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Ismét becsengettek
„Örülök, hogy ilyen sokan ünneplõbe öl-
töztünk és összegyûltünk, hogy elköszön-
jünk a 2015-ös év csodaszép nyarától, s
együtt, ünnepélyesen megnyissuk a 2015/
2016-os tanévet. Remélem, mindenki fel-
készült a munkára, az iskolába járás adta
kötöttségekre. Eleinte nehéz lesz korán
kelni, ebéd után még nekiülni a házi fel-
adatnak, de majd belejövünk. Észrevétle-
nül teljesítünk többet és többet, s ha meg-
felelõen végezzük a feladatainkat, sok si-
kerélményünk lesz. Ez hosszú távon leg-
alább akkora boldogságot okoz majd, mint
a nyári szünetben az ebéd utáni kellemes
szunyókálások.
Idén már egész sok tanulónk kezdte meg a
2016-tól az érettségi vizsgához elengedhe-
tetlen 50 órás közösségi szolgálatot, remé-
lem, sikerült hasznos feladatokat ellátni-
uk, az együttmûködési megállapodások-
ban ugyanis nagyon szép célok fogalma-
zódtak meg. Törvényi változás a közösségi
szolgálattal kapcsolatban, hogy az érettsé-
gi megkezdéséig kell teljesíteni az 50 órát,
tehát nagyon jó lenne, ha március végére
minden végzõsnek meglennének az órái.

A személyi feltételek változtak a nyáron. A
nyár folyamán távozott az intézménybõl
Karl Éva kolléganõ, Nádasdi Klaudia egy
kisfiúnak adott életet, így õk nem kezdik
velünk a tanévet. Felvettük Kissné Boros
Gyöngyit, aki 4-5-6. osztályban fog taníta-
ni. Német szakos kollégát sajnos nem sike-
rült felvennünk, így egy teljes állást kellett
szétosztani túlórában a német szakosok
között. Emiatt tanít majd az intézmé-
nyünkben Nagyszékelybõl Horváth Irén.
Éneket és magyart tanítanak majd a felsõ
tagozatban Pálfáról érkezõ kollégák, Ber-
talan Adrien és Szõke Bernadett. A nap-
közis órák ellátásában Vinczéné Farkas
Gyöngyi és Rózsáné Kovács Anna segít
majd óraadóként. Emelt szintû kémia fa-
kultációt tart Molnárné Bereczki Anna-
mária. Van egy olyan kollégánk is, akitõl
hosszú, munkával töltött évek után ma el-
búcsúzunk. Pál Kálmán tanár bácsi nyug-
díjba vonul. Az elmúlt esztendõk igazán
sokrétû munkáját köszönöm az egész in-
tézmény nevében. Leginkább azt köszö-
nöm, ami az utolsó munkában töltött idõ-
szakát is jellemezte: a tanítványaira való

személyes odafigyelés, a törõdés, melyet a
feszített munkatempó ellenére is mindig
kiemelt feladatának tartott. Ennek a kö-
szönetnek jelképeként nyugdíjba vonulása
alkalmából szeretném átadni neki a
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, melyet
az Emberi Erõforrások minisztere, Balogh
Zoltán miniszter úr állított ki.
Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a hátrá-
nyos helyzet megállapítása 2013-tól meg-
változott, az önkormányzatnál lehet kérni
a hátrányos helyzet megállapítását, az is-
kolában csak azt tudjuk elfogadni hátrá-
nyos helyzetûnek, akinek van errõl határo-
zata. Ez nem csak a mûvészetoktatásban
jelenthet kedvezményt, ezért aki jogosult
rá, kérje a hivatalban a megállapítását.
Osztályfõnökök:
1. a – Kossa Istvánné, 1. b – Salamonné
Andráskó Borbála, 2. o. – Beidekné Bölcs-
földi Mária, 3. o – Varga Szilvia, 4. a. –
Emperger Ágnes, 4. b – Horváth Istvánné,
5. a – Balassáné Gerussi Orsolya, 5. b –
Vinczellér Attila, 6. a – Szabadi István, 6. b
– Patakyné Hegyi Erzsébet, 7. a – Máté Im-
re, 7. b – Horváth-Bõsze Hajnalka, 8. a –
Enesei József, 8. b – Zsigáné Teszler Judit,
9. g – Szabadiné Lukács Mária, 10. g –
Doffkayné Kalász Andrea, 11. g – Pál Atti-
la, 12. g – Papp István Gergely, 13. g – Cseh
Veronika.
Tanévnyitó ünnepélyünk zárásaként min-
denkinek sok sikert, kitartást, jó egészsé-
get kívánok a 2015/2016-os tanévre, me-
lyet ezennel megnyitok.” – fejezte be be-
szédét Kovácsné Lengyel Ilona igazgató.

