
Simontornya a város fõterén, közösen
ünnepelte az újév kezdetét

A város önkormányzatának újonnan
választott képviselõ-testülete a ha-

gyományteremtés szándékával, közös ün-
neplésre hívta és várta a lakosságot. A
Szent István téren egy hatalmas sátor segí-
tette elviselni a szokatlanul nagy hideget,
de sajnos kevesen voltunk. Csõszné Kacz
Edit polgármester rövid köszöntõjében ki-
emelte az összefogás fontosságát, és azt kí-
vánta, hogy szeretet kísérje minden simon-
tornyai lépéseit.

Forralt borral, virslivel, lángossal vendé-
gelték meg az ünneplõket, éjfél után pedig
pezsgõvel koccinthattak, kívánva egymás-
nak boldog újévet. Az impozáns tûzijáték
feledhetetlen perceket, s némi melegséget
varázsolt a szívekbe, lelkekbe.

Va Lá

XIV. évfolyam 1. szám Ára:
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A testületi ülésrõl jelentjük
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2014. december 15-én
tartotta az év utolsó testületi ülését. Az
ülésen 7 fõ és 8 egyéb napirendi pont ke-
rült megtárgyalásra.

Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett
fontosabb intézkedésekrõl, valamint

a jelentõsebb eseményekrõl

A polgármester fontosabb
intézkedései

1. Megkeresett a Belügyminisztérium az-
zal, hogy a Bevándorlási és Állampolgársá-
gi Hivatal számára lehetséges ingatlan fel-
ajánlása befogadó állomás létesítése céljá-
ból. Az ingatlan alkalmassági követelmé-
nyei:
– 100%-ban önkormányzati tulajdon,
– minimum 5000 m2 nagyságú,
– beépítetlen, de közmûvesített.
Elõnyben részesülhet:
– könnyen, gyorsan elérhetõ autópályához
közeli települések,
– közel fekszik a szerb határhoz,
– lakott területtõl távol helyezkedik el,
– a terület tömegközlekedési eszközzel
megközelíthetõ.
Az önkormányzat ilyen ingatlannal nem
rendelkezik, így arra nem adtunk be jelent-
kezést.
2. Megrendeltem a Simontornyai Város-
üzemeltetési Kft.-tõl a Malom utcai vízel-
vezetõ árok megépítését.
3. Aláírtam a szerzõdést a hótolásra a
Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-vel.
4. Aláírtam a szerzõdést a Marton Szakér-
tõ Kft.-vel az orvosi rendelõnél lévõ eme-
lõgép éves felülvizsgálatára. A karbantar-
tást az Eurocentrimpex Kft. végzi, velük
határozatlan idejû szerzõdéssel rendelke-
zünk.
5. A szennyvízcsatorna kivitelezõje meg-
keresett avval a problémával, hogy a
szennyvíztelepre a bebocsátott szennyvíz
mennyisége jóval meghaladja az ingatla-
noknál keletkezõ szennyvíz mennyiségét.
Ez veszélyezteti a szennyvíztelep próba-
üzemét. A probléma megoldása érdeké-
ben kértem az üzemeltetõt, hogy a csapa-
dékvíz bevezetéseket tárja fel.
6. Végh Istvánné (Gyár u. 30. sz. alatti la-
kos) többedmagával közérdekû bejelen-
tést tett a Zrínyi utcai buszváróval, illetve
egy konkrét járattal kapcsolatban. A beje-
lentésnek megfelelõen megkerestem a já-
ratot üzemeltetõ Balaton Volánt, amely
nem tett eleget a kérésünknek.
7. Három ajánlatot kértem be a Simontor-
nya, Templom u. 4. sz. alatti épület helyre-
állítására.
8. Árajánlatot kértem a nyilvános WC ér-
més beléptetõ rendszerérõl.

9. A Magyar Állam nevében eljáró NIF
Zrt. – mint vagyonkezelõ – részére elad-
tam a Simontornya, belterületi 198/5 hrsz.
alatti ingatlanból 45 m
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-t 63.000 Ft-ért. Ez
az ingatlan természetben a katolikus teme-
tõ és az országos közút között található (5
m szélességû sáv).

10. A bõrgyári területen esetleg megszûnõ
Ipari Társasház helyett Ipari Parkot lehet
létrehozni. Ennek feltételeit egy késõbbi
ülésen terjesztem elõ. Csak egy-két infor-
máció: legalább 20 ha terület kell hozzá. A
park fejlesztésére lesznek pályázatok, de
csak 50%-os támogatási intenzitás mellett.

11. Az óvoda Széchenyi utcai árkának kar-
bantartását megrendeltem a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft.-tõl.

12. Egyes önkormányzati ingatlanok hasz-
nosításával egy késõbbi testületi ülésen
foglalkozunk majd.

13. Az Iskola utcában több víznyelõ rács ál-
lapotát megtekintettük. A felfekvése sem
fele meg a statikai elõírásoknak, valamint
a szintje is alacsonyabban van a terepnél.
Javítását megrendeltem a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft.-tõl.

14. Megrendeltem a Simontornya, Vak
B.-ltp. 12. sz. alatti Társasház tetõszigete-
lésének felújítását a Simontornyai Város-
üzemeltetési Kft.-tõl. Az önkormányzatra
esõ rész: 110.236 Ft.

15. Intézkedtem a virágvályúnak a buszvá-
róhoz, illetve a korlátnak a templommal
szembeni járdára való kihelyezésérõl.

16. Kihelyezték az útbaigazító táblát az ál-
lami közút kezelõje. Nem éppen szabályos
helyre (önkormányzati kandeláber), és
nem pontosan mutatja az irányt.

17. A Malom utcai kút eladása ügyében két
alkalommal küldtem át a szükséges adato-
kat a tórendszer tulajdonosának. Vissza-
jelzés nem érkezett. Annyit megjegyeznék,
hogy egy kút fúrása (mélységtõl függõen)
8-10 mFt-ba kerül. A Sió alatti átvezetés az
ivóvízminõség javító program keretében
30 mFt-ba került.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl

November 25.-én a decemberi jótékonysá-
gi rendezvény operatív bizottsága megtár-
gyalta a megoldandó feladatokat, a jegyek
vásárlásának és elszámolásának rendjét.
November 28-án a gimnazisták szalagtûzõ
bálján vettem részt és Simontornya Város
nevében köszöntöttem az érettségire ké-
szülõ diákokat.
December 1-jén riportot adtam a Kossuth,
a Fortuna és a Tamási rádióknak a kará-
csonyi díszkivilágítás és a jótékonysági ren-
dezvénnyel kapcsolatban.
December 2-án a Tamási Járási Hivatal Já-
rási Munkaügyi Kirendeltségén voltam és
a közfoglalkoztatottak a hatósági szerzõ-
déseit írtam alá.
December 3-án részt vettem az Egészség-
ügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén.
December 3-tól 12-ig az Állami Számvevõ-
szék rendszeres vizsgálata folyt Simontor-
nya Városában.
December 4-én a Tolna Megyei Levéltár
dolgozóját fogadtam, bemutatta a készülõ
Tolna Megye címerei és zászlaja címû
könyvet.
December 5-én részt vettem Simontornya
Város Roma Nemzetiségi Önkormányza-
ta által szervezett Mikulás napi rendezvé-
nyen.
December 6-án részt vettem FÉNY-ERÕ
Egyesület által szervezett Mikulás-napi
rendezvényen.
December 8-án Diel Jánossal a helyi tele-
vízió vezetõjével tárgyaltunk, jelen volt
még Szabó Attila alpolgármester. Megha-
talmaztam Szabó Attila alpolgármestert,
hogy vegyen részt a VERTIKÁL Zrt. év
végi záró rendezvényén
December 9-én a KÖZ-MEG-VILL Kft.
felszerelte a karácsonyi fényeket.
December 11-én a Fényszóró alapítvány
segítségével 50 gyermeket vittünk el a Fõ-
városi Nagycirkuszba. A gyermekeket a
Kéz a kézben klub és az iskola választotta
ki. A megrendelést a 20-ai jótékonysági

