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19 éve város Simontornya
A képviselõ-testület 2014. július 5-i ünnepi ülésérõl jelentjük

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta al-
jegyzõ, az ünnepség narrátora üdvözölte
elsõnek az ünnepség résztvevõit:
„Kedves Vendégeink! Tisztelt Simontor-
nyai polgárok!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök min-
denkit, aki Simontornya Város Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete ünnepi ülé-
sén megjelent. Köszöntöm a testvérvárosi
delegációkat Nyárádszeredából és Wer-
nesgrünbõl. Köszönjük, hogy meghívásun-
kat elfogadták. Köszöntöm a városunk
polgármesterét, címzetes fõjegyzõjét és
díszpolgárát. Hallgassuk meg a Him-
nuszt!”
Oláh Ibolya Magyarország címû dalára a
Vándorok Tánciskola bemutatatta táncát,
mellyel hangolta a közönséget az ünnepi
eseményre.
Csõszné Kacz Edit polgármester irodalmi
idézetekkel átszõtt ünnepi köszöntõje,
melyet teljes terjedelmében közlünk:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Ün-
neplõ Közönség!

A szülõváros fogalmát számomra Márai
Sándor örökbecsû szavai fogalmazzák meg
a legpontosabban: ’A szülõvároshoz a vi-
szonyunk az évekkel mind bensõségesebb,
bonyolultabb lesz. Az ember lassan elfelejt

minden érzelmességet, s mint minden ben-
sõséges kapcsolatban, nem erényeit vagy hi-
báit nézzük annak, aki fontos nekünk, ha-
nem a tényt, hogy van. S ez, ahogy múlnak az
évek, mindennél fontosabb. A szülõvárosba
idõvel nem emlékeket jár halászni az ember,
hanem visszakapni egy pillanatra ez ingó,
örökké változó életben és világban a bizton-
ság érzetét.’
Így érezzük mi is ezt itt, Simontornyán,
amelyhez valamennyien ezer szállal kötõ-
dünk. Itt az otthonunk, itt születtünk, itt
nõttünk fel, itt alapítottunk családot. Ez az
a hely, amelyhez emlékeink kötnek, ahol
mindennapjainkat éljük, és amelynek jö-
võjéért nap, mint nap meg kell küzdenünk.
Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Köszöntöm Önöket Simontornya Város
Önkormányzata Képviselõ-testülete a vá-
rossá avatás 19. évfordulója alkalmából
összehívott ünnepi ülésén. Köszönöm,
hogy jelenlétükkel megtisztelték Simon-
tornya városát.

Folytatás a 2-4. oldalon.
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Megállapítom, hogy a képviselõ-testület
ünnepi ülése határozatképes, a képvise-
lõ-testület 2014. július 5-i ünnepi ülését
megnyitom.
Azon gondolkodtam a napokban, hogy va-
jon mit várt, mit remélt a lakosság két évti-
zeddel ezelõtt a várossá válástól, s azok a
remények valóra váltak-e. Nos, egy részük
talán igen. Hiszen 19 évvel ezelõtt csak
álom volt, hogy a város nagy részét asz-
faltutak borítsák, hogy telefon, egészséges
ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna hálózza
be a települést. Hogy helyi újság, televízió
mûködjön városkánkban. Igen. 1995-ben
ezekrõl csak álmodoztunk, s azt gondol-
tuk, várossá válásunk majd orvosolja a hiá-
nyosságokat.
Hosszú út vezetett idáig, hogy Simontor-
nya városközpontján úgy mehessünk vé-
gig, hogy büszkék vagyunk a látványra, s
hogy azok, akik itt élnek, elégedettek le-
gyenek. Persze, most sem vagyunk azok
maradéktalanul.

Mert bár a fejlõdés látható jelei mindenhol
ott vannak, nem könnyû a helyzet az or-
szágnak ebben a szegletében sem. A város
vezetése, a közigazgatásban, az oktatás-
ban, az egészségügyben, a szociális ellátás-
ban, a kultúra területén dolgozók, vala-
mint a településért felelõsséget érzõ, és ezt
tettekkel is bizonyító polgárok az elmúlt 19

19 éve város Simontornya

Fotó: Horváthné Klárika
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évben azon dolgoztak, hogy Simontornya
városi szerepkörét kiteljesítsék, települé-
sünket élhetõbbé tegyék, polgárai számára
a helyi lehetõségekhez mérten a lehetõ
legmagasabb színvonalú életminõséget
biztosítsák. Simontornya város önkor-
mányzata a városért, a közösségért végzett
munkáért kitüntetõ díjakat, elismerõ cí-
meket alapított, és adományoz azon sze-
mélyek számára, akik Kölcsey Ferenc sza-
vai szerint élnek: „Nem önmagadé vagy, ha-
nem a közösségé.” A címek adományozásá-
val a város köszönetet nyilvánít az elért
eredményekért és a kimagasló teljesítmé-
nyekért.

Városunk kultúrájának része a szõlõter-
mesztés, a bor kultúrája. Simontornya ön-
kormányzatának képviselõ-testülete évrõl
évre a „Simontornya város bora” cím ado-
mányozásával elismeri azokat a gazdákat,
akik a szõlõtermesztésben, borászatban
érnek el kiemelkedõ eredményt. Ez az ün-
nepi alkalom kifejezi mindazon történel-
mi, kulturális és szellemi hagyomány és ér-
ték megbecsülését, amelyet simontornyai
polgárok teremtettek, alkottak, és a si-
montornyai lakosok õriznek, ápolnak és
teremtenek újjá. Ismerõseim többször
kérdezték már tõlem: Mi tartott itt Simon-
tornyán? Én pedig a kérdésre mindig azt

felelem: a múltam. Mert jövõnk csak a
múltunk ismerete és tisztelete által lehet.
De azt a múltat nem szabad messzirõl
szemlélni. Hanem a jelent kell úgy alakíta-
ni, hogy legyen jövõ. Simontornyának van
jövõje. Ez a jövõ pedig az Önök kezében
van. Akik kitartottak a város mellett, akik
itthon maradtak, mert bíznak abban, hogy
ez a föld még tartogat számukra boldog
perceket, napokat, éveket! Mert, ahogy Pi-
linszky János egyik verse üzeni: Az idõ,
nem fog a múlton, az emlékeken!