Va Lá
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A rendkívüli testületi ülésekrõl jelentjük
A képviselõk nyáron sem pihentek, noha a munkatervben, au-
gusztusban, nem szerepelt egyetlen testületi ülés sem. Három al-
kalommal is rendkívüli testületi ülést hívtak össze. Az önkor-
mányzat rendelete szerint a polgármester halaszthatatlan ügyben
rendkívüli testületi ülést hívhat össze. A rendkívüli ülés napirend-
jére kerülõ elõterjesztések tárgyalásának – ha jogszabály nem zár-
ja ki – nem feltétele az elõzetes bizottsági vélemény beszerzése.
Augusztus 4-én tárgyalták a Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium mûködtetéséhez való hozzájárulást. A képviselõ-tes-
tület arról döntött júniusban, hogy nem kívánja mûködtetni az is-
kolát. Megérkezett a tájékoztatólevél a minisztériumból, mely-
ben havi 2.897 e Ft-ban állapítják meg a hozzájárulás összegét. Ez
éves szinten 35 millió Ft, annyi, mint tavaly. Augusztus 7-ig hatá-
rozatot kellett hozni, hogy az önkormányzat vállalja ennek fizeté-
sét, melyet a testület elfogadott.
Tárgyalták az intézkedési terv kiegészítését, az önkormányzat
belsõ kontrollrendszere kialakításának és egyes kontrolltevé-
kenységek és a belsõ ellenõrzési jelentés mûködésének ÁSZ el-
lenõrzési jelentés végrehajtását. Több, apró zömében nem lénye-
ges hibát állapított meg az ÁSZ, melyet a testület elfogadott és
végrehajt.
Balla Istvánné rendkívüli települési támogatás ügyében benyúj-
tott fellebbezést zárt ülésen tárgyalták. A testület megállapította,
hogy az igénylõ jövedelme túllépte a megengedett határt. Ezért
nem kaphat támogatást, valamint nincs krízishelyzetben, a támo-
gatást a házának bõvítésére kérte. A testület ezért Balla Istvánné
fellebbezését elutasította.
Augusztus 12-én tárgyalták az egészségi alapellátás fejlesztése
pályázat keretében történõ eszközbeszerzés közbeszerzési eljárá-
sáról szóló döntést. A közbeszerzési eljárás gyõztese a DENTÁL
EXPRESS Hungária Kft. A testület felhatalmazta a polgármes-
tert a szükséges intézkedések megtételére és a szerzõdés aláírásá-
ra.
A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatási igénylését meg-
tárgyalták, Csõszné Kacz Edit polgármester elmondta, hogy egy
évben kétszer van lehetõsége az önkormányzatnak, hogy igényel-
je a támogatást. Most kell beadni második igénylést. A képvise-
lõ-testület döntése alapján támogatási igényt nyújtanak be a helyi
önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására.
Augusztus 18-án tárgyalták a „Simontornya város szennyvíz el-
evezetése és szennyvíztisztítása” projekt kiegészítõ mûszaki tar-
talmához kapcsolódó kivitelezõ kiválasztását. Egy ajánlattevõ
volt, a Swietelsky–OMS Konzorcium mindenben megfelelt a ki-
írásoknak és így kijelölték nyertes vállalkozónak.

Jóváhagyták a gördülõ fejlesztési tervet. A tervet a Magyar Ener-
getikai és Közmû-Szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani szep-
tember 15. napjáig.
Parkoló kialakítása a Petõfi utcai ABC áruház elõtt. Csõszné
Kacz Edit polgármester elmondta, hogy a kiadott anyagban úgy
szerepelt, hogy a kivitelezõ 700 eFt-ot ajánlott fel a munkálatok-
ra. Ez pontosításra szorul. Eredetileg 350 eFt-ot ajánlott fel, a má-
sik 350 eFt az ÁFÉSZ költsége lett volna, tárgyalások után végül
550 eFt-ot ajánlott fel, és megrendel a Városüzemeltetési Kft.-tõl
150 eFt értékû munkát, vagyis végül marad a 700 eFt-nyi segítség
és marad a 2 mFt, ami az önkormányzatot terheli. A testület hatá-
rozatot hozott, hogy a város önkormányzata az ABC elõtti parko-
ló burkolatát felújítja, illetve a vízelvezetést megoldja. Erre a 2015
évi költségvetés terhére 2 mFt-ot biztosít.
Lakossági ivó- és szennyvízi támogatására pályázat beadásáról
döntöttek, mely 54 mFt. A testület megbízza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Andráskó Péter képviselõ elmondta, hogy lakossági panasz érke-
zett dr. Ollmann Anasztázia háziorvossal kapcsolatban, hogy még
mindig nem tart délutáni rendelést. Javasolta, hogy hívják meg a
doktornõt a szeptemberi testületi ülésre. A polgármester el-
mondta, hogy ismeri a problémát. A doktornõ jelenleg szabadsá-
gon van, amint visszatér, vele és a vezetõ orvossal tárgyalni fog.
Ha nem sikerül megállapodni, akkor a testületi ülésen kell meg-
hallgatni.

Va Lá

Ajándék a város 20. születésnapjára
Simontornya képes krónikája I-II-III.

A Simontornya Múltjáért Ala-
pítvány Simontornya várossá
avatásának 20. évfordulójára
elkészítette és megjelentette
Tóthné Unghy Ilona: Simon-
tornya képes krónikája címû, 3
kötetes, közel 1500 oldalas ki-
adványát, melynek egy példá-
nyát az ünnepi testületi ülést
követõen az alapítvány átadott
a város vezetõjének, Csõszné
Kacz Edit polgármesternek.
A kiadvány azért krónika, mert
címével is szeretne tisztelegni a
krónikaíró dr. Kiss István em-
léke elõtt, s képes, mert a kiad-
vány 80 %-ban a XX. század
történetét dolgozza fel, s az

fényképekben igencsak gaz-
dag.
A helytörténeti kiadvány 60 fe-
jezete szinte minden témát
érint, ami Simontornyán az
idõk folyamán elõfordult: böl-
csõdéktõl az iskolán át a külön-
bözõ üzemekig, az egyházaktól
az orvosokon át a civil szerve-
zetekig, és hát természetesen
szól a település irányításáról, a
bíróktól és esküdtektõl a ta-
nácstagokon át a mai képvise-
lõ-testületig – személy szerint
mindenkirõl.
Éppen ezek adják az új kiad-
vány problematikáját. Egyrészt
terjedelmes, így elég drága még
fekete-fehér nyomatban is

