé-
gesek. A mai napig nagyon sok dicsõség-
ben volt részem velük: „Cinege” gálák,
„Hajlik a meggyfa” Somogy megyei népze-
nei versenyek, VIII. Vass Lajos Népzenei
Verseny Kárpát-medencei döntõ – Ki-
emelt Nívódíj… De most tehetségük, sike-
reik másik oldalát szeretném bemutatni.
Kovács Dominik és Viktor tízéves koruk
óta írnak rendszeresen, elõször a 2006-os
Mindenki Karácsonyán adták elõ egy me-
sejátékukat, majd 2008-ban mesekötetbe
került Csodakapor címû történetük.
Ugyanebben az évben készült el két másik
színdarab: a Zellerszirupot a helyi szín-

játszókör adta elõ, a Hammas Rézi szeren-
cséjét pedig Bánfalvy Ágnes színitanodájá-
ban játszották el vizsgaelõadásként.
2011-ben a Kõrösi Csoma Sándor Mûvelõ-
dési Központ által meghirdetett országos
meseíró pályázaton elsõ helyezést értek el
egy korábbi történetükkel, a dédnagyma-
májuk emlékére írt Aranyszív anyó és a be-
szélõ virággal.
Közben újabb színpadi játékok születtek a
tollukból, többek közt dramatizálták L.
Frank Baum Óz, a nagy varázsló címû
örökzöld mûvét, amit Máté Imréné veze-
tésével 2012 tavaszán helyi diákok mutat-
tak be.
A Fogcsikorné és a viráglelkû leány címû
meséjüket a Kossuth Rádió Nagy Mese pá-
lyázatára küldték el. A történet a zsûri ér-
tékelése alapján a harminc legjobb alkotás
közé került, így 2013-ban elhangzott a rá-
dió Családi sáv mûsorában. (Ennek kap-
csán több rádiós riport is készült a fiúkkal,
a Kossuthon kívül a Katolikus Rádió is fel-
kereste õket.)
A Simontornyai Vár harmadik napján esti
elõadás keretében a helyi gimnázium ta-

nulóinak közremûködésével bemutatták a
Lovászbáró címû reneszánsz témájú szín-
játékukat, melynek cselekménye Simon-
tornya korabeli történetéhez kapcsolódik.

A gyulai Erkel Diákünnepeken Birodalom
címû elbeszélésüket arany fokozattal ju-
talmazták. A zsûri tagjai a Bárka irodalmi
folyóirat szerkesztõi voltak, akik felfigyel-
tek az ikrek írásaira. Ezután megjelent a
Bárka online változatában több meséjük,
például a nagymamájuk emlékére írt Zöld-
csend-lány. Szekfû Zalán az üveghegy nél-
küli országban címû meseregényükbõl is
közölték a Viharköröm Kamorka kertjé-
ben játszódó fejezetet.

2014-ben a keszthelyi Helikoni Ünnepsé-
geken egy szomorú elbeszélésükkel, a
Hüpnosz egymagával szereztek arany fo-
kozatot.

A simontornyai vár negyedik napján egy
újabb komédiájukat adták elõ, Furmányos
Ágosné monarchia-kori története szerzett
vidám perceket a közönségnek.

Dolovainé Gyarmati Erzsébet

Gulyás Liliána, Rideg Ádám

Varga Viktória–Nagy Zoltán

Kráj Andrea Éva–Lacza Gábor

Ságvári Mariann–Sülyi Tamás

Orbán Andrea–Horváth Arnold

Fülöp Dorina–Fung Patrik Ferenc
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A SIKK elsõ éve a kézilabda NB II-ben
Befejezõdött a pontvadászat, csapataink
mérlege: a felnõttek 3 gyõzelmet számláltak,
ezzel a 11. helyen, míg a juniorok 14 gyõze-
lemmel a 4. helyen végeztek. A felnõttek nehe-
zen találták meg önmagukat, sok játékost kipró-
báltak, kevés sikerrel, több mérkõzésen is 2-3
gólos vereséget szenvedtek. A juniorok viszont
remekül szerepeltek, sokáig harcban voltak a
bronzéremért, de az utolsó három fordulóra sé-
rülések miatt alaposan megfogyatkoztak, így
nem tudtak még nagyobb meglepetést okozni.

SIKK–Mecseknádasd 59-16 (26-5)
SIKK: Molnár Balázs – Szabó 10, Csendes 25,
Kiss 2, Kecskés 1, Nagy 7, Molnár Bence 3.
Csere: Sülyi, Gombkötõ (kapusok), Kapoli 8, Tor-
ma 2, Molnár D. 1, Váczi, Tanki, Farkas.
Edzõ: Széplaki Zoltán.
7 m-es 1/1, ill. 2/0. Kiállítások: 8, illetve 8 p.
A mezõny legjobbja, Csendes Flórián vezetésé-
vel ilyen arányban is megérdemelten gyõztek
Széplaki Zoltán edzõ tanítványai. Végig nagy lel-
kesedéssel játszottak, bemutatták a sportág
szépségeit meghálálták a közönség fergeteges
buzdítását. A szép számú szurkoló a mérkõzés

végén pezsgõvel, tortával és ajándékokkal kö-
szönte meg az igazán szerethetõ csapat egész
éves szereplését, az elért IV. helyezést.