„A zongorát befutja a borostyán,
s a gyermekkori ház falát
szétmállasztja a naplemente.
És mégis, mégis szakadatlanul
szemközt a leáldozó nappal
mindaz, mi elmúlt, halhatatlan.”

Azzal a reménnyel indulunk a következõ
idõszaknak, hogy nemcsak a település ar-
ca, jellege épül-szépül tovább a következõ
években, hanem az itt élõk sorsa is jobbra
fordul, hiszen a munka, a kiszámítható élet
az, amire mindannyian vágyunk.
Kérem Önöket, hogy köszöntsük együtt a
tizenkilenc éve várossá avatott Simontor-
nyát, és az elismerésben részesített polgá-
rait!”
A wernesgrüni és a nyárádszeredai test-
vérvárosunk képviselõje mondta el ünnepi
köszöntõjét, majd ajándékot nyújtottak át
a városnak, a wernesgrüniek a szokásuk-
nak megfelelõen egy hordó sört is adtak,
melyet az augusztus 20-ai ünnepség után
fogyasztanak el, ha csapra tudják verni –
mondta viccesen Csõszné Kacz Edit pol-
gármester, mert eddig mindig nehézséget
okozott.

Folytatás a következõ oldalon.
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A képviselõ-testület ünnepi ülésén már hagyomány a várossá nyil-
vánítás évfordulója alkalmából a képviselõ-testület által – a Si-
montornya érdekében végzett, megbecsülést kiváltó tevékenysé-
gért – adományozott helyi kitüntetések átadása.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ ismertette a képviselõ-testület
helyi kitüntetések adományozásáról szóló határozatait, a kitünte-
tések odaítélésének indokolását. A város számára a kültéri meg-
újuláson túl, legalább annyira fontos a lelki megújulás is. Bár a
közismert mondás szerint senki nem lehet próféta a saját hazájá-
ban, mi azonban igyekszünk ennek ellenkezõjét bebizonyítani. Az
önkormányzat azokat a kiváló embereket kívánja a helyi kitünte-
téseiben részesíteni, akiket valamilyen ok miatt szeretünk, akikre
valamilyen tevékenység miatt büszkék lehetünk, akik más-más té-
ren, de személyiségükkel kirajzolnak egy olyan, remek emberek-
bõl álló simontornyai közösséget, amelynek mi is részesei lehe-
tünk.
A kiválóságaink kitüntetése elsõsorban nekünk, simontornyai-
aknak fontos, hogy átélhessük összetartozásunkat. Nem csupán
tehetségükért kapnak õk elismerést, hanem azért is, hogy tisztele-
tet és kitartást tanulhassunk tõlük.
A cselekvéshez, az eredményekhez jó példák, oktatói, nevelési,
mûvészi és sportteljesítmények is kellenek, ezek fejezõdnek ki a
most kitüntetettek életpályáján.
Mielõtt mindezekre rátérnénk, szeretnénk a „Simontornya Vá-
ros Bora” elismerõ címet átadni azoknak a szõlõ- és borkultúra
mûvelõknek, akiket a szakmai zsûri arra érdemesnek talált.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete – a
Hegyközség szakvéleményen alapuló javaslata alapján – a „SI-
MONTORNYA VÁROS BORA” elismerõ cím létesítésérõl és
odaítélésérõl szóló 6/2005. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5.
§-a szerint
– a 2014. évi regionális borverseny vörösbor kategóriában arany
fokozatú, 2013-as évjáratú kékfrankos minõségi boráért „SI-
MONTORNYA VÁROS VÖRÖSBORA” díjat a GÁLAKER
KFT.-nek adományozza.
– a 2014. évi regionális borverseny fehérbor kategóriában arany
fokozatú, 2013-as évjáratú olaszrizling minõségi boráért „SI-
MONTORNYA VÁROS FEHÉRBORA” díjat a CSATÁRI DE-
ZSÕNEK adományozza.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2014-ben két új városi kitüntetõ díjat alapított.
A „VÁROS IFJÚ TEHETSÉGE” díjat egy rendkívüli testvérpár-
nak adományozza, akik fiatal koruk ellenére évek óta kiemelkedõ

szerepet töltenek be városunk kulturális életében és munkássá-
gukkal már országszerte képviselik Simontornyát. Simontornya
Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 83/2014. (VI. 30.)
számú KT határozatával e kitüntetésben részesíti KOVÁCS DO-
MINIKOT és KOVÁCS VIKTORT.

A másik új kitüntetõ díj a „SIMONTORNYA SPORTOLÓJA”
díj, melyet 2014-ben 2 személy részére adományozunk.

Simontornya sportmúltjában kiemelkedõ szerepet töltött be lab-
darúgóként, majd a késõbbiekben edzõként, és ezért „SIMON-
TORNYA SPORTOLÓJA DÍJAT” kap SZELEI FERENC.

2014-ben kézilabda sportágban nyújtott kimagasló teljesítményé-
ért, az NBII ifjúsági korcsoportjában szerzett gólkirályi címért
„SIMONTORNYA SPORTOLÓJA DÍJAT” kap CSENDES
FLÓRIÁN.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 66/
2014. (V. 26.) számú KT határozatával az „ÉV KÖZSZOLGÁ-
LATÁÉRT” címet adományozta munkavégzése elismeréseként
VÁCZINÉ HORVÁTH ANIKÓ közalkalmazottnak. A simontor-
nyai városi könyvtárban végzett vezetõi munkáját szorgalommal,
példamutató szakértelemmel és alapossággal végezi.
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Megbízhatósága, átlagon felüli munkabí-
rása nagyban hozzájárult a városi könyvtár
munkájának eredményességéhez.
Simontornya Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete 65/ 2014. (V. 26.) számú
KT határozatával BERECZKI SÁNDOR-
NÉ asszonynak a „GYERMEKEIN-
KÉRT” kitüntetõ címet adományozza.
A képviselõ-testület Bereczki Sándorné
asszonynak közel négy évtizednyi logopé-
dusi munkájáért és Simontornya város kö-
zösségi életében végzett aktív tevékenysé-
géért adományoz kitüntetõ címet.
Simontornya Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete 65/ 2014. (V. 26.) számú
KT határozatával MOLNÁR JÓZSEFNÉ
asszonynak a „GYERMEKEINKÉRT”
kitüntetõ címet adományozza. A képvise-
lõ-testület Molnár Józsefné asszonyt, aki
hat fiúgyermeket nevelt fel, s akik mind-
annyian Simontornya tisztes polgáraivá
váltak, kiemelkedõ életútja tekintetében
kívánja kitüntetõ címben részesíteni.
Simontornya Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete a 64/2014. (V. 26.) számú
KT határozatával „SIMONTORNYÁ-
ÉRT” kitüntetõ díjat adományozza PÉK