7500 Ft. Emiatt az alapítvány-
nyal mindenképpen fogunk
könyvkiadásra pályázni, hogy
elérhetõbb áron tudjuk forga-
lomba hozni, lehetõleg színes-
ben, egyetlen vaskos kötetben
és kemény fedõlappal.
A másik problémát az jelenti,
hogy napjaink és a közelmúlt
történéseit is tartalmazza a
könyv. Ezért egy évig közszem-
lére bocsátunk 1-1 kinyomta-
tott példányt a városi könyvtár-
ban, a simontornyai Várban és
a Helytörténet Házában. Eze-
ket a példányokat a nyitva tar-
tási idejük alatt a helyszíneken
lehet tanulmányozni. Egy éven
át lehet észrevételezni, ill. je-

lezni, ha valaki nem szeretne
szerepelni a kiadványban (cso-
portképen, szövegben). Min-
den észrevételt szívesen veszek
személyesen, illetve levélben a
Pásztor u. 3. szám alatt, telefo-
non a 30/411-4970-es számon,
ill. a kinyomtatott példányok-
ban.

Tóthné Unghy Ilona,
a Simontornya Múltjáért

Alapítvány elnöke
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Augusztus 20-a
történelmi

ismeretek jegyében
Nemzeti ünnepünket nagyon kevesen ünnepeltük együtt, hiány-
zott a városrészek vetélkedõje, melyen sokan szoktak megjelenni.

A Szent István téren tartott megemlékezésen a Himnusz elének-
lése után Máté Imréné egy aktuális verset szavalt el, majd Nagy
Roberta trombitaszólóval színesítette az ünnepséget.

„Köszöntöm Önöket a legõsibb eredetû nemzeti ünnepünkön,
Szent István királyunk ünnepén, a keresztény magyar államalapí-
tás és a magyar állam fennállásának emléknapján, mely azért is
különleges, mert talán az egyetlen olyan a nemzeti ünnepek sorá-
ban, melyhez nem kapcsolódik egy-egy nemzeti tragédiára való
emlékezés. A szocializmusban Szent István ünnepébõl az „új ke-

nyér ünnepe” lett, majd az új alkotmányt, mint új – szocialista – ál-
lamalapítást, 1949. augusztus 20-ára idõzítették. Innentõl kezdve
1949-1989 között augusztus 20-a az alkotmány ünnepe lett. A ma-
gyar Országgyûlés hosszas viták után, 1991. március 5-én augusz-
tus 20-át a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé nyilvá-
nította, mely napon összekapcsolódnak az õsi népi, egyházi, vala-
mint a modern állami ünnepkörhöz kapcsolódó szokások.

Ugyan ma is szilárd alapokat ad a magyarságnak a Szent István-i
eszme, de mindig szükség van a megújulásra, az alapok együttes
megerõsítésére. Egy sikeres nemzetnek összetartó, határozott ér-
tékrenddel bíró kisközösségekbõl kell állnia, erõs ország csak az
ilyen sziklaszilárd közösségekre épülhet, az alapokat ezek nyújt-
ják. Nekünk, simontornyaiaknak is komoly feladatunk, hogy egy
összetartó, tevékeny, sikeres közösséget hozzunk létre, amiben
mindenkinek megvan a saját szerepe, mindenki megteszi azt,
amivel õ maga járulhat hozzá egy közösség sikeréhez. Elszántság,
akarat, a jó szándék és a kemény munka kell. Nem elég a másik
munkájának a kritizálása, nem elég a saját elveink, elképzeléseink
mindenáron érvényre juttatása. Kompromisszumok kellenek, és
sok-sok munka. És ami elengedhetetlen, a másik munkájának el-
ismerése, a másik ember tiszteletben tartása, hiszen már István
király is úgy gondolta, ha kizárólag másoktól remélünk segítséget,
ha túlzottan másokra építünk, könnyen összeomolhatnak a terve-
ink. Ezen a téren van még mit fejlõdnünk.” – emelte ki ünnepi be-
szédében Kovácsné Lengyel Ilona iskolaigazgató.
A kedvezõtlen idõjárás miatt a kultúrmûsort nem a várban, ha-
nem a mûvelõdési házban tartották. Az új út elkészülése után már
szomszéd településnek tekinthetõ Pálfa tánc- és mûvészeti cso-
portjainak bemutatója nagy sikert aratott.
Kovács Dominik és Kovács Viktor nem tervezett szereplése a tõ-
lük megszokott színvonalon zajlott. (A táncosok átöltözése és né-
mi pihenése miatt ugrottak be.) Minden résztvevõt meghívott
Csõszné Kacz Edit polgármester a közhasznú munkások termelte
alapanyagokból készült lecsós vacsorára. Tanúsíthatom, hogy fi-
nom volt, jól elkészítette az Õszikék dolgozóiból álló fõzõbrigád

Va Lá

A Simontornyán augusztus 1-je óta szolgáló Zab András esperes,
plébános a Szent István téren szentelte fel az új kenyeret
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Kovács László a
Simontornyáért díj