Az elsõ NB II-es évben közel álltak az éremszer-
zéshez is, de a sok sérülés megakadályozta eb-
ben õket. A következõ bajnokságban már rutino-
sabban játszva, biztos érmes helyen végezhet a
változatlan összetételben pályára lépõ alakulat.
Az NB II. délnyugati csoportjának gólkirályát,
Csendes Flóriánt játékostársai a levegõbe dobá-
lással is köszöntötték. Élményekkel teli, szép,
sportos kézilabdás délután volt.
Széplaki Zoltán: A kézilabdázás minden elemét
tökéletesen játszó csapatom megérdemelten
nyert ekkora különbséggel. Kiváló védekezésre

és kapusteljesítményre épülõ kombinatív és
egyéni támadójátékunk eredményezte a nagy
különbséget a két csapat között. Dicséretet ér-
demel az egész alakulat, kiváló játékkal segítet-
ték Csendes Flóriánt a gólkirályi címhez.

SZÉP VOLT FIÚK!!! KÖSZÖNJÜK!!!

Varga László szaktanácsadó

REKORD RÉSZTVEVÕ, SZÍNVONALAS MÉRKÕZÉSEK,
JÓ HANGULAT A SIMONTORNYA OPENEN

Az idei tenisztornán több vidéki páros is részt vett: Budapestrõl 2, Úrhi-
dáról és Cecérõl 1-1 páros érkezett. Két étteremvezetõ, Juhász Dávid a bu-
dapesti Morrison ’s, míg Márton János a pécsi Christal étterem vezetõje is
ütõt ragadott. Legillusztrisabb résztvevõje a versenynek a 63 éves Bodor
Zsigmond volt, aki korábban 1979-ben, az Újpesti Dózsa csapatával elhó-
dította a jégkorongbajnoki címet. 12 csapat vetélkedett 3x4-es csoport-
ban. Az elsõ nap után továbbjutottak a negyeddöntõben mérték össze tu-
dásukat.
Eredmények: 1. mérk.: Rózsa Gábor–Dr. Mihócs Zsolt -:- Csendes Jó-
zsef–Hortyi Balázs 6:7 (5:7); 2. mérk.: Rózsa Zoltán–Bodor Zsigmond -:-

Molnár Péter–Kovács János 6:3; 3. mérk.: Enesei József –Márton János
-:- Zsolnai Ferenc– Márkus János 6:0; 4. mérk.: Kovács László–Nyirati Jó-
zsef -:- Kapinya Ferenc–Juhász Dávid 6:2.
Elõdöntõ: I. mérk.: Csendes József–Hortyi Balázs -:- Enesei József–Már-
ton János 3:6; II. mérk.: Rózsa Zoltán–Bodor Zsigmond -:- Kovács Lász-
ló–Nyirati József 6:4.
III. helyért: Csendes József–Hortyi Balázs -:- Kovács László–Nyirati Jó-
zsef 6:1.
Döntõ: Enesei József–Márton János -:- Rózsa Zoltán–Bodor Zsigmond
6:4.
Az idõjárás kegyeibe fogadta a résztvevõket, mert Kovács János (Cece)
minden mérkõzést megáldott. Az elsõ három helyezett páros oklevelet, és
a szervezõ Jóbarátok Tenisz Klub logójával gravírozott kupát, a helyszínt
biztosító Gálaker Kft. pedig minden helyezettnek 1-1 palack rose bort
adott. A szervezõk köszönetet mondanak minden résztvevõnek, a támoga-
tóknak, Kerekes Csabának, Rózsa Zoltánnak, Kovács Lászlónak (Gálaker
Kft.), Kántor Mónikának, a Pillich Ferenc Akadémia igazgatójának és a fõ-
szponzornak, a Mayer&Mayer Kft. vezetõjének, Mayer Józsefnek. A szer-
kesztõ ezúton is megköszöni Nyirati Józsefnek a cikk elkészítéséhez nyúj-
tott segítségét, az információkat és a fotókat.
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> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
Szerkesztõ:

A facebookon olvastuk még a mérkõzés napján.
Ladics Tamás verse:
Mikor elkezdtétek, talán nem hittétek volna
Hogy majd NB 2-es csapatokat veritek szépen
sorba
Nem mindig a tudás, inkább a küzdeni akarás
A szív vitt elõre titeket, az ellenfélnek ez volt a
csapás
Persze voltak olyan napok, mérkõzések
A szép játék láttára, könny szökött a szemekbe a
nézõtéren
A kapusunk néha olyanokat védett
Hogy az ellenfél legjobbjai is összenéztek
„Ezt hogy védte ki? Ki ez a srác”?
A mezõny egyik legjobb kapusa ez nem vitás
Várj, ne engedd még szabadon szállni a sirályt
Írjuk be a levélbe azt is, hogy nálunk játszik a
gólkirály
Üzenjük meg velük azt is, hogy tehetséges ez a
csapat
Jövõre erõsebben tér vissza, és még nagyobb si-
kert arat
Repülj madárka, és szórd szét ezt a hírt az ellen-
felek között
Mert Simontornyára újra egy jó csapat költözött
És mi mind az ötezren nagyon büszkék vagyunk
rájuk
A következõ szezont is sikeréhesen várjuk.
KÖSZÖNJÜK!!!