Folytatás a következõ oldalon.
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rendezvénybõl fedeztük. Köszönet a Ge-
menc Volán Zrt.-nek, amiért minden év-
ben segítenek az utazás megszervezésé-
ben.
December 13-án megrendezésre került a
nagyszabású jótékonysági rendezvény
Grill Lauráért, amely 3 polgármester (Bá-
taszék, Paks, Simontornya) együttmûkö-
désével jött létre. Köszönetemet fejezem
ki a kollégáimnak és a rendezvény szerve-
zésében aktívan résztvevõknek.
Örömmel jelentem be, hogy eredménye-
sen pályáztunk a Mûködõképesség megõr-
zését szabályzó kiegészítõ támogatásra,
azaz 9 millió Ft-ot nyertünk.
Ennél is nagyobb öröm, hogy a szennyvíz-
elvezetés és tisztítás támogatási intenzitá-
sa 100%, azaz 81.530.925 Ft, melyet út és
járda építésére használhatunk fel.
Minden héten 1 alkalommal végigjárjuk a
SWIETELSKY építésvezetõjével a
szennyvízberuházással érintett területeket
és a lakossági bejelentéseket ellenõrizzük.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Kántor Mónika képviselõ megköszönte a
Mikulás-napi rendezvényen és a karácso-
nyi vásáron való segítséget és részvételt.
Zsolnai István képviselõ bejelentést tett,
miszerint Simontornya belvárosában és a
vasútállomás környékén rókák garázdál-
kodnak. Andráskó Péter tájékoztatta a
képviselõket, hogy a Két Határ Vadász-
egylet is kapott jelzéseket, folyamatban
van 5 db róka csapda beszerzése.
Zsolnai István kérdésére, mely szerint a
közvilágítással kapcsolatos bejelentéseket
hol és hogyan kell tenni, Bárdos László
címzetes fõjegyzõ elmondta, hogy a közvi-
lágítással kapcsolatos bejelentés közérde-
kû bejelentésnek minõsül melyet a honla-
pon letölthetõ nyomtatványon vagy telefo-
non is meg lehet tenni.
Körtés István képviselõ javasolta, hogy a
közmunka-programmal kapcsolatosan
több alakalommal legyen beszámoló, to-
vábbá a belvízi szivattyúzással kapcsolatos
elszámolás kivizsgálását kérte.
Az átmeneti gazdálkodásról a hatályos
törvényi szabályozás értelmében nem kel-
lett önkormányzati rendeletet alkotni.
A testület a köztemetõk használatának
rendjérõl szóló önkormányzati rendeletét
módosította, ez az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ temetõt, a szovjet és a lezárt
zsidó temetõt érinti. A temetõ mûködteté-
sérõl az önkormányzat szerzõdést kötött a
REQUIEM Bt.-vel, amelyet 2014 márciu-
sában tárgyalt a képviselõ-testület.
A helyi szociális ellátásokról szóló önkor-
mányzati rendelet melléklete tartalmazza
a Simontornyai „Õszikék” Szolgáltató
Központ térítési díjait. A helyettes szülõi
hálózat igénybevételének díja került új
elemként a rendeletbe.

A testület megtárgyalta és jóváhagyta Si-
montornya Város Önkormányzatának
2015. évi belsõ ellenõrzési tervét, annak
érdekében, hogy az az önkormányzat mû-
ködését fejlessze, és eredményességét nö-
velje, továbbá megállapításokat, ajánláso-
kat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és
a belsõ szabályzatoknak való megfelelés
érdekében.
Csõszné Kacz Edit polgármester javaslatá-
ra 2015. március 18. napján (szerdán)
18.00 órakor kerül megrendezésre város-
gyûlés. Helyszín a TEMI Fried Mûvelõdé-
si Ház és napirend a szennyvízberuházás,
melynek elõadója a kivitelezõ SWIE-
TELSKY Magyarország Kft. képviselõje.
A képviselõ-testület megtárgyalta és elfo-
gadta a 2015. évi I. féléves munkatervét.
A testület a régi településrendezési tervét
módosítja. A módosítás elvégzésével meg-
bízza a Kokas és Társa Tervezõ Kft.-t
(7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.).
A két kiemelt beruházás helyzetérõl szóló
beszámolót a testület megtárgyalta és elfo-
gadta.
A testület megtárgyalta a szennyvízcsator-
na rendszerbe való vízbetörések megszün-
tetésére irányuló elõterjesztést. Ezzel kap-
csolatban megállapította, hogy a csapa-
dékvizeknek a szennyvízcsatorna rend-
szerbe való direkt bevezetések feltárását
követõen kötelezni kell a tulajdonosokat
annak megszüntetésére.
A képviselõ-testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a Simontornya, belterü-
let 135/29 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.
A testülete hozzájárul a Városüzemelteté-
si Kft. tehergépkocsi vásárlásához maxi-
mum 3,5 millió Ft+áfa összegig, illetve a
régi tehergépkocsi felhasználásáról tájé-
koztatni kell a képviselõ-testületet.
A képviselõ-testület hozzájárult, hogy
Ócsa Város Önkormányzata és Taksony
Nagyközség Önkormányzata 2015. január
1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
láshoz történõ csatlakozzon.
A testület Horváth Márta ingatlanvásárlá-
si kérelmét elutasította.

A fogorvos rendelési ideje
az alábbiak szerint módosul:

Hétfõ: 8.00–14.00 óra.
Kedd: 12.00–15.00 óra (iskolafogászat)
és 15.00-18.00 óra.
Szerda: 8.00–14.00 óra.
Csütörtök: 8.00–14.00 óra.
Péntek: 8.00–14.00 óra.
A cikk elkészítésében nyújtott hathatós se-
gítséget ezúton is megköszönöm Kovács
Lászlóné dr. Molnár Brigittának, Simon-
tornya város aljegyzõjének.

Va Lá

Kék hírek
Az elmúlt testületi ülés óta 5 esetben ke-
rült sor nyomozás elrendelésére Simon-
tornya város területén elkövetett bûncse-
lekmények miatt.

1. 2014. november 23-án egy simontornyai
lakos feljelentést tett ismeretlen tettes el-
len, aki 2014. november 23. 17.30 óra és
17.45 óra közötti idõben a lakóházába a
nyitott állapotban lévõ kerítéskapun és be-
járati ajtón keresztül bement és a konyha
asztalról eltulajdonított egy darab Nokia
típusú mobiltelefont. A lopással okozott
kár kb.: 5.000 Ft.