kitüntetettje
Ismét nehéz helyzetben vagyok, ugyanis a
bõség zavarával küzdök, amikor Kovács
Lászlót szeretném bemutatni, összegezni
eddigi életútját, tevékenységét. Röviden,
úgy lehetne jellemezni: KOVÁCS LÁSZ-
LÓ, A KÖZÖSSÉGI EMBER. A teljesség
igénye nélkül csupán felvillantani tudom
azokat az eseményeket, melyekben mindig
igen aktív szerepet vállalt. Talán az elsõ
nagyobb összegû támogatást a Simontor-
nyai Fürdõ utca szilárd burkolatának elké-
szítéséhez nyújtotta, 100 ezer forinttal
járult hozzá, amely napjainkban közel
félmillió forinttal egyenértékû.
A kezdetektõl fogva szinte minden ren-
dezvény szponzorai között szerepel a
GÁLAKER Kft., melyet feleségével, Var-
ga Arankával 1990-ben alakítottak. A cég
alaptevékenysége a munkavédelmi kesz-
tyûk gyártása és forgalmazása volt, melyet
kibõvítettek a bõrkereskedelemmel. Jó üz-
letpolitikájukra jellemzõ, hogy rövid idõ
alatt rájöttek, hogy nem jó az egy lábon ál-
lás, ezért 1990-ben divatáruboltot nyitot-
tak, mely a város egyik legnívósabb üzlete
volt. 1996-ban kezdték építeni és a követ-
kezõ évben átadták az idegenforgalomnak
a háromcsillagos Gála Panziót. A panzió-
hoz teniszpálya, úszómedence és minigolf
is tartozik, a létesítmény komplexum meg-
építésével, üde színfolttal gazdagodott
Simontornya. A család, mint õstermelõ,
évtizedek óta foglalkozik szõlõtermesztés-
sel és borkészítéssel. 1997 óta boraikat sa-
ját nevükkel és címkéjükkel forgalmazzák.
Boraikkal rendszeresen részt vesznek a
térségi és a helyi borversenyeken, hogy mi-
lyen sikerrel, azt bizonyítja a számos okle-
vél, díj, érem és kupa, köztük Simontornya

Város Bora kitüntetõ cím, melyet mindhá-
rom kategóriában (vörös, fehér és rosé)
többször kiérdemeltek.
Kovács László sokoldalú közösségi tevé-
kenységének kezdete az 1972-es évre tehe-
tõ, ekkor Rovó Péter barátjával életre kel-
tették a több, mint 10 éve nem mûködõ
asztalitenisz szakosztályt. A férfi csapat az
NB III-ban vitézkedett, a komplett nõi NB
II-es szintû, saját nevelésû játékosok alkot-
ta csapatot, objektív okok miatt nem tud-
ták felsõbb osztályban indítani. (A gyere-
kek vidékre kerültek tanulni.)
A kitüntetett sportszeretete, elkötelezett-
sége korábban az Öregfiúk Gálaker kézi-
labdakupák megrendezésében nyilvánult
meg, napjainkban pedig a Jóbarátok Te-
niszklub hathatós támogatásában ölt tes-
tet. A sport mellett a másik nagy „szerel-
me” a kulturális élet fellendítése, ennek
kapcsán alapító tagként a Színházi Nyár és
Fesztivál kuratóriumának tagjaként tevé-
kenykedett. A várban rendezett nyári tá-
bor gyerekeinek minden évben térítés-
mentesen ajándékoz egy-egy fürdési lehe-

tõséget, ez egy igen jó program, a gyerekek
imádják. Az, hogy feleségével együtt ennyi
mindenben támogatják a város lakóit, igen
dicséretes, ehhez a stabil gazdasági ered-
mények mellett ilyen közösségi emberekre
van szükség.
Kovács László a beszélgetés során el-
mondta, hogy túl a hetedik x-en, lassan a
stafétabot teljes átadására készül, ennek
jeleként Budapestrõl hazajöttek a fiatalok,
akik átveszik a GÁLAKER mûködtetését.
Bízunk benne, hogy fiatalos lendülettel to-
vábbra is jól mûködik a cég, folytatják azt a
közösségi tevékenységet, melyet a kitünte-
tett eddig folytatott. Azt hiszem, és tudom,
hogy méltó helyre került a kitüntetés.
Gratulálok és további jó erõt, egészséget
kívánok!

Va Lá

OSZTÁLY-
TALÁLKOZÓ
Simontornyán immár 48 éve
végzett az elsõ gimnáziumi
osztály.
A transzparensen nem vélet-
lenül szerepel így az osztály
szó. Horváth Kálmán osz-
tályfõnök ezzel is hangsú-
lyozta a kollektíva összetartó
erejét.
40 évig ötévente tartották a
találkozókat, azóta pedig
minden évben megünneplik
sikeres érettségijüket.

Va Lá
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Cseh László kapta a
Simontornya sportolója díjat

A városavató 20. évfordulóján megtartott
ünnepi testületi ülésen a díjazottak között
ott volt az a sportember, aki nagybetûkkel
írta be nevét Simontornya sporttörténeté-
be. Már többször elgondolkodtam azon,
hogy vajon jó-e a Simontornya sportolója
cím? Arra a következtetésre jutottam,
hogy bizony nem. Valószínûleg így gondol-
hatta a képviselõ-testület is, mert már ta-
valy az elsõ alkalommal egy aktív sportoló,
a kézilabdás Csendes Flórián mellett Sze-
lei Ferenc, a korábbi siker futballedzõ kap-
ta az elismerést.

Ebben az évben is csak egy sportolóra, Gé-
ringer Zoltánra illett a cím. Sokkal jobb
lenne, ha módosítanák a kitüntetést SI-
MONTORNYA SPORTJÁÉRT-ra. Ez-
zel teljes mértékben egyetértett az ottho-
nába felkeresett Cseh László is. Róla nem
tudok elfogultság nélkül írni, de igyek-
szem. A sportban eltöltött több mint 30
éves közös sportmúltat, valamint a 20 éves
szõlõszomszédságot soha nem feledem.
Beszélgetésünk során újra felelevenedtek