FERENC úrnak Simontornya érdekében
végzett kiemelkedõ eredményességû,
megbecsülést kiváltó tevékenységéért és
VARGA LÁSZLÓ úrnak Simontornya és
Tolna megye sportéletében kifejtett ered-
ményes, odaadó munkája elismerésére to-
vábbá a Simontornyai Hírek helyi újság
közel 20 éves lelkes szerkesztéséért.

A város lakossága nevében „SIMONTOR-
NYA DÍSZPOLGÁRA” címmel kívánta ki-
tüntetni, és az ezzel járó jogokkal felruház-
ni a városért tevékenykedõ legkiválóbba-
kat, egy életpálya kiemelkedõ teljesítmé-
nyéért, maradandó értékû, megbecsülést
kiváltó tevékenységéért a képviselõ-testü-
let. Ebben a ciklusban elõször!

A díszpolgári címet életmûdíjként tartjuk
számon, 1995-ös alapítása óta 5 személy-
nek ítélte oda a képviselõ-testület, köztük
például a Simontornya gazdasági életét
meghatározó család tagjai kapták: Fried
Imre és Fried Pál bõrgyártulajdonosok.

Simontornya város érdekében végzett
munkásságának elismeréséül ZSIG-
MOND TIBORNÉ DOKTORT a képvise-

lõ-testület a város díszpolgárává fogadja,
és az ezzel járó jogokkal felruházza. Több
mint 4 évtizedes Simontornyáért végzett
önzetlen munkája, példamutató életpályá-
ja, városunk iránt érzett szeretete, igazi lo-
kálpatrióta hozzáállása méltóvá teszi a
„Simontornya díszpolgára” kitüntetõ cím-
re. Generációkat nevelt fel, szakmai és ma-
gánéleti sikerei ellenére csendes, szerény,
példamutató emberi magatartása miatt
egyébként is köztiszteletben áll. A város
gratulál az új díszpolgárának!
Csõszné Kacz Edit polgármester átadta a
kitüntetéseket és gratulált az elismerések-
hez.
A képviselõ-testület 2014. július 5-i ünnepi
ülését berekesztette, a Szózat hangjaival
zárult az ülés.
Az ünnepség után a Vándorok Tánciskola
több mint egyórás produkciójának tapsol-
hattak az ünneplõk. Csõszné Kacz Edit
polgármester a Vár lovagtermében rende-
zett állófogadáson pezsgõs koccintással
köszöntötte a díjazottakat.

Va Lá
A helyzet magaslatán
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A legmeglepettebb kitüntetett
A képviselõ-testület Molnár Józsefné
asszonyt, aki hat fiúgyermeket nevelt fel, s
akik mindannyian Simontornya tisztes
polgáraivá váltak, kiemelkedõ életútja te-
kintetében „Gyermekeinkért” kitüntetõ
címben részesítette – ismertette Bárdos
László címzetes fõjegyzõ az ünnepi testü-
leti ülésen.
Molnár Józsefné Juliska, neve elhangzása-
kor nagyon meglepõdött, õ ugyanis úgy
tudta – mivel gyermekei jól titkolták elõtte
a kitüntetést –, hogy a hat fiú részesül jutal-
mazásban sportmúltjuk miatt. Könnyezve
ment fel a színpadra, ahol a polgármester a
kitüntetés átadása után megkérte fiait,
hogy nyújtsák át édesanyjuknak a virág-
csokrokat. A hat gyermek körülállta és a
legnagyobb taps közepette ölelték át édes-
anyjukat. Juliskát mindenki a hatgyerme-
kes Molnárnéként ismeri a városban. Ne-
héz anyagi körülmények között, egyedül

tisztességben, becsületben nevelte fel
õket. A bõrgyárban dolgozott a gyár meg-
szûnéséig, majd a Simotrade Kft.-nél vég-
zett fizikai munkát, mindenhol becsülettel
helytállt, pedig betegségek gyötörték.
Ma nyugdíjasok életét éli, most is segíti né-
pes családját, 10 unokáját, akik szeretik,
tisztelik a Móni mamit. A hat fia után már
nagyon várta, hogy lány unokája legyen, 3
fiú után ez is bekövetkezett, legidõsebb fi-
ának, Józsefnek második gyermeke végre
lány lett. Ezt a nagy boldogságot az Öregfi-
úk focicsapat tagjai is megünnepelték,
Molnár Máriának 27 keresztapja lett. Er-
rõl annak idején cikket is írtam a Simon-
tornyai Hírekben. A gratuláció mellett mit
is kívánhatnék, mint jó egészséget, hosszú
életet, hogy még sokáig örülhessen a népes
családjának, felcseperedõ unokáinak és a
megszületendõ dédunokáknak.

Va Lá

Hat év után
ismét díszpolgár címet adtak át

A kitüntetést Zsigmond Tiborné dr. nyu-
galmazott iskolaigazgató vette át. Ezzel
immár hatra nõtt a kitüntetettek száma, a
négy posztumusz díjazott mellett két élõ
személy, Bajcsi Géza és Zsigmond Tibor-
né dr. büszkélkedhet e címmel.