Az ügyben az elkövetõ személye megálla-
pítást nyert, gyanúsítottként kihallgatásá-
ra sor került.

2. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. december
7. 11.30 óra és 17.30 óra között ablakbefe-
szítéssel behatolt a lakóházába, és onnan 1
db ezüst nyakláncot tulajdonított el 11.000
Ft értékben.

(Utazó bûnözõ, Tamásiban hasonló bûn-
cselekmény helyszínén ugyan az a nyom
került rögzítésre, nyomozást Tamási Rk.
B. ü. o. folytatja.)

3. Simontornyai lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki 2014. november
21. 17.00 óra és 2014. november 27. 8.00
óra közötti idõben a lakóházának bekerí-
tett udvaráról 2 db csaptelepet és 1 db 11,5
kg-os PB gázpalackot tulajdonított el. A
bûncselekménnyel okozott kár 25.000 Ft.

4. 2014. november 28-án egy simontornyai
lakos feljelentést tett ismeretlen tettes el-
len, aki 2014. november 26. 16.30 óra és
2014. november 28. 16.15 óra közötti idõ-
ben a Simontornya 3334 hrsz. alatt találha-
tó bekerítetlen területérõl eltulajdonított
összesen 27 db gyümölcsfát. A bûncselek-
ménnyel okozott kár kb.: 65.000 Ft.

5. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. december
7. 16.00 óra és 2014. december 8., 8.00 óra
közötti idõben a feljelentõ lakcímén a be-
kerített hátsó udvaron található szerszám-
tároló ajtaját lezáró lakatot ismeretlen
módon felnyitotta, és a tárolóból egy bõr-
táskát és egy mûanyag bevásárlókosarat
tulajdonított el, a bennük lévõ különbözõ
vízszereléshez használatos eszközökkel
együtt. A bûncselekménnyel okozott kár:
20.000 Ft.

Mikoly Tibor r. õrnagy õrsparancsnok
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Bursa Hungarica
Felsõoktatási

Önkormányzati Ösztöndíj,
2014/15-es tanév

2000-ben indult el a „Bursa Hungarica” Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj, melyet a települési önkor-
mányzatok ítélnek oda a legjobban rászoruló, területü-
kön állandó lakóhellyel rendelkezõ hallgatóknak. Ezt a
támogatást a megyei önkormányzatok kiegészíthetik.
Az állam pedig úgy járul hozzá az ösztöndíjhoz, hogy a
települési és megyei önkormányzati támogatást meg-
duplázza, de ha az önkormányzatok több mint 5.000
Ft-ot ítéltek oda a hallgatóknak, akkor is legfeljebb
5.000 Ft-tal egészíti ki. Simontornya Város Önkor-
mányzata a kezdetektõl bekapcsolódott az ösztöndíj-
programba, és évrõl évre támogatja a településünkön
élõ, felsõoktatásban tanuló, illetve a középiskolában
utolsó éves és továbbtanulni vágyó fiataljait. Ebben a
tanévben összesen 38 pályázat érkezett az önkormány-
zathoz. Ezeket az Egészségügyi, Szociális és Sport Bi-
zottság bírálta el. Mivel minden pályázat érvényes volt,
a bizottság úgy döntött, hogy valamennyi pályázót tá-
mogatja, egységesen 3000 Ft havi összeggel. „A” típusú
pályázatot 31 diák nyújtott be (õk már a felsõoktatásban
tanulnak), „B” típusú pályázatot pedig 7 diák (õk még
középiskolások). Az Emberi Erõforrás Támogatáske-
zelõ 2014. március 13-ig értesíti a támogatásban részesí-
tett pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegérõl.

Molnárné Bereczki Annamária
köznevelési és kulturális referens

2014�11�27 Sió-Kapos Ivóvízminõség-javító projekt

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A SIÓ-KAPOS IVÓVÍZMINÕSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT
ZÁRÁSÁRÓL

Mostanra a Környezet és Energia Operatív Program keretében létrejött
Sió-Kapos Ivóvízminõség-javító projekt befejezéséhez érkezett, ezzel több
éves munka után már a projekt eredményeire koncentrálhatunk. Ez nagy öröm
és valódi eredmény, mert nem kevés energiába került a projekt megvalósítói
számára az, hogy minden a pályázati követelményeknek megfelelõen, határidõre
és a pályázati támogatás szabályos felhasználásával készüljön el. A teljes projektzárás,
a legvégsõ elszámolás még folyamatban van, azonban már vannak látványos eredmé-
nyek, amiket megismerhettek a 2014. november 20-án, Simontornyán tartott létesítmény-
bejárás során jelen lévõk.

A projektben Társulásként részt vevõ három településen, Simontornyán, Tolnanémedin és Pálfán elkészült a vízmûtelepek átalakítása, a
megfelelõ víztisztítási technológia üzembehelyezése, ennek következtében mindhárom település lakosai – kiegészülve Felsõrácegressel
– a hatályos jogszabálynak megfelelõ, jó minõségû ivóvizet fogyaszthatnak. Emlékeztetõül idéznénk: a pályázati konstrukció egyik támo-
gatott célja jelen településeken a határérték feletti ammóniumtartalom eltávolítása volt a szolgáltatott ivóvízbõl. Simontornya,
Tolnanémedi és Pálfa polgármesterei 2010-ben határozták el, hogy az ivóvízminõség-javítást szolgáló KEOP pályázati konstrukcióra pá-
lyázatot nyújtanak be és ehhez Társulást alakítanak. A Társulás feladata a társult önkormányzatok területén a megfelelõ minõségû ivóvíz
biztosítása, az ehhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, így tehát kimondottan a KEOP pályázati konstrukcióhoz kapcsolódott a létre-
jötte. A három település együttmûködése még tartani fog a jövõben is, hiszen a társulási megállapodás a beruházási szakasz befejezésén
túl még további 5 éves fenntartási idõszakra is érvényes kell, hogy maradjon. Mindezzel a települések immár megfelelnek a vonatkozó
kormányrendeletnek, valamint az uniós szabályozásnak is, e mögött azonban ennél sokkal több van. Mindannyian tudjuk, hogy a víz az
emberi élet alapja, tiszta víz nélkül pedig nincs egészséges élet, így tehát a jó minõségû víz szerepe is egyre jobban felértékelõdik. A gazdál-
kodni kényszerülõ települések számára a jó minõségû víz biztosításán mint alapfeladaton túl amiatt is különösen értékes ez a beruházás,
mert a projekt 491.141.700 Ft-os elszámolható nettó költsége – a KEOP támogatás és a pályázathoz szükséges önerõ is- az Európai Unió
Kohéziós Alapjából és a Magyar Állam BM Önerõ Alap támogatásából tevõdött össze, így kímélve a helyi költségvetést. Egy projektzárás
még egy további fontos dolgot juttat az ember eszébe: sikerült elérni valamilyen célt, illetve ennek érdekében sokan és sokat dolgoztak. A
Társulás tagjai, Simontornya, Tolnanémedi és Pálfa polgármesterei köszönik mindazoknak, akikkel együtt dolgoztak a projekt sikeres
megvalósításán, valamint a települések lakosainak a megértõ, támogató hozzáállást a projekt kivitelezési munkálatai során. További in-
formációt a projekttel kapcsolatban a 06-80-624-623-as zöld számon kaphatnak, valamint a honlapon tájékozódhatnak
(http://www.kaveczki.hu/ivovizmin/?page_id=101).