az elmúlt idõszak történései. Noha õ a fut-
ball szerelmese volt – sokáig ûzte e sportot,
majd rövid ideig szakosztályvezetõ lett, ez-
után több mint 30 évig a Simontornyai
Bõrgyári Torna Club ügyvezetõ elnöke-
ként tevékenykedett Simontornya sportjá-
ért –, jelen sorok írója pedig a kézilabda
megszállottja, mégis félszavakból is meg-
értettük egymást. Abban az idõben sikeres
volt a BTC, a csapatok az NB II-ben és a
megyebajnokságban vitézkedtek, közülük
több játékos került a magyar élvonalba, az
NB I-be. A labdarúgó Horváth László és
Karbuczki Róbert mellett Mónus Tamás a
válogatottságig is eljutott, a kézilabdás
Herczeg Zsuzsa és Molnár Brigitta NB
I-es játékos lett, míg a Tenke testvérek,
Sándor és Endre többször játszott a felnõtt
magyar válogatottban, Tenke Sándor pe-
dig gólkirályi címet is szerzett.
Cseh László nevéhez több reformintézke-
dés is fûzõdik, egyik legfontosabb az egye-
sület anyagi biztonságának megteremtése.
Noha az egyesület elnökségében Simon-
tornya gyárainak, vállalatainak és a nagy-
község elsõ számú vezetõi voltak (dr. Kar-
nitsher Tamás, Csapó Jánosné, Bajcsi Gé-
za, Perger Imre, Bárdos László, Körtés Ist-
ván, Péti Imre), mégis igen nehéz volt a
szükséges pénz elõteremtése. Cseh László
javaslatára elfogadták, hogy a bõrgyárba
érkezett vegyi anyagos hordókat kimosva,
valamint a raklapokat a sportkör értékesít-
heti, ezzel megoldódtak az anyagiak.
Másik probléma a futballisták edzésláto-
gatásának kérdése volt. A heti három
edzés és a vasárnapi mérkõzések nagyon

sok idõt igényeltek, a játékosok nem tud-
tak egyéb, keresõ tevékenységet végezni,
ezért az elnökség az ügyvezetõ elnök javas-
latára megszavazta és bevezette a szabad
hétfõt, valamint a játékosok premizálását.
A beszélgetés során a kitüntetett többször
is megemlítette, hogy okvetlenül írjam
meg azt, amikor a lányok Pécsett az osztá-
lyozón kiharcolták a NB II-be jutást, meg-
kért, hogy a sportcsarnok közelében gyor-
san vegyek valamit. Bevallom, nagy örö-
mömben pattogatott kukoricát és üdítõ-
italt vettem. Késõbb persze, jó volt a kuko-
rica, mely jó alapot biztosított a pezsgõzés-
nek. Természetesen megebédeltünk, ezút-
tal sem maradhatott el a resztelt máj és lá-
nyok kedvence, a somlói sem. A kis törté-
net is bizonyítja, hogy milyen jó közösséget
alkottak a lányok. Ha találkozunk, még
mindig jó szívvel emlékeznek erre, mely a
fiatalságuk, sportpályafutásuk egy része
volt.
Azt hiszem, hogy elfogultság nélkül mond-
hatom, hogy megérdemelt, méltó helyre
került a kitüntetés, egy olyan sportember-
hez, aki 80 évesen is naprakész Simontor-
nya sportjából.
Gratulálok és további jó erõt, egészséget
kívánok!

Va Lá

Regináért!
A biztatás, együttérzés hatalmas erõ, gon-
doltam, amikor szembesültem egy család
mindennapos küszködésével. A gondola-
tok nem hagytak békén. Az ötletet támo-
gatás követte.
Kapinyáné Erzsike, dr. Kapinya Diana,
Haig Judit megértették, hogy mit is szeret-
nék. Horváth Anett, Herczeg Lajos, Jám-
bor Bálint és felesége, Tündike újabb ötle-
tei, segítsége biztatást adott.
Így aztán, 2015. június 6-án megrendezés-
re került a jótékonysági futás. Indulás és
érkezés a sportpályára. A szervezõ kis csa-
patunk nagy izgalommal várta, hogy mi-
lyen érdeklõdéssel fogadják az emberek.
Nem közömbösséggel találkoztunk, ha-
nem jókedvû, kíváncsi, mosolygós, kedves,
tenni akaró arcokat láttunk. Kihívás volt
mindannyiunk számára az eredménye, ér-
téke felbecsülhetetlen. Amit ott megta-
pasztaltam, éreztem, nagyon jó volt, erõt
adott.

Regina, aki 39 éves, ágyhoz köti a betegsé-
ge, édesanyja segítségével eljött, kimoz-
dult, velünk volt. Szép idõ volt és õ nagyon
elfáradt.
A lelkes csapat indítása egy nemzeti szalag
elengedésével történt, melyet Csõszné
Kacz Edit polgármester asszony és Regina
tartott.
Együtt érzõ kerekes székesek, futók, baba-
kocsiban ülõ csecsemõk és biciklisek tették
meg a 3 kilométeres utat, egy pihenõ állo-
mással.
Kísérõink rendõrök, polgárõrök és dr.
Mihócs Zsolt. Semmi probléma nem volt
az úton. Kifáradva, gyönyörû piros arccal,
mosolyogva fogtuk meg egymás kezét és
„SZERETETKÖRT” alkotva érzékelhet-
tük meg, hogy milyen jó is nekünk.
A lelki támogatás olyan erõs, hogy Regina
élénkebb, erõsebb, jobb a hangulata, biza-
kodó. Az anyagi támogatás, ami össze-
gyûlt, 160.500 forint.

Szeretettel gondol segítõire a kényelmes,
speciális beteg ágyából. Szobája fala rózsa-
színû lett. Kapott fejmosó tálat, így kényel-
mesebb lett a hajmosás is – Haig Judit segí-
tett. Teljesülhetett egy dédelgetett álma is,
egy laptop Bán Zsolt segítségével. Az étke-
zését könnyíti meg egy asztalka az ágyába –
Hegedüs Attila segített. Kicsit változtatott
a táplálkozásán is szakember segítségével.
Gyógyszereinek megvásárlása is könnyebb
ebben az idõszakban.
Az adományozók segítségével vásárolt be-
tegágyából üzeni Regina: HÁLÁS KÖ-
SZÖNETEM MINDENKINEK!