Orvos szerettem volna lenni, a továbbtanu-
lási lapomon nem is jelöltem meg mást, en-
nek ellenére a fõvárosba kaptam felvételi be-
hívót az Eötvös Loránd Tudományegye-
temre. Már ez is eléggé meglepõ volt, az azon-
ban még inkább, hogy végül a szegedi egye-
temre nyertem felvételt. Itt egy csodálatos
közösség és egy hangulatos város része lehet-
tem. Kiváló tanároktól tanultam a hivatá-
somat – kezdte Irénke néni, bár az orvosi
pálya helyett a pedagógusi pálya lett az
élethivatása, ma már egyáltalán nem bán-
ja. Akkor lett igazán elkötelezett a hivatás
iránt, amikor felfedezte, hogy milyen ins-
piráló a diákok érdeklõdése és milyen jó
átadni tudását. Tanítványai és kollégái úgy
nyilatkoztak róla, hogy munkáját, életútját
az alázat és a mûveltség jellemezte. Volt
tanítványai mesélték, hogy biológiából ná-
la úgyszólván csak négyest és ötöst lehetett
kapni, pedig igen szigorú tanár volt. Soha
nem sajnálta idejét tanítványaira, akiket
óra elõtt és néha óra után is rendszeresen
korrepetált, míg elérték a kívánt szintet.
Meg tudod tanulni! – biztatta õket, és ez
legtöbbször így is lett. Egykori diákjai kö-
zül sokan vallják, hogy életük során az õ
példája vezette õket, abból merítettek
erõt.

Kiváló fizikai, szellemi és lelki állapotáról
a következõket mondta: Komolyan és rég-
óta hiszek abban, hogy ha kérjük, Istentõl

erõt is kaphatunk. Mindig ügyeltem arra,
hogy soha ne legyek fáradt és kialvatlan, és
ha mást nem, legalább sétáljak minden nap.
Az ember magánál gyengébbekkel találko-
zik, tudnia kell, hogy feladata van másokkal
szemben is. Igyekszem ennek szellemében
élni.

A díszpolgári címrõl elmondta: – Nagyon
boldog vagyok, amiért a városom érdemes-
nek tartott erre a megtisztelõ címre. Büszke
vagyok rá, hogy kiérdemeltem, mert magam
is voltam tagja régebben kitüntetési címeket
adományozó városi bizottságnak és jól tu-
dom, nagyon sokat kell tenni a városért an-

nak, aki kiérdemli e címet. Örülök, hogy
mindezt megtehettem, megtettem Simontor-
nyáért.
Névjegy: Zsigmond Tiborné Váczi Irén
született 1932-ben Maglódon. A Szekszár-
di Garay János Gimnáziumban érettségi-
zett, majd a Szegedi Egyetem Természet-
tudományi Karán szerzett diplomát bioló-
gia-kémia szakon. 10 évig Tolnán tanított,
majd 1965-ben Simontornyára került, 25
évig volt a helyi gimnázium igazgatója.
Nyugdíj után még 17 évig tanított a simon-
tornyai iskolában. Doktori címét korán el-
hunyt férje emléke elõtt tisztelegve 50 éve-
sen szerezte. Férje francia-orosz szakos ta-
nár volt. Két gyermekük van, dr. Zsigmond
Árpád kardiológus fõorvos és Zsigmond
Katalin, aki pedagógus lett. Unokái között
van orvos, tanár, közgazdász, gépész és
kertészmérnök. Hobbija a tanítás mellett
keresztrejtvény, sudoku és az internetes
kártyajátékok. Az egészséges táplálkozás
híve, melyet a Simontornyai Egészségügyi
Napokon többször bizonyított. Kedvence
a gyümölcsök aszalása.
Szakmai és közösségi munkáját számos al-
kalommal elismerték. Elsõ tulajdonosa a
Tolnai Öregdiák Egyesület által alapított
Kisherceg díjnak. Megkapta a Simon-
tornyáért díjat és a Tolna Megye Kiváló
Közalkalmazottja kitüntetést. Irénke néni
évtizedekig dolgozott a városért, generáci-
ókat tanított. Élete például szolgál min-
denki számára.
Gratulálok a Simontornya Város Díszpol-
gára címhez, további jó erõt, egészséget kí-
vánok!

Va Lá

Fotó: Horváthné Klárika
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Az év tehetségei:
Kovács Dominik–Kovács Viktor

Lapunk hasábjain már több alkalommal beszámoltunk a Kovács
ikrek tehetségérõl, eredményeikrõl, sikereikrõl. Úgy gondolom,
jól döntöttek a képviselõk, amikor az újonnan alapított díjjal el-
sõként õket tüntették ki. Sokoldalúságukra jellemzõ, hogy nem-
csak énekükkel, szavalataikkal, színjátszásukkal, hanem szín-
darabok írásával is több helyen sikert arattak. Rendhagyó mó-
don ezúttal õket kértem fel eddigi tevékenységük, életpályájuk
elmondására, leírására.
Számunkra óriási meglepetés volt ez a díj, és nagyon köszönjük,
hogy így figyelnek ránk. Annak ellenére igazán megtisztelõ, hogy
soha nem a dicsõségért fogtunk bele egy-egy munkába. A legna-
gyobb boldogságot az okozza, ha másoknak is örömet okozunk
írással, énekléssel, szerepléssel vagy akár néhány kedves szóval.
Volt néhány mérföldkõ, amelyek nagyon sokat jelentettek, hogy
az érdeklõdésünk a mûvészetek irányába fordult. Családunk és a
környezetünk nyitottságának köszönhetõ, hogy találkoztunk a
szépirodalommal, komolyzenével, népzenével. Meghatározó volt
a találkozás Dolovainé Erzsi nénivel is tíz évvel ezelõtt, s az óta is
folyik a közös munka.
Az elsõ megmérettetések a Tolna Megyei Cinege Népdaléneklési
Verseny fordulóin voltak, ahol évrõl évre bejutottunk a gálamû-
sorba, melyet többször is a Dunamenti Folklórfesztivál keretében
tartottak Alsónyéken. Különleges hangulatban zajlottak a szen-
nai versenyek, ahol a skanzen adott otthont a rendezvénynek. Je-
lentõs elismerés volt, hogy eljutottunk a többfordulós, két évig
tartó Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntõjébe,
ahol Kiemelt Nívódíjat szereztünk 2010-ben. Idén, a sümegi for-
dulón ismét bejutottunk a döntõbe, melyet novemberben Buda-
pesten rendeznek majd. Tavaly a Tiszán innen, Dunán túl
Népzenei Versenysorozaton is bekerültünk a Kárpát-medencei
döntõbe, ahol Miskolcon ezüstérmet kaptunk.