Ünnepélyesen átadták a simontornyai
mentõállomásnak azt két Tolna megyei
atlaszt, melyet a Turi-muri bevételébõl
vásároltak. Beidek Attila, a mentõállo-
más vezetõje elmondta, nagyon hasz-
nos karácsonyi ajándékot kaptak, mert
a régiek már nagyon elhasználódtak, a
gyorsabb esethez érés lehet, hogy életet
menthet. A fõnökségtõl ígéretet kaptak
egy GPS-re, melyet nagyon várnak.
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
„Gyönge a nád lehajlik a vízre
Sír a kislány, Elhallik messzire.

Elhallik az nagy Muszkaországba
miért is lettem császár katonája?”

(Békebeli bakanóta háborús változata)

Magyarországon sajnos sok alkalmunk van arra, hogy szomorú
eseményekre emlékezzünk. 2015 januárjában nemcsak a 100 éve
dúló I. világháború katonái elõtt tiszteleghetünk, de a II. világhá-
ború véres doni katasztrófája is 1943 januárjában kezdõdött.
Simontornyán sok olyan család volt, ahonnan az édesapák vagy a
fiúk megjárták az elsõ, s a második nagy háború harctereit – és so-
kan haza sem tudtak jönni onnan. Emlékezés töredékek c. köny-
vem I. és II. kötetében írtam a II. világháború hõsi halott katonái-
ról, s több olyan családról, ahol az apák az I., a fiúk a II. világhábo-
rú áldozatai lettek, mint id. és ifj. Petres István vagy Kovács István
és két fia, József és Lajos. Elõzõ újságcikkünkben a Kránitz és a
Kronstein családról emlékeztünk meg. De idézhetnénk Keresztes
József és Keresztes Pál nevét is, akik Kovács Istvánhoz hasonlóan,
5-5 gyermeket hagytak itthon 1914-ben, vagy Liptai Jánosét, aki-
nek 3 gyermeke volt. Valamennyi nevet sorolhatnánk az emlék-
mûrõl, ismerõst és ismeretlenül hangzót (hisz mindenki itthon
hagyott valakit!), akiknek 100 év után már az unokáit is nehéz
lenne soknak felkutatni.

1. kép: Ide most már ismert ké-
pet tettem, az Arany családról,
ahol az édesapa, id. Arany Mik-
lós harcolt az elsõ háborúban,
majd az 1945-ös simontornyai
front polgári áldozataként halt
meg. Két fia pilótaként szolgált
a II. világháborúban. Miklós gé-
pét az orosz harctéren lõtték le,
õt a kijevi katonai temetõben te-
mették el. László nyugati fog-
ságból jött haza édesanyjához a
háború után.
2. kép: A Deák-családról az
édesapa, id. Deák Dénes aszta-
losmester az I. világháborúban
a szerb fronton kétszer is meg-
sebesült. Nyolc gyermeke közül
Géza fia II. világháborús részvé-
telérõl mesélt a család. Õ ke-
mény orosz fogságból ért haza a
háború után. A családi képen a
szülõket körülvevõ gyermekek
balról (hátul) Géza, Erzsébet,
ifj. Dénes arcképe, Károly és
jobbszélen Ferenc, középen áll-
nak Irma (Tóth Józsefné), mel-
lette István (Sólyom), elõttük
Imre. A kép a 30-as években ké-
szülhetett, még Irma adta ne-
kem.
3. kép: Halbaksz József a hat
gyermekes családból a legidõ-
sebb testvér. Még 21 éves sem
volt, amikor a Donnál elesett.
Itthon a bõrgyárban dolgozott –
a képet Palásti Lajosné Hal-
baksz Ilonka unokájától, Krisz-
titõl kaptam.
4. kép: Bagoly György önkén-
tesként vonult be és katonatiszt-
ként szolgált a II. világháború-
ban. A Don-kanyarból az áttö-
rés után még el tudott volna me-
nekülni, de azt mondta az õket hívóknak, hogy nem hagyja ott a
katonáit. Családja sohasem tudta meg mi is lett a sorsa. A képet
Bagoly Ferencné, Zsófika õrizte meg számunkra is.
Köszönjük mindenkinek, s a továbbiakban is szeretnénk emlékez-
ni mindazokról, akikrõl hírt kapunk. Már több értékes anyag ju-
tott el hozzánk, s tisztelettel várjuk azokat a képeket, melyeket
még ma is féltve õriznek hozzátartozóik.

Köszönettel: Kiss Margit és Tóthné Unghy Ilona

1.

2.

3.

4.

Új helyen állították fel a Betlehemet. A katolikus parókia
melletti téren volt látható a Krisztus születését megeleve-
nítõ sátor, melyet az óvodások szülõi munkaközössége ké-
szített. A Betlehemet nagyon sok gyerek kereste fel és
bõvítette vallási ismereteit.
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Monhaltné Patkós Mária Magdolna kiállítása
2014. december 4-én, a Fried Napok kere-
tében kiállítás nyílt a Fried Mûvelõdési
Ház emeleti termében. A kiállító mûvész,
a szomszéd településrõl, Pálfáról meghí-
vott Monhaltné Patkós Mária Magdolna
amatõr festõmûvész. Neve ismert a Tolna
megyei festészetet kedvelõ és kiállításokra
járó érdeklõdõk elõtt. A Bárka Szalon tag-
ja, számos alkotótábor résztvevõje.

Könyv István János grafikusmûvész, a kiállítás megnyitója kiemelte: „A képek mesés és
mitikus világok függönyét lebbentik fel. Legyenek azok versekre reflexiók, vagy olvasmá-
nyokra készült meditatív képi történetek. Egyfajta lelki rezdülések, a mikrovilág és az azt
magába foglaló nagy egész szépségei, egymást kiegészítõ kérdéseire. Vagy éppen vála-
szok a hétköznapok lelki kérdéseire, egyfajta terápiás jelleggel. Az alkotó egykor fodrász-
ként dolgozott. Elbûvölték a színek, a formák. Inspirálták rajztanulását. Egy szívinfarktus
gyökeresen megváltoztatta addigi életét. Sokkal jobban kötõdött a misztikum és az élet
szépségei felé, melynek festészetben való kifejezését lelki szükségletként élte és éli meg.
Széles skálán mozog az alkotó piktúrája. Az olajtól a könnyed vízfestésen kívül a pasztellt
is bátran használja.”
Könyv István János grafikusmûvész hangsúlyozta, milyen jó, hogy Simontornya és Pálfa
között elkészült az új út, amely egyben szimbólum lehet, összeköttetési lehetõség, hogy a
környékben élõk még jobban megismerjék egymást, a környék összefogásának lehetõsé-
gét. Legyen ez a kiállítás a kezdete a mikroközösségek régiós egymásra találásának.

Va Lá

84 éves a
mûvelõdési ház

„FRIED NAPOK 2014”
Simontornya

Gazdag programokkal várta a város la-
kóit a 84. születésnapját ünneplõ mûve-
lõdési ház.

December 3-án a HOLLÓ EGYÜT-
TES AJÁNDÉK címû mûsorát láthat-
ták.