Schweigert Györgyné fõszervezõ



6 JUBILEUM 2015. szeptember

Könyv István János az alkotásaival
mesélõ mûvész

Az alábbi gondolatokkal nyitotta meg Ékes László, író,
újságíró Könyv István János jubileumi kiállítását.
Ki tudja, hol van már az a hosszan elnyújtva füstölõ gõzös, ami
harminchét éve pöfögött Nagykanizsáról Simontornyára? Ki tud-
ja, bemondta-e a tányérsapkás vasutas, hogy Könyv István János,
a három éve már dekoratõr és grafikusmûvész-jelölt érkezik ter-
vekkel, vágyakkal a második vágányra, a vágány mellett tessék vi-
gyázni? Ki tudja, köszönt-e neki a „palacsintasütõs” forgalmista,
búcsút intett-e a feketesapkás masiniszta, a szénporos fûtõ, s a
jegylyukasztóval fütyülõ, amúgy szigorú, de beszédes kalauz? Ki
tudja, várta-e valaki a váron, a Sión és a Mózsé-hegyen kívül, segí-
tette-e vinni a pakkját, amibe értékeit, a megalapozott tudását,
mûveltségét, optimizmusát, alkotókedvét, tenni akarását, kreati-
vitását, sokoldalúságát, kitartását, hitét, barátságát, magyarságát
csomagolta? Ki tudhatta, hogy azután Simontornyáról vált me-
nettérti jegyet Nagykanizsára? Gondolta-e valaki, hogy itt éri
majd el – otthonra találva, családot teremtve, sikeres fesztivál-
szervezõvé, a magas kultúra helybehozójává, a város címerterve-
zõjévé a Bõrgyár évfordulóját, majd valamikori létezését hirdetõ
mozaikját és erdélyi könyvtáralapítóvá is válva – a hatvanadik
életévét, amibõl nyugodtan letagadhat két hetet? Hitte-e valaki,
hogy itt ünnepelheti hivatásának és mûvészi kiteljesedésének
negyvenedik esztendejét, amihez hozzátehetne néhányat, hisz
nemcsak sokat, de majdnem mindent tud róla? Ugye, nincs vá-
lasz? Azt viszont a jelenlévõk közül mindnyájan tapasztalták,
hogy tiszteli a helyet, s a lakóit, mert befogadták, elfogadták, lehe-
tõséget adtak neki, és a folyton munkálkodó, újító, jót akaró em-
bert több cikluson át önkormányzati képviselõnek is választották.
Ezért nyílik e kiállítás a közben húsz évessé cseperedett, örege-
dett (?) városban most, az ünnepen, Nagykanizsa elõtt.
A mai nap Könyv Pistáé meg az összegzéséé. Akik eljöttünk, kí-
váncsiak vagyunk rá, és egymásra is. A közelébe akarunk kerülni.
Keressük az alkotásai titkát, a mögöttest. Szükségünk van ugyanis
a mûvészetére, a mûvészetre, a kultúrára, ami nélkül nincs ember,
nép, nemzet, semmi. Korunk technika uralta, õrült tempójú idõ.
Kusza, áttekinthetetlen, változékony az élet. József Attila ma is ír-
hatná: „… s a földgolyón a nyomor szivárog, / mint hülyék orcáján
a nyál.” Feledékeny a világ. Hálátlan is. Azért kiemelném: a ko-
rábbi Millenniumi Emlékérem, és a Tolna megyei mûvészetért díj
mellé másik, szintén nem Simontornyán adandó társul hamaro-
san. A Magyar Mûvészetért kuratórium elnökétõl Ex Libris Díjat
vehet át szeptember 18-án Budapesten, a Makovecz Házban tar-
tandó gálán kiállítónk. A magyarság kiválóságai közül mindazok
kapják 2009-tõl 2038-ig, összesen 625-en, akik most teremtik a jö-
võt és õrzik a múltat, hogy élhetõ legyen a jelen - közölte az alapí-
tó dr. Gubcsi Lajos. Nyilatkozata szerint a Magyar Mûvészet égi-
sze alatt évtizedeken át végzett munkájuk a nemzetbõl él, és a
nemzetben lévõ alapértékek felkarolására és teremtésére épül.
Alkotókat, közösségeket, a szellem, az erkölcs személyiségeit, vi-
lághírességeket, az új generáció kiválóságait ismerik el. Gratulá-
lok, Pista.
Folytatva a félbe hagyott gondolatsort, elmondom: nem eszme
vagy idea, hanem érdek vezérelte napokat élünk. Vannak, akik
hajlamosak azt mondani, s akivel tudják, elhitetni, hogy minden
most és velük kezdõdött. Sugallják is, a mûveltségnél fontosabb az
eredményesség. A siker mindent szentesít. Ebbe a fejlõdés által
ledarált világba jött most megmutatkozni, összegezni egy grafi-
kus, egy nem önmagáért való mûvész. Ha elfogadjuk, hogy az em-
bert a saját történetei teszik azzá, ami, akkor Könyv Pista saját
magát beszéli el a képekkel. Úgy gondolom, amikor alkot, mint
ahogy gyerekkorában is folyton, megszólal benne egy-egy mese.
Látszatra hétköznapi történetek ezek, de valójában mégsem, hi-
szen nem lehet elmondani egyiket sem hétköznapi módon. Az al-
kotás alatt ugyanis megjelenik a mûvészet, és eltûnik a hétközna-
piság.