A versenyeken, a helyezéseken kívül mással is gyarapodtunk: a
környékbeli népzenei közösségekkel szinte már baráti viszony
alakult ki, nagyon örülünk egymásnak, ha találkozunk egy-egy mi-
nõsítõn.
Többször indultunk vers- és prózamondó versenyeken külön-kü-
lön is, mindketten nyertünk már Tamásiban a József Attila Szava-
lóversenyen, ebbõl a kategóriából talán a legnagyobb elismerés az
volt, mikor az Örkény Prózamondó Versenyen a területi fordulót
szülõvárosunkban, Pécsett Dominik megnyerte, Budapesten, az
Országos Széchenyi Könyvtárban rendezett döntõben pedig
különdíjat kapott.
Meséinket, novelláinkat elsõsorban érzelmi indíttatásból írjuk. A
családi anekdotakincs megörökítése, az emlékezés, a gyász moti-

vált bennünket az Aranyszív anyó és a beszélõ virág, a
Fogcsikorné és a viráglelkû leány és a Zöldcsend-lány címû mesé-
ink megírásakor. Dédnagymamánkról és nagymamánkról szól-
tunk ezekben az írásokban, haláluk után némi vigasztalást jelen-
tett, hogy emléket állíthattunk azoknak, akiktõl életükben olyan
sokat kaptunk. A Fogcsikorné… a Kossuth Rádió Nagy Mese pá-
lyázatára készült, hangjáték formájában elhangzott az Esti Mese
rovatban. Ennek kapcsán több riportot is készítettek velünk a
Kossuth és a Katolikus Rádióban.
A középiskolásoknak rendezett országos versenyeken nagy elis-
merést hozott a Birodalom és a Hüpnosz egymaga címû elbeszé-
lésünk, melyek egy-egy társadalmi problémát ábrázolnak a novel-
la eszközeivel. A Birodalom egy sajnálatosan nagyon idõszerû,
valós tényeken alapuló cselekménnyel a kiszolgáltatottságra,
megalázásra hívja fel a figyelmet. Ezzel a mûvel Gyulán, az Erkel
Diákünnepeken az irodalmi alkotások fõdíját nyertünk el, vala-
mint megismerkedtünk a Bárka folyóirat szerkesztõségével, ahol
azóta is jelennek meg írásaink. A Hüpnosz egymaga pedig a szü-
lõ-gyerek egymástól való elidegenedését festi le. E novellánk a
keszthelyi Helikoni Ünnepségeken kapott arany fokozatot.
Novelláink szomorú, már-már komor hangulatával szemben szín-
darabjaink inkább vidámak, szórakoztatóak. Közülük hat szín-
padra is került. A legelsõ történet egy karácsonyi mûsor része volt
2006-ban. Néhány évvel ezután az a megtiszteltetés ért bennün-
ket, hogy a Hammas Rézi szerencséje címû mesejátékunk a
Bánfalvy Stúdió vizsgaelõadása lehetett. A közelmúltban a
simontornyaiak is láthatták a Máténé Klári néni által színpadra
állított mûveinket: 2012 tavaszán az általunk dramatizált Óz, a
nagy varázslót, 2013-ban a Lovászbárót, 2014-ben a Furmányos
Ágosnét. Az utóbbi egyik elõadásának végén Klári néniék meg-
leptek bennünket azzal, hogy a három közös színpadi munkánkat
könyv formájában is megjelentették. Az internetnek és a közleke-
dés felgyorsulásának köszönhetõen a távolság ma már nem
akadály, vidékrõl is figyelemmel kísérhetjük az irodalmi élet
eseményeit.
Egy kicsi város a miénk, mégis szinte mindent megkapunk itt,
amire ennyi idõsen szükségünk lehet. A gimnáziumunk, a hagyo-
mányápoló csoport, a Vármúzeum és egyéb közösségek különle-
ges értékei a városnak, melyekben nagyon jól érezzük magunkat.
A közösségeken kívül is sok olyan simontornyai van, akikkel szí-
vesen beszélgetünk, jó kapcsolatot ápolunk. Örülünk, ha hozzájá-
rulhatunk Simontornya város jó hírének gyarapításához, és
köszönjük a város vezetõinek, a városnak ezt az elismerést.
Gratulálok a kitüntetésetekhez és köszönöm, hogy összegeztétek
eddigi életpályátokat. Büszke lehet Simontornya, hogy két ilyen
18 éves fiatal van a kisvárosban.

Va Lá

2010. november 6-án volt a VIII. Vass Lajos Népzenei Verseny
Kárpát-medencei Döntõje Budapest

Fotó: simontornya.hu
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„Simontornya
sportolója” díjat

kapott Szelei Ferenc
Simontornya sportmúltjában kiemelkedõ szerepet töltött be lab-
darúgóként, majd a késõbbiekben edzõként. Szelei Ferenc labda-
rúgó tehetsége már korán megmutatkozott, 1964-ben lett a
Simontornyai BTC játékosa (melybõl késõbb Simontornyai TC
lett), 16 évesen már a felnõtt csapatban játszott, neve évtizedekig
egybeforrt Simontornya labdarúgásával. Csupán két évig játszott
más csapatban, katonasága alatt a Kapoly i Kiss János SE NB
III-as csapatában ontotta a gólokat. Leszerelése után ismét
visszaigazolt Simontornyára, ahol 1990- ig játékosként, majd
játékosedzõként, késõbb edzõként szerepelt egész 2010 –ig. 60
évesen úgy gondolta, át kell adni a stafétabotot, kár, mert még so-
kat tudott volna tenni a város labdarúgásáért. Állandóan képezte
magát elvégezte a Testnevelési Fõiskola edzõi szakát, mindig va-
lami új dolgokon törte a fejét. Játékosaival igen jó viszonyt ápolt,
akiknek idõnkét nyugodtságával, pszichológusi képességéve so-
kat segített. Mindig a labdarúgás körül bábáskodott, Õ kezdte el a
szilveszter délelõtti óévbúcsúztató focimeccseket, a Pünkösdi
Bõrgyári Vasas- Elektromos mérkõzések szervezésében is nagy
szerepet vállalt. Nevéhez fûzõdik a rendszeres jégkorongozás,
ahol jó hangulatban egy más sportágba is jeleskedtek játékosai.
Eredményeit nehéz lenne felsorolni, a játékosként megszerzett
ezüstérem és az edzõként a megyei elsõ osztályban elért második
hely, valamint a Tolna Népújság kupa megnyerése kívánkozik
ide. Sok nagy csatát megnyert játékosaival, akiket az ellenfél meg-