December 4-én „Az álom szabadsága”
címû kiállítás megnyitója tartották
Monhaltné Patkós Mária képeibõl.

December 5-én „ZENÉL A FILM”
címmel a Filharmonic Bras koncertjét
hallgathatták.

Szintén december 5-én a Roma Kisebb-
ségi Önkormányzat Mikulás-ünnepsé-
get tartott.

December 6-án „Mit hoz a Mikulás”
játszóházas programon vehettek részt.

December 6-án a Fény-Erõ Egyesület
Mikulás-ünnepségén vehettek részt.

December 7-én öt mozifilmet nézhet-
tek meg az érdeklõdõk.

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák VI. rész

AZ OLAJFESTÉS
Hogy az ókorban festettek-e olajfestékkel
– nem tudjuk. Ezt a technikát valószínûleg
a mérsékelt égöv valamely népe találta fel,
hiszen ezen a tájon hosszú ideje termeltek
lent és kendert. Így ismerhették a mellék-
termékként jelentkezõ zsíros olajos anya-
got.
Eleinte nem mûvészi képek festéséhez
használták az olajos kötésû festéket. Egyes
adatok szerint az 1400-as években a néme-
tek már tábla- és falképek festéséhez hasz-
náltak ilyen festéket. Vasari (a kor kiváló
mûvészettörténésze) tényként említi, hogy
Jan van Eyck találta fel e technikát. Vasari
kb. 100 évvel késõbb élt, mint Eyck, így
nem tudhatjuk biztosan, hogy valóban ez
történt-e.
Az olajfestés talán a létezõ legnagyobb
szabadságot adja az alkotónak. Lehet vele
fedõ módon (amikor az alsó réteget telje-
sen elfedi a következõ) festeni. Lehet lazú-
rosan (amikor több, áttetszõ réteget visz
fel a felületre a mûvész), lehetséges vízfes-
ték-szerû, oldott, foltszerû módot alkal-
mazni.
A festékkészítés bonyolult és nehézkes, ezt
csak vérbeli profiknak ajánljuk, és evvel itt
nem foglalkozunk. A kereskedelemben el-
fogadható anyagokat lehet vásárolni. Az

alapozás is megoldható a forgalomban le-
võ anyagokkal.
A kép felfestésének itt is két fõ módja van.
Festhetjük „prímán”, amikor a színeket,
tónusokat, alakokat rögtön a végleges for-
mára festjük. Ez a megoldás nagy méret
esetén elég problémás, amellett nagy rutin
szükséges hozzá. A másik módszer, ami-
kor „alá festünk”: vagyis elõbb elnagyolt
formában visszük fel a foltokat és a színe-
ket, majd mikor már mindenhol befestet-
tük a képet, akkor fogunk hozzá a fejlesz-
téshez. Megtehetjük, hiszen az esetleges
hibákat bármikor kijavíthatjuk.
Lazúros módszer esetén sok kötõanyag és
kevés festék kell. A legalsó rétegnek vilá-
gos színûnek kell lennie. Csak teljesen szá-
raz rétegre festhetjük fel a következõt. Vi-
gyáznunk kell, hogy száradás közben ne-
hogy por érje a képet, mert akkor nem lát-
szik az alsó réteg a szükséges módon.
Emellett a kép „beüt”: a felület matt lesz.
Itt is érvényes a mondás: „gyakorlat teszi a
mestert”. Végül ajánlok egy tanulságos
könyvet is a munkához a simontornyai
könyvtárból: A képzõmûvészet iskolája
I-II.

Gyurkó Gábor
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Jónak lenni jó! Emberségbõl jeles!
Gyógyulj meg Laura!

Grill Laura édesanyja, Nyári Klári tõsgyökeres simontornyai, ta-
valy hunyt el daganatos betegségben. Laura így fiatalon nagylány
lett, édesanyja betegsége alatt rengeteget segített a háztartásban.
Klári betegsége elõtt is, de utána még inkább jellemzõ volt, hogy a
nyarak és az ünnepek nagy részét Simontornyán a nagymamánál,
majd a nagyi halála után a nagynéninél, Nyári Lauránál töltötték.
Féltestvéréért, Bach Krisztináért, aki szintén Simontornyán él,
valósággal rajong. Jelenleg édesapjával és öccsével Bátaszéken
lakik. Októberben a 11 éves Lauránál agydaganatot diagnoszti-
záltak, megmûtötték, de azóta folyamatosan kórházi kezelésre
szorul. Ez idõ alatt az édesapja van mellette, próbálja lelkileg tá-
mogatni. Sajnos emiatt dolgozni nem tud, a kisfia ellátását bará-
tok segítségével tudja megoldani. A gyógyulás és az életesélyek
növelése nagymértékben függ a gyerekek életkörülményeitõl, lel-
ki és testi igényeinek minél emberhez méltóbb, életkori sajátossá-
gaiknak megfelelõ kielégítésétõl.

Simontornya város lakossága 724 ezer forinttal segíti Grill Laura
gyógykezelését. Ennyi gyûlt össze a JÓTÉKONYSÁGI EST belé-
põdíjaiból és a támogatói jegyekbõl. Bátaszék, Paks és Simon-
tornya városok önkormányzatai, élükön a rendezvény védnökei-
vel, dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék város polgármesterével, Süli
János, Paks város polgármesterével és Csõszné Kacz Edit, Simon-
tornya város polgármesterével, jótékony célú mûsoros estet szer-
veztek.
Igen színvonalas mûsort láthatott a termet teljesen megtöltõ kö-
zönség.
Felléptek a simontornyai Máté Anna és a Krammer Ferenc kó-
rus, a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar, és az 1980 óta mûködõ,
európai hírnevû paksi Tûzvirág táncegyüttes. Mindhárom város
reprezentánsai nagy sikert arattak a nemes cél érdekében rende-
zett esten. A változatos mûsorban az ének, a fúvószene és a tánc
felölelte e mûvészet szépségeit.
A rendezvény mottója: „Nincs tökéletes ember ezen a világon,
csak tökéletes szándék.” (Simon R. Green) – jól tükrözte a lénye-
get.
A vidám mûsor után többen megkönnyezték azokat a perceket,
amikor Csõszné Kacz Edit polgármester Laura édesapjának át-

adta a szép összeget tartalmazó borítékot. Mert JÓNAK LENNI
JÓ! – mondta a polgármester, aki megköszönte a város lakosai-
nak segítségét, külön kiemelte Pék Ferenc, Varga István, Szabó

László, Császár Zsolt és Májer
Gyula helyi vállalkozókat, akik
hozzájárultak a jótékonysági ren-
dezvény méltó megtartásához. Bo-
zsolik Róbert, Bátaszék polgár-
mestere megköszönte a simon-
tornyaiak segítségét, és elmondta,
hogy januárban Bátaszéken ren-
deznek hasonló jótékonysági estet,
melynek bevétele szintén Laura
gyógykezelését segíti elõ.