Látszik az is, hogy múltat és jelent összefogó munkássága, a világ
egészének értelmezése nem tûri a kereteket, a határokat. Kor, vi-
lágnézet, mûvészi felkészültség, ízlés, igényesség, érdeklõdés, és –
ami mostanság hiányzik a mindennapokból – rendezettség, kiszá-
míthatóság, tisztelet, nyugalom, béke, csendes gyönyörködni tu-
dás van a grafikákban. Megtalálható Széchenyi szava is: „Hazafi-
nak lenni nehéz, de nem lehetetlen.” Könyv Pista – József Atti-
lánkkal szólva – túllép a mai kocsmán, az értelemig és tovább, és
kinyit egy-egy ablakot a világra. Megmutat, emlékeztet, meg-
ment, elindítja a gondolkodást, ösztönöz az ismeretszerzésre, mi-
közben Bibliát, mitológiát, irodalmat, történelmet, filmet, színhá-
zat, zenét és a kultúra más ágait kéri, kívánja a megértéshez, az él-
ményszerzéshez, a mûvelõdéshez.
Ma itt különféle technikák és velük egymást váltó, kiegészítõ té-
mák jelennek meg. Tapasztalhatjuk, a pont rasztertõl, a tusrajz-
októl eljutott a kollázsig, a csõtolltól a számítógép alkalmazásáig,
a nyomtatástechnikáig. Ha az egész tárlatot nézzük – miért ne
tennénk? –, akkor harmóniát találunk, akár egy szimfonikus ze-
nekar partitúrájában, muzsikálásában. Nincs fals hang. Szépen
szólnak a szólamok is. Könnyû érteni a tisztát.
Itt van mindjárt a nyitó, az „ovis-tétel”, a mindig rajzolt, mindig
mesélt idõszak, az országban körbehordozott, hatalmas bálnával.
Cettel. Az egész rajznak van valami szürrealitása, és látszik, már
akkor is – ösztönösen – mindig a dolgok mögöttiséget kereste,
mert az van közel a valósághoz. Biztos, innen ered a mesélõ mû-
vész lét, és lehet, ekkor osztottak rá egyféle próféta szerepet, ami
elöl – a bibliai Jónással ellentétben – nem futamodott meg. Kiált,
ha kell.
Szól a Hazám felé címû alkotásával, egy másik tétel nyitásaként.
Keresi, bele éli magát abba, hogy mit érezhetett a 2004. decembe-
ri kettõs állampolgárságról szóló népszavazás után az, akit odaát
„bozgornak”, vagyis hazátlannak gúnyolnak, ideát pedig azzá tet-
tek, megtagadtak. Sorakoztatja az úgynevezett sorsalakító, „mind
megtörtént” képek ütemeit, szólamait. Több országos díjat nyert
a ’80-as években született Bábel tornya, ami a hivatalok packázá-
sára hívja fel a figyelmet, és tapasztalhatjuk: sajnos, nem vesztette
el aktualitását. Azt is eszembe juttatja a cím, hogy Bábel összeza-
vart örökébõl nekünk az jutott, hogy már egy nyelven sem értjük
egymást.
Lapozza a partitúrát. Megjelennek a Kézjegy antológia illusztrá-
ciói, majd a pont raszterrel készített, kifejezõ Vihar, aztán új idõ-
pontot, új világot jelez a Hurrá, haladunk! A mackó-, illetve gép-
lábak azonban ironizálnak, fájnak, mert egy helyben topogunk,
maradunk. Folytatódik a szólam az okkal, a Kettõsséggel. A Par-
lament-tükörkép valódi tükörkép: kettõsség, megosztottság?

Folytatás a következõ oldalon.
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Ez az épület csak árnyéka az egykor volt,
például a reformkori Haza Házának, szel-
lemének? Ezért emel szót a mûvész, hiszen
Illyés Gyulától tudja: „Mert növeli, ki elfö-
di a bajt.”
Elmélyül és elmélyít, tiszteli a gondolatisá-
got, s a sikeres fekete-fehér filmeket idézi
a következõ, a Bergman sorozata. A mora-
litás, a tépelõdõ magatartás, a lélektani
konfliktusok ábrázolása érdekli. Ugyanígy
a mögöttest nézi, amikor Villonnal, a rene-
szánsz legismertebb, legnépszerûbb költõ-
jével találkozik és megalkotja a Felhõport-
ré a Duna fölött, vagy a Tánc a réten címû
alkotását. Az utóbbi – lássuk be – az utolsó
tánc, a végsõ táncunk, hisz a halál diktálja
az ütemet. Az ember Faludy György kiváló
fordításai után nyúl, kutat a képek láttán.
Változik, kollázsosra vált a grafika-zene-
kar hangja. A Vitéz Bátor a Veszprémi Pe-
tõfi Színház sikeres elõadását emlékezi. A
mese Árgyilus királyfiról és Tündér Iloná-
ról szól, s az õsmagyar, valamint a keleti vi-
lág motívumai közé beletette a mai világ-
felfogást is, benne a közömbösséget, meg
azokat, akik hagyták ellopni a „gyár-arany-
almát”. Elárulja, hogyan lehet megfogni a
tolvajait. Nyomatékosít egy helyzetet, ami-
bõl ki kellene törni. Könyv Pista tudja, hi-
szi Kölcsey Husztjának gondolatiságát:
„És mond, Honfi, mit ér epedõ kebel e ro-
mok ormán?/ Régi kor árnya felé vissza-
merengni mit ér?/ Messze jövendõvel ko-
molyan vess öszve jelenkort;/ Hass, alkoss,
gyarapíts; s a haza fényre derûl!”
Nemcsak a mesekincs, de a magyar mitoló-
gia értékeit is élteti, feleségével, a cinkét és
a harkályt kedvelõ Évával együtt. Csoda-
szarvas, Íjász, Attila, Hazatérés, Táltos
levitáció, mind-mind a megvédendõ, to-
vább adandó örökségünket hirdeti.
Felcsendíti ezután az utolsó tétel akkord-
jait a Panoptikummal. A történelem elõtti
és a mai kor alakjai állnak egy mûtõasztal
mellett, amelyen a már-már halott emberi
szellem fekszik. A háttérben emberszerû-
ek látszanak – õk hivatottak meggyógyíta-
ni -, körülötte alkotó elemeire bomlik egy
gyönyörû klasszicista épület. Jelzi: az em-
beri szellem, a tudat, a kultúra a szétrobba-
nás állapotában van. Akad, aki a pénzes
zsákját menekíti, más, a fény felé mutató
nõi alak a megmentést sugallja, a letérde-
lõ, alkotó ember pedig az, aki felismeri a
rombolást és megtalálja a kiutat. Elgon-
dolkodtató.
Hallják, elnémult az elképzelt szimfonikus
zenekar? Látták, fordulni kezdett a nagy
mûgonddal megalkotott kocsikerék és kö-
szönést biccentett a hatvanéves kalapos
önarcképe? Mit gondolnak, mi lenne, ha
valami csoda folytán visszapöfögne az a
hajdani füstölõ vasparipa a feketesapkás
masinisztával, a szénporos fûtõvel? Mirõl
beszélne a fütyülõs kalauznak a retúrje-
gyet váltó Könyv Pista, a mesélõ mûvész,
Nagykanizsáig meg vissza?
Könyv Pista mûvészetét, pályafutását
„ÉKES”-ebben megfogalmazni nem lehet,
ezért teljes terjedelemben közöljük.