becsülésére a sportszerûségre tanított. Szelei Ferenc elmondta
nagyon sokat köszönhet családjának, kiemelten volt feleségének,
aki 39 évig segítette, de köszönettel tartozik az egyesület minden
vezetõjének, a támogatóknak, a szurkolóknak. Természetesen
minden játékosának is köszöni az együtt töltött éveket, akikkel
közösen érték el a sikereket, együtt örültek vagy néha búsultak,
de a sport már csak ilyen, néha veszíteni is tudni kell, ha mindent
megteszel a gyõzelem érdekében, gratulálj az ellenfélnek és ne
búslakodj. Köszöni mindazoknak, akik Rá gondoltak a díj
odaítélésénél, úgy érzi nemcsak neki, szól a kitüntetés, hanem
mindenkinek, aki bármilyen formában is segített. Sokan
szólították Szelei mesternek a kiváló embert az edzõt, rászolgált e
címre. Gratulálok a kitüntetéshez mester!

Va Lá

„Simontornya sportolója” elismerésben
részesült Csendes Flórián

Az egyik legfiatalabb kitüntetett az ünnepi testületi ülés elõtt két héttel
lett nagykorú, 18 éves. Így már elhárult az akadálya, hogy a kitüntetés
mellett átvegye a város ajándék borát is. Csendes Flórián az NB II-ben
szereplõ Simontornya KC junior és felnõtt kézilabda csapatában egy-
aránt pályára lépett. Mindkét alakulatban meghatározó szerepet töl-
tött be, az NB II délnyugati csoportjának junior bajnokságban gólkirály
lett. A 21 mérkõzésen 220 gólt szerzett, melybõl csupán négyet lõtt
büntetõbõl, 7 góllal elõzte meg az egy évvel idõsebb nagy rivális,
hõgyészi Milkovics Milánt, aki szintén 21 mérkõzést játszott, s 213 gól-
jából 29-et 7 méteresbõl ért el. A Tolnai Népújság cikke ugyan azt su-
gallta, hogy azért nem lett gólkirály Milkovics Milán, mert egy mérkõ-
zéssel kevesebbet játszott. Ezúton is gratulálok a két Tolna megyei játé-
kosnak. A Simontornya KK junior csapata újoncként a negyedik helyen
végzett, sokáig a bronzérmes, harmadik helyen állt, de az utolsó négy
mérkõzésen páratlan sérüléshullám sújtotta, elfogyott a csapat, s há-
romszor vereséget szenvedett. Két pont hiányzott a bronzéremhez, ezt
nagyon sajnálják a fiúk, Csendes Flórián jobban örült volna ennek,
mint a gólkirályságnak. A SIKK a 22 mérkõzésébõl 14-et megnyert,
egyszer döntetlent ért el, míg 7 alkalommal, elsõsorban a sérülések mi-
att, vereséget szenvedett. A 12 csapatos mezõnyben õk lõtték a máso-
dik legtöbb gólt, 721-et, míg ugyancsak a második legkevesebb gólt
kapták, 497-et. A góllövõlistán az elsõ helyezett mellett Nagy Tamás a
10. lett 134 találattal, a serdülõkorú Szabó Bence 128 góljával a góllö-
võlista 13. helyezettje lett. Csendes Flórián elmondta, nagyon örül a ki-
tüntetésnek, de úgy gondolja, hogy ez a csapatnak, a társaknak is szól,
akikkel közösen érték el a szép eredményt. Csapattársai nevében azt
ígérte, hogy a jövõ szezonban Széplaki Zoltán edzõ vezetésével még
jobban küzdenek, s mindenképpen éremmel örvendeztetik meg
magukat és a nagyszerû szurkolótáborukat. Úgy legyen! Ezúton is
gratulálok a kitüntetésedhez!

Va Lá
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Átadták a mentõknek
a speciális táskákat

A mentõállomáson adták át azt a két speciális táskát, melyet a TURI-MURI be-
vételébõl vásárolt Fungné Zsuzsa, aki az átadás alkalmából a következõket
mondta (szó szerint közöljük):
„Köszönöm minden kedves simontornyai lakosnak, akik letett ruháikat elhoz-
ták a TURI-MURI-ba, ezzel segítve, hogy minél több pénz gyûljön össze e ne-
mes cél érdekében. Már ismert a városban, hogy négy éve gyûjtöm és árulom a
ruhákat, amibõl befolyt pénzt mindig jótékony célokra fordítottam.
Ezek eddig a következõk voltak: óvoda, iskola, mûvelõdési ház, összefogás bál,
polgárõr bál, rászorult emberek, gyerek táboroztatás anyagi támogatása.