Va Lá
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Õszintén, szívbõl…
Több éve már, hogy nem mozgat meg iga-
zán semmi a város életével kapcsolatban,
melyekrõl írni támadt volna kedvem – ki-
véve talán a várral kapcsolatos rendezvé-
nyek –, de az utóbbi hónapok eseményei
felkavartak bennem valamit, melynek úgy
érzem, hangot kell adjak. Ezt megtehet-
tem volna a híres-neves közösségi oldalon
is, ahol sokkal több emberhez eljut, azon-
ban ehelyett tollat ragadtam és papírra ve-
tettem – ennek nyomtatott változata jelent
meg itt, ezen a helyen –, hogy egy neme-
sebb formában jelenhessen meg ezáltal.
Éjfél után volt, hogy hazafelé tartottam bi-
ciklivel, s amint kiértem a Dr. Kiss István
utcára átevickélve a csatornázás okozta
buckákon és sártengeren, felpillantottam
és egy egyszerû, pirosan villódzó karácso-
nyi díszt láttam meg a villanyoszlopon az
indigókék, csillagos ég alatt. Valami oknál
fogva melegség töltött el és szemem elé tó-
dult megannyi emlék csekély huszonnégy
földi évembõl: iskolai vándorlások a gim-
náziumból a csarnokba, nyári éjszakai sé-
ták az utcákon barátokkal karöltve, a csa-
ládom; a legtöbb diákéveimbõl való volt. S
mint mostanában oly sokszor, gondolat-
ban kifakadtam a körülöttem élõ, magukat
oly bölcsnek tartó „fölnõtteken”, hogy
mégis mi bajuk van?!
Van/volt egy gimnáziumunk, mely már
többször újjáéledt. Van egy csarnokunk,
mely bár nem rendelkezik a legújabb esz-
közökkel – az öltözõktõl még most is frászt
kapok –, de nem csak verejtékben úsztunk
akkoriban, hanem nevetésben is. Van egy
iskolánk, ahová nem csak az elitje jár, még-
is voltak olyan tanáraink, akik ösztönzésé-
re és bíztatására elértük céljainkat! Én
még emlékszem ezekekre!
Hovatovább, vannak építményeink, me-
lyekre büszkék lehetünk; ezt tanulmánya-
imra hivatkozva bátran kijelenthetem.
Igen, omladozik a várfal, igen, beázik a ka-
tolikus templom, igen, nincs vakolat a
Szentháromságszobron. Igen! De vajon
észrevette-e már valaki a vár apró részlete-
it, a kõtárban rejlõ köveket? Vajon meg-
nézte-e már valaki jobban a templom fres-
kóit? Vajon elgondolkozott-e már valaki a
szentek nevein a szobron, mielõtt azok rá-
kerültek volna? Rápillant-e még valaki a
szõlõhelyeinkre, melyek körbeölelnek?
Elmegy-e valaki még szívbõl olvasni a

könyvtárba? Gyönyörködik-e még valaki
ebben a városban valaha?
Vannak problémák, igen, vannak, de kér-
dem én, hol nincsenek? A nagyvárosban
élve ötödik éve látom, hogy még nagyobb
gondok vannak ott, mint itt; és látom a volt
osztálytársaimat, illetve iskolatársaimat
hazajönni minden hétvégén!
Lehet ujjal mutogatni, lehet a csatornázó-
kat okolni, lehet a városvezetést hibáztatni
a járhatatlan utakért, a törött kisujjunkért,
a kivájt kerekekért, a klór szagú vízért, a
rendezvényekért, a kulturális programo-
kért – illetve egyesek szerint utóbbi kettõ
nemlétéért –, lehet mindenért hibást talál-
ni. De minek? Az életünk nem attól lesz
jobb, hogy az interneten sértegetjük egy-
mást, hanem attól, ha megállunk és ráné-
zünk a városra, a mi városunkra.
Társaimmal együtt én is minden hétvégén
hazajárok, kiállom az esetenkénti szörnyû
MÁV közlekedést, de boldog vagyok, ami-
kor haza érek. Gondolhatja az olvasó,
hogy ez egy naiv huszonéves okoskodása –
lehet, hogy az is –, de nem az a jó, ahogy a
„fölnõttek” csinálják! Ha nem tetszik itt,
vannak más városok az országban, vannak
más országok a világban, de ide születtünk.
Sajnos az elkövetkezendõ idõkben szá-
momra sem jut majd annyi alkalom a haza-
látogatásra, de idõrõl idõre meg fogom
tenni és mindig boldogsággal fog eltölteni,
mert itt szereztem tizennyolc év alatt annyi
fizikai sérülést és mentális tapasztalatot,
ami aztán majd elkísér egész életemben, se
vele együtt ez a város is.
Lehet ellenkezni, lehet cáfolni és okoskod-
ni, de végsõ soron úgyis csak az számít,
hogy képesek vagyunk-e megállni egy ha-
zafelé vezetõ út tíz percében és ilyen tekin-
tettel végignézni az utcákon.
Õszintén, szívbõl egy naiv huszonévestõl,
hajnali egykor egy decemberi csendes éj-
szakán, melybe beleüvöltötte a gondolata-
it.

Vincze Dóra

Végezetül:
Ha azt mondjuk a fölnõtteknek: „Láttam
egy szép házat, rózsaszínû téglából épült,
ablakában muskátli, tetején galambok…”
– sehogy sem fogják tudni elképzelni ezt a
házat. Azt kell mondani nekik: „Láttam
egy százezer frankot érõ házat.” Erre az-
tán fölkiáltanak: „Ó, milyen szép!” (Anto-
ine de Saint-Exupéry)

A Simontornyai Szak-
képzési Kft. karácsonyi
vásárt szervezett a
Pillich Ferenc szakisko-
la elõtt. Kézmûves ter-
mékek, karácsonyi dísz-
és ajándéktárgyak, ka-
rácsonyi édességek, for-
ralt bor, forró tea, sült
kolbász és egyéb vásári
finomságok várták a lá-
togatókat.

Novemberi szü

Paál Patrícia

Kecskeméti Ferenc Flórián

Gomán Áron

Szücs Nikolett

HIRDETMÉNY
A Fried Mûvelõdési Ház Simontornya

meghirdeti az intézményben levõ

BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉT.
Feltételek:
– az üzemeltetéshez szükséges szakmai
képzettség,
– az intézmény jellegéhez, mûködésé-
hez és programjaihoz alkalmazkodó
nyitva tartás.
A megkötendõ szerzõdés határozatlan
idõre szól mindkét fél részérõl kettõ ha-
vi felmondás kikötésével.
Jelentkezéseket írásban lehet beadni a
Fried Mûvelõdési Házba. (Simontor-
nya, Petõfi u. 67.)

További információ
Lacza Attila igazgatótól kérhetõ

személyesen a mûvelõdési házban
munkanapokon 8-16 óráig,

vagy telefonon a 06 (74) 486 154-es és
a 06 (30) 825 9249-es telefonszámon.

Kecskeméti Ferenc

és

Szabó Ildikó
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Újabb taggal bõvült a 80 évesek tábora
A Bonci étteremben ünnepelte az ÁFÉSZ nyugdíjasklub Pintér
Istvánné Eta 80. születésnapját. Az ünnepi torta és virágcsokrok,
ajándékok mellett Farkas Ferencné az alábbi verssel köszöntötte
az ünnepeltet.