Az ÖNO és a támogató szolgálat részére 2 db vér-
nyomásmérõ és 1 db vércukormérõ teszttel megvá-
sárlása. A nyugdíjas napi rendezvényen 130 ember-
re gombócos káposzta alapanyagainak megvásárlá-
sa. Kéziseknek 1 db labda + háló megvásárlása + ifi
csapatnak szivacslabda megvásárlása. Most pedig
nagy megtiszteltetés számomra, hogy átadhatom a
simontornyai mentõnek ezt a két speciális tároló
táskát, ami segíti és megkönnyíti a mentõk munká-
ját, és még gyorsabbá teheti a lelkiismeretes és szak-
szerû betegellátásukat. Igaz, méltóbb helyet gon-
doltam és nagyobb nyilvánosságot, mert megérde-
melték volna, hiszen nap, mint nap életeket mente-
nek, és én úgy gondolom, a szombati városi nap lett
volna az átadásra a legalkalmasabb helyszín, de a
képviselõ-testületbõl 4 ember ezt másként gondol-
ta! Fogadjátok szeretettel Attila! Magam és sok jó
simontornyai ember nevében! További sikeres
munkát kívánok!”
A város vezetés részérõl dr. Mihócs Zsolt alpolgár-
mester és Körtés István képviselõ köszönték meg
Fungné Zsuzsa munkáját. A mentõk részérõl pedig
Beidek Attila állomásvezetõ, fõápoló mondott kö-
szönetet az adományért.

Va Lá

50 éve kezdõdött
a wernesgrüni kapcsolat

Valószínûleg kevesen tudják, hogy már 50 éve járt az elsõ magyar simontornyai futballcsapat a sörgyáráról híres akkori NDK kisváro-
sában. Beidek József féltve õrzött fényképével emlékezhetünk az akkori csapat játékosaira, akik közül sajnos sokan már csak az égi
mezõkön kergethetik a labdát. A fél évszázados látogatás volt az elsõ lépés a késõbbi testvérvárosi kapcsolat kialakításához. A kezdet

óta sokat segített Balázs Ferenc, aki ott
él, de mindig magyarnak vallja magát.
Korábban rendszeresen, évenként fel-
váltva találkoztak az öregfiú focicsapa-
tok, de sajnos az „öregfiúk” kiöreged-
tek már, csak pár család tartja a kapcso-
latot egymással. A testvérvárosi kap-
csolatot a két kisváros tovább erõsíti.
Az 1964-ben készült fényképen fehér-
ben vannak a simontornyaiak.

Felsõ sor balról jobbra: Balázs F.,
Andráskó B., Balla J., Pénzes F., Závo-
di J., Bregovics J. Gahó I., Nagy I. (félig
takarva), Baka J., Szabó S., Beidek J.,
Barócsai J., Szabó Gy. Baum I. Alsó
sor: Szántó B., Grósz J., id. Király I.,
Haidinger J., ifj. Király I., Németh Gy.

Va Lá
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Volt egyszer egy bõrgyár…
(Ami a könyvünkbõl kimaradt 2.)

Ismét bõrgyárhoz kapcsolódó képeket
adunk közzé.

1. Közülük az elsõ még az 1940-es évek ele-
jén készülhetett. Dudás Pistát és Szántó
Palit láthatjuk rajta, amint biciklivel indul-
nak Sárbogárdra, az ottani polgári iskolá-
ba, ahol tanultak. A felvételt bizonyára a
régi Cecei úton készítették, amit régi hûsé-
ges olvasónktól, Dudás Istvánné Kondor
Erzsébettõl kaptam Siófokról. Mindkét fi-
atalember bõrgyári dolgozó lett, de Pali
késõbb új munkahely keresésére kénysze-
rült, emlékezetem szerint.

2. Második képünk már késõbbi, mivel Pa-
li gyerekeit ábrázolja: ifj. Szántó Pált és
Szántó Vicát. Édesanyjuk, Klári pedagó-
gus volt Simontornyán. Szintén Dudásné
Erzsi küldte a fotót.
3. A harmadik képen ismét gyermekeket
látunk: Bartosné Juhász Ducitól szárma-
zik – õ jobbról a második a képen. Elõtte
kislánya Jánosi Zita, majd középen a taní-
tó néni, Ács Istvánné Marika. Elõtte Du-
dás Mária arca kandikál felénk. Tõle kicsit
távolabb Adorjánné Perger Teri áll, így az
õ Irénkéje is ott lehet a képen, mely az

1960-as évek közepe táján készülhetett.
Bartosné Duci konyhavezetõ volt a gyár-
ban Ács István, Marika férje mûvezetõ volt
a növényi gyárban. Perger Teri a bokszki-
készítõben dolgozott, s a gyermekek szülei
között is sok bõrgyári lehet.
4. A negyedik kép Sebestyén Jánost, a le-
gendás futballistát ábrázolja, s lánya Erzsi,
Csepregi Györgyné jóvoltából került hoz-
zám. Jancsit mindenki ismerte és szerette,
abban az idõben munkatársunk is volt. A
termelési osztályon dolgozott, s az
SBTC-ben focizott két testvéröccsével, Ti-
bivel és Pistával együtt. Édesanyjuk,
Annus néni az SBTC szertárosa volt.

5. A tímár iskolai tablók közül se tudtuk
valamennyit betenni a könyvbe. De itt van
ez az 1963-66-os, melynek diákjai úgy fél-
évszázada tanulták meg a bõrgyártás mû-
helytitkait. A nevek alig láthatóak, de az
eredetin még el tudom olvasni (nagyító-
val), s így most felsorolom õket. Fentrõl,
balról: Nedves László, Kiss János,
Halbaksz Gyula, Csáki János, Nagy István,
Leitmann Andor, Cseh István, Márovics

István, Seres József, Pintér József, Molnár
Ferenc, Baski János, Farkas István,
Csömösz István, Bregovics János, Bodor
József, Sebestyén Lajos, Fráter János, Mé-
száros József, Juhász István, , Kalános Ist-
ván, Kiss Gyula, Szaksz János, Németh Jó-
zsef, Baranyai Imre. Tusa Mihály igazgató,

H. Halas Kálmánné ig. h., Gáncsov Károly
és Bányai Imre tanárok, Varga István,
Palásti Lajos, H. Halas Kálmán, Szántó
Györgyné szakoktatók.

6. A hatodik képen Szepesi Jóska
kultúrigazgató és Perger Imre SZ. B. titkár
emeli ránk poharát – valahonnan a régi
múltból. (A képet Jóska hagyatékában
találták meg.)
Folytatása következik.

Kiss Margit
3.

1.

2.

1.
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Mûvészetkedvelõknek – röviden!