Szakály Éva: 80 éveseknek

Uram, ma lettem 80 éves, túl gyorsan múltak el az évek,
Még oly sokat szeretnék tenni, úgy szeretnék 81 lenni!
Ha pár kis tervem is még lenne, ha több idõt igényelne
Egy év nem lenne elegendõ, add hadd legyek 82!
Jó lenne még sokat utazni, újabb helyeket látogatni,
Halálom perce még tán várhat, megérhetném a 83-at!
Uram! Te látod a világot, gyorsan jönnek a változások
Ha nem sürgõs, hogy magadhoz végy, esetleg lehetnék 84?
És ahogy a technika halad, sok újat lát ki életben van
Még oly sok minden idekötne, úgy örülnék a 85-nek!
Tudom, Uram sokat kérek, hisz oly szép lehet fenn az égben
Én mégis arról tervezgetek, hogy érjem meg a 87-et.
Elfáradok a hosszú úton, el is kések sokszor – tudom.
Tudasd velem, ha meggondoltad, betöltöm-é a 88-at?
Addigra már oly sokat láttam, emlékeimet regisztráltam,
Mily nagy kár lenne, ha elmennék, mielõtt 89 lennék!
Már igazán csak egyet kérek, Uram ne vedd szemtelenségnek,
Éveim száma kerek lehet, ha meglátom a 90-et!
És, hogy ezt már megengedted, ezt a lépést értem megtetted,
Neked már úgy is minden egyre megy, könnyen lehetek 91!
Minden szemérmet félreteszek, ha még egyet kérdezhetek.
Tudom ez a kor hajmeresztõ, de hadd legyek 92!
Úgy megszoktam az életet, annyi ember van ki szeret,
Kit elszomorítana távozásom, hadd legyek 93!
Addigra már reszket a kezem, de ha még helyén az eszem,
A magas kortól én nem félek, megadod a 94-et?
A korra nincsen szabadalom, számításom megtalálhatom,
Ha õrködsz egészségem fölött, akkor lehetek 95!
Manapság már hallani olyat, emberekrõl készül másolat.

Ezt talán én is megvárhatom, segíts át a 96-on!
Ha hirtelen meg nem halok, kis vagyonkámmal rendben vagyok
Elég lesz tán még egy évig, kihúzhatom 97-ig!
Hála neked sok a barátunk, még tán újakat is találunk!
Láthatom õket, ugye azt mondtad! Megadod a 98-at?
Szép életet kaptam, köszönöm a sok szép évet,
De még kérem, tán el sem hiszed a 99-diket!
Még egy év és akkor valóban, a népek elmondhatják rólam
Ez aztán szép kort ért meg, hisz tegnapelõtt volt 100 éves!
Uram! Az életet Te adod, úgy veszed el, amint akarod.
Nem is zavarlak többet Téged, ne vedd komolyan, amit kérek,
CSAK BESZÉLGETNI VÁGYTAM VÉLED!

Va Lá

Már az elõdöntõre
készülnek a citerások

A közelmúltban ismét nagy sikert ért el a simontornyai hagyományõrzõ citera-
zenekar. A Decsen rendezett „Kárpát medencei kulturális és mûvészeti vetél-
kedõ” népzenei kategóriájában – a többszörös aranyminõsítésû együttes – a
régiós döntõn elsõ helyezést ért el. Továbbjutottak, az elõdöntõben mutathat-
ják meg zenei tudásukat. A citerazenekar Balogh Gyula, Barna Sándor, Pál Jó-
zsef, Geiger István és Soós József összeállításban érte el a nagy sikert. Gratulá-
lunk, és eredményes felkészülést kívánunk!

Va Lá

A romákhoz is
megérkezett

a Mikulás
A Roma Kisebbségi Önkormányzat a mûvelõdési
ház nagytermében rendezte a Mikulás-napi ünnep-
ségét. Goman Gyula István, az önkormányzat elnöke
vezetésével megtartott rendezvényen minden gye-
rek ajándékcsomagot kapott. A gyerekek futkároz-
hattak, táncolhattak, verseket mondtak, énekeltek,
láthatóan jól érezték magukat.

Va Lá
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Mikulás-délután a Simontornyai
Fény-Erõ Egyesületben

2014. december 6-án, szombaton délután izgatottan gyülekeztek
az elsõ osztályosok a mûvelõdési házban. A Simontornyai Fény-
Erõ Egyesület Mikulás-napi ünnepséget szervezett a gyerekek-
nek.

Az ünnepségen részt vettek az egyesület gyermekei, unokái is,
akik hamar megbarátkoztak az elsõ osztályosokkal.
Szabó Jánosné, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd rövid kis mûsort adtak az elsõsök. A Mikulással közösen elõ-
adott jelenet után az ajándékok osztása következett. A program
kötetlen játékkal, tánccal, szórakozással folytatódott.
A szülõk az általuk készített ajándékkal köszönték meg az egyesü-
let tagjainak ezt a kellemes délutánt.
Az egyesület elnökének köszöntése:
„Gyermekeink életét elsõsorban a család és az iskolában szerzett tu-
dás és tapasztalat határozza meg.
Szülõnek, nagyszülõnek, pedagógusnak lenni nem könnyû és nem is
jelentéktelen feladat. Hiszen a felnõttnek kell a tudásra és szeretetre
éhes kis lelkekbõl felelõsségteljes, segítõkész, rátermett jellemet ne-
velnie.
Ezekhez az egyszerre szép és nehéz feladathoz kíván egyesületünk egy
nagyon kicsi segítséget nyújtani azzal, hogy megpróbál egy-egy vi-
dám, feledhetetlen órát vagy napot varázsolni ezeknek a kis ember-
kéknek az életébe.”

Va Lá

Karácsony az Õszikék idõsek klubjában
Igen jó hangulatban ünnepeltek a klubban, látszott, hogy õk, mint
egy nagy család, úgy élik hétköznapjaikat és az ünnepnapokat.
Versekkel, énekkel emlékeztek meg a karácsony közeledtére, a
közösen sütött mézeskalácsot, bejglit jóízûen fogyasztották el. A
klub ajándéka után nagy izgalommal várták azoknak a párnáknak
kisorsolását, melyeket zömében Szabó Lászlóné és néhány ügyes

kezû asszony készített. Nem volt két egyforma párna, ezért volt a
nagy izgalom, pedig köztudott volt, hogy mindenki nyer. A sorsolás
után néhányan elcserélték társaikkal az egymásnak tetszõ párná-
kat, jelen sorok íróját tiszteletbeli klubtaggá fogadták, ennek jeléül
párnát kaptam. Nagyon jól esett, köszönöm!

Va Lá
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ÕSZIKÉK
karácsonya

Minden évben a bentlakásos öregotthonban ünneplik elsõként a
szeretet ünnepét. Délelõtt az óvodások, majd az iskolások igen
kedves mûsorral hangolták az idõseket a karácsony közeledtére.
Délután zömében a kortársak vendégeskedtek az idõseknél. A
BSZV, az ÁFÉSZ nyugdíjasklubjai sem jöttek üres kézzel, na-
gyon sok ajándékot hoztak. A nemrégen alakult Fény-erõ Egye-
sület is csatlakozott az ünnepi percekhez. Kissé rendhagyó mó-

don kezdõdött az ünnepség, a két fiatal elõadómûvész kezdte a
fellépést, mert nekik máshol is volt fellépésük. A simontornyai
Bor Klára és mûvésztársa, barátja, Kristóf Dániel, zömében kará-
csonyi énekeket, duetteket adtak elõ, melyet sokszor kísért vas-
taps. Nagy sikert arattak a Dolovainé Gyarmati Erzsébet vezeté-

sével fellépõ hagyományõrzõk, akik szinte minden korosztályt
képviseltek. A mûsort színesítette Farkas Ferencné és Pintér
Istvánné egy-egy aktuális vers elszavalásával. A közelmúltban
nagy sikert aratott hagyományõrzõ citerazenekar dallamos zené-

jét és énekét többször az egész ünneplõ közönség együtt énekelte.
A citerazenekarról külön cikkünkben szólunk!!! A meghitt
hangulatú délutánon mindenki jól érezte magát, feledte
hétköznapi búját-baját.