Mûvészeti technikák IV. rész

A rajz
A rajz a legáltalánosabb ábrázolási mód.
Már a gyerekek is szívesen rajzolnak. Ha
pedig a mûvészet történetén végigtekin-
tünk, minden korban találunk rajznak
tekinthetõ alkotásokat. Kétféle csopor-
tosítást tehetünk: az egyik, amikor a rajz-
eszköz anyaga befolyásolja az ered-
ményt, a másik, amikor az alkotó konk-
rét céljához választ anyagot. Tulajdon-
képpen mindkét esetben ugyanarról van
szó.
A rajz átfogó jellegére példa lehet Leo-
nardo da Vinci (híres reneszánsz festõ)
munkássága. A technikai vázlatoktól
kezdve az anatómiai stúdiumokon át a
karakter ábrázolásáig, a festmények elõ-
tanulmányáig minden lehetséges rajz-
formát felölel tevékenysége.
Ha pedig a rajzeszköz felõl közelítünk a
témához, szintén sokféle rajzról beszél-
hetünk. A ceruzarajz az apró részletes-
séggel való ábrázolás eszköze. Pl. anató-
miai ábrázoláskor, vagy festmények elõ-
tanulmányaként alkalmazzák a mûvé-
szek.
A szénrajz elszenesített fa rudacskákkal
készül. A szén tulajdonképpen rajzolás
közben porlik. A felületen egy lazán ke-

zelhetõ szénpor réteg keletkezik, melynek
alakítása nagy tudást és tapasztalatot igé-
nyel. Mivel a részletek ábrázolására kevés-
bé alkalmas ez a technika, ezért a festészet
elõtanulmányának tekinthetõ. Az alkotó-
nak foltokkal kell kifejeznie mondanivaló-
ját. Ugyanakkor a foltok tónusértékére és
a formák szerkezetének ábrázolására egy-
szerre kell figyelnie. A végsõ állapot rögzí-
tésére átlátszó lakkréteg felvitelével van
lehetõség.
A rajzolásnak mesteri fokát jelenti a toll-
rajz. Ebben az esetben a felvitt vonalak ja-
vítására nincs mód. Amit egyszer rögzített
a mûvész, az ott is marad, végleges. Annak
ellenére, hogy vonalakkal dolgozik a mû-
vész, a tollrajz festõi ábrázolásra ad lehetõ-
séget. Ezt a vonalak lágy volta, illetve a for-
mák keresetlensége adja. A mûvész a vo-
nalakkal „csak” utal a formákra. Ez az
egyik legnehezebb dolog.
A „kroki” az alakrajz sajátos formája. Ne-
vezhetjük a „mozdulat tanulmányának”.
Többnyire rajziskolákban alkalmazzák. A
rajzolók számára meg van szabva a rajzo-
lás idõtartama, öt perc egy mozdulat meg-
örökítése. Ezen kívül tussal vagy diófapác-
cal készül, tehát ami egyszer a papírra
került, az ott is marad.
Szokásos könyvajánlónk a simontornyai
könyvtárból pedig így szól:
A képzõmûvészet iskolája I-II.
Friedenthal: Leonardo
Kováts Albert: A rajzról. Mûhelytitkok so-
rozat

Gyurkó Gábor

MEGHÍVÓ
a hagyományosan megrendezésre kerülõ

augusztus 20-ai ünnepélyre
és a „Városrészek vetélkedõjére”

Helyszín a Helytörténet Háza épülete és rendezvényudvara

17.30 óra: Ünnepély a Szent István szobornál (Minden csapat hozza magával a koszorút!)
18.00-20.00 óra: „Városrészek vetélkedõje” a Helytörténet Háza udvarán
A csapatokat a csapatkapitányok szervezik az eddigi gyakorlatnak megfelelõen.

Szervezzék meg a fõzõverseny „brigádját”, akik 18-20 óra között elkészítik a lecsót!
(Alapanyagot a város biztosítja saját terményeibõl – paprika, paradicsom, hagyma, az egyéb ízesítõkrõl a csapat gondoskodik.)
Egy-egy koszorúval és egy-egy mûsorszámmal készüljenek az ünnepségre (ének, vers).
A mûsort koordinálja és az ünnepi beszédet mondja: Tóthné Unghy Ilona nyugalmazott iskolaigazgató.

Ügyességi feladatok
Sörivó verseny (csapra ütjük a wernesgrüni hordót)
20.00 óra: A fõzõverseny eredményhirdetése – közös vacsora
20.00-21.00 óra: Zenés mûsoros est

Mindenkit nagy szeretettel vár a rendezõség!
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FÉRFI KÉZILABDA KUPA
Simontornya, 2014. augusztus 30-31.
A verseny célja:

* A csapatok felkészülésének a segítése az NB II-es rajt elõtt.

* Színvonalas mérkõzéseken játéklehetõség biztosítása.

* Sportkapcsolatok, sportbarátságok építése.

A verseny helye:

Simontornya Sportcentrum – Simontornya, Hunyadi u. 16.

A verseny ideje:

2014. augusztus 30. – Junior csapatok küzdelmei (8.30-16.50 óráig)

2014. augusztus 31. – Felnõtt csapatok küzdelmei (8.30-16.00 óráig)

Meghívott csapatok:

* Várpalotai BSK (NB I/B junior, 6. helyezett)

* ÖTE–Budapest (Budapesti I/A bajnokság, 11. helyezett)

* Hõgyész SC (NB II felnõtt, 10. helyezett; junior, 6. helyezett)

* Nyírbátori VKK (NB II junior, 3. helyezett)

* Magyar Rendõr Válogatott (Európa-bajnoki 6. helyezett)

* Csenger VKC (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bajnokság, 1. helyezett)

* Fehérgyarmati VSE (NB II junior, 8. helyezett)

* Simontornyai Kézilabda Klub
(NB II, felnõtt, 11. helyezett; junior, 4. helyezett)

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

Serdülõ focisták elsõ edzõmérkõzése a Dunaföldvár ellen 2:2 döntetlennel végzõdött

Párakapu alatt frissülhetünk
a nyári hõségben