Va Lá

Kéz a kézben klub
karácsonya

Évek óta számomra ez a karácsonyi ünnepség a legmeghatóbb,
soha nem tudom megúszni könnyek nélkül, s ez így volt az idén is.
Nagyon sok ünneplõ is így érezte, mert olyan fiatalokat tömörít a
klub, akik nem tudnak teljes életet élni. Sorstársak õk, de soha
nem adják fel, csak kevesen tudják mennyi munka, energia van
abban a kis mûsorban, melyet elõadtak. Szerencsére egész évben
nagyon sokan támogatják a klubot, így tartalmasan telik el
egy-egy év. Nagy Istvánné klubvezetõ részletesen ismertette, hol
jártak, mit csináltak 2014-ben.
A szokásoknak megfelelõen, minden hónapban köszöntötték a
születés- és névnaposokat. Dr. Mihócs Zsolt és családjának kö-
szönhetõen egy vidám délelõttöt töltöttek el a Fried-kastély
fürdõjében.

A húsvét és az anyák nap-
ja megünneplése után
Budapestre látogattak,
ahol Csepregi Éva mû-
vésznõ – a Fényszóró ala-
pítvány vezetõjének –
meghívására részt vettek
az Uránia filmszínházban
megtartott tavaszi gála-
mûsoron. Délelõtt az ál-
latkertbe látogattak, este
pedig egy gyorsétterem-
ben vacsoráztak. A szép napot Csõszné Kacz Edit polgármester-
nek, a Fényszóró alapítványnak, a gyerekek szállítását évek óta té-
rítésmentesen szállító Gemenc Volánnak és több támogatónak
köszönhetik.
Augusztusban az igali gyógyfürdõbe látogattak, elsõsorban Zsol-
nai István képviselõnek és a Szekszárdi ÉFOSZ-nak köszönhetõ-
en.
Októberben részt vettek azon a jótékonysági esten, melynek be-
vétele az õszi budapesti utat szponzorálta.
Nagy élményeket tartogatott a balatonfüredi kirándulás, itt meg-
tekintették a város nevezettességeit, ittak a Kossuth-forrás gyógy-
vízébõl, egy filmvetítés során megismerték a Balaton keletkezé-
sét, egykori és mai élõvilágát. A csodás élményeket Zsolnai István
képviselõnek és Lacza Attilának, a mûvelõdési ház igazgatójának
megköszönték.
Ismét emlékezetes kiránduláson vettek részt Budapesten, ahol
elõbb a Mikulásgyárat látogatták meg, majd a Fõvárosi Nagycir-
kuszban megcsodálhatták a mûsort.
A nagyszámú támogatók felsorolásától eltekintek, nehogy valaki
kimaradjon, tudom és érzem, hogy õk valóban a nemes célért,
tiszta szívvel segítették a klub mûködését.

Va Lá
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Magyarkeszi siker az évzáró Barátság focikupán
A karácsony elmúlta után a töltött káposzta, a bejgli és egyéb fi-
nomságok elfogyasztása miatti plusz kilókat és természetesen a
foci szeretetét egy futballkupával igyekeztek ledolgozni és bizo-
nyítani a focisták.

A Simontornyán rendezett nyolccsapatos tornán az A csoportban
Pálfa, Tolnanémedi, Mezõszilas és a Simontornyai I.-bõl az elsõ
helyen a helyiek I. számú alakulata az elsõ helyen, míg a
Tolnanémedi a második helyen jutott tovább. A B csoportban a
Kisláng, Lajoskomárom, Magyarkeszi és az STC II. csapatai közül
az élen az STC II. végzett, a második pedig a Magyarkeszi lett. A
keresztbejátszás során a Magyarkeszi 2-1 re gyõzött az STC I el-
len, míg az STC II. 7-1-re verte a Tolnanémedit. A harmadik he-
lyen a Simontornya I. végzett, akik 3-3-as döntetlen után bünte-
tõkkel gyõztek a Tolnanémedi ellen. A döntõben a Magyarkeszi
visszavágott a csoportmérkõzésen elszenvedett 2 gólos veresé-
gért, ezúttal 4-2 re õk nyertek.
A torna gólkirályi címét Mudris Norman (Magyarkeszi) 6 góllal
szerezte meg, a legjobb kapusnak Héring Gábort, a legjobb játé-
kosnak Gergõ Jánost választották, mindkét díjazott a Simon-
tornyai TC igazolt játékosa. A Tamási Kónya kulcsmásoló által
felajánlott legszebb gól szerzõjének különdíját a kupa legfiata-
labb játékosa Seres Dominik érdemelte ki.

A szilveszteri futballtornán
a Sógorok Komák Jó barátok

diadalmaskodtak
Varga Zoltán ismét bebizonyította szervezõképességét. Az elõzõ
napi focikupa után sajnos több, korábban nevezett alakulat
visszalépett. Ennek ellenére jó szervezésével öt csapat lépett
Simontornyán parkettre. A legnagyobb kupát veretlenül, meg-
gyõzõ fölénnyel a Pálfai Sógorok Komák Jó barátok vihették ha-
za, õk végeztek az élen. A második helyen a Simontornyai Mágu-
sok, míg a harmadikon a Simontornyai Veszett kutyák végeztek.
Az utolsó két helyen a Vajta és a Sárbogárdi Old Boys osztozott.
A gólkirályi címet Papp Tamás (Mágusok) 8 góllal szerezte meg, a
legjobb kapusnak Kerekes Alexet (Veszett kutyák), míg a legjobb
játékosnak Lakos Attilát (Pálfa) választották. A jó hangulatú
mérkõzéseket némileg beárnyékolta a vajtai csapat egy-két játé-
kosának indulatos viselkedése, akik nehezen viselték el a veresé-
geket.

Összességében a szilveszteri focikupa jól sikerült, a térítésmentes
alkalmi büfében zsíros kenyérrel, lilahagymával és kolbásszal csil-
lapíthatták éhségüket, pótolhatták elvesztett energiáikat üdítõ-
vel, borral és röviditallal pedig olthatták szomjukat a játékosok és
a nézõk is. Simontornya újfent sportosan búcsúzott 2014-tõl.

Va Lá

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

Mindenki karácsonya képekben
A szokásoknak megfelelõen 2014. évben is rendezvénysorozattal ünnepelte
a város a karácsonyt. Külön tartották az ünnepséget az óvodások, az alsó és
felsõ tagozatos tanulók, a gimnazisták és a felnõtt lakosság. Képeink ezek-
bõl mutat be ízelítõt.