Va Lá

Amerikai út
Az idei év egy felejthetetlen élménnyel kez-
dõdött a számunkra. Február 18-ától öt hé-
ten keresztül egy lenyûgözõ amerikai uta-
záson vettünk részt kedves barátunk, Robin
Baker Kohl professzor vendégeiként. Ro-
binnal három éve találkoztunk elõször egy
budapesti angol nyelvû táborban. Hamar
kiderült, hogy közös az érdeklõdési körünk,
az irodalom, a történelem szeretete. Nem
csoda, hogy gyorsan összebarátkoztunk.
Utunk elsõként Illinois államba vezetett,
ahol rekordhideg fogadott bennünket. Itt
tartózkodásunk során kétszer is ellátogat-
tunk a Chicagói Operaházba, ahol a Tann-
häusert és a Toscát néztük meg. Mindkét
elõadás felejthetetlen emlék a számunkra.
Emellett múzeumokban, egyetemeken jár-
tunk. Többek közt láttuk Abraham Lincoln
szülõházát Springfieldben valamint a chica-
gói képzõmûvészeti múzeum, az Art In-
stitute of Chicago kiállításait. Színházi élmé-
nyeink közül kiemelkedik a Hegedûs a ház-
tetõn a Crystal Lake-i Trinity College egyete-
mi színpadának elõadásában.
Illinois állam mellett Kaliforniába is elju-
tottunk. Egy éjszakát Los Angelesben töl-
töttünk, másnap vonattal utaztunk San
Diegóba. Az itt eltöltött hét alatt jártunk a
város történelmi parkjában, a magyar kö-
zösségi házban, láttuk Márai Sándor otthonát, meglátogattuk a Point Loma Egyetem
épületét, sétáltunk a Csendes-óceán partján is.
Mindent összevetve csodálatos heteket töltöttünk a tengerentúlon, amiért hálásak va-
gyunk a vendéglátónknak és barátainak. Nagyon örültünk, hogy elmehettünk, de annak
is nagyon örültünk, hogy március 25-én hazatérhettünk a kisvárosunkba, megoszthattuk
a tapasztalatainkat a családunkkal és az ismerõseinkkel.

Kovács Dominik és Kovács Viktor

Mûvészetkedvelõknek – röviden!

Mûvészeti technikák IX/3. rész

A pasztell-készlet
Amint a címbõl is kiderül – ez alkalommal
azzal foglalkozunk, hogy milyen gyakorlati
„fogásai” vannak a rengeteg kis rudacska
(a pasztell) használatának.
Nem mindegy ugyanis, hogy mi a rajzo-
lás-festés célja. Másképp kell válogatnunk
a színeket, ha vázlatot készítünk, esetleg a
szabadban dolgozunk, más a helyzet a
mûtermi munkánál.
A pasztell hõskorában, amikor a mûvészek
még saját készítésû eszközökre voltak utal-
va, a pasztell-rudacskák õsei szeszélyes
alakú, a munkához, a kézhez, az újjakhoz
idomuló darabkák voltak. E készletek
15-20 darabból álltak, és készítõjének ízlé-
sét mutatták. Ahogyan fejlõdött a techni-
ka, bõvült a színskála, a szabályos rudacs-
kák szabályos elhelyezést tettek lehetõvé.
A szabályos elhelyezés a hasonló színár-
nyalatok csoportosítását is magával hozta.
Manapság egy 50-60 darabos készlet kicsi-
nek mondható. És még a 400 darabos kész-
letnek is lehetnek hiányosságai. Nem cso-

da hát a törekvés a rendszerezésre. A fõ
színcsoportokat, a színkört 18 részre oszt-
va célszerû elhelyezni. Egy-egy színre 4-5
tónusfokozat is juthat. Ideálisnak az
mondható, ha a színek orgonabillentyûk
módjára fokozatos elhelyezést nyernek.
Ez persze nem nagyon valósul meg, de
legalábbis ez a cél.
Persze vannak, akik inkább kevesebb szín-
nel dolgoznak, inkább e „kevésbõl” keve-
rik ki a kívánt árnyalatot.
Munka közben a színek akaratunkon kívül
is összekeveredhetnek. Ezért néha nem árt
a rudacskákat portalanítani. Ha ezt el-
hagyjuk, nem biztos, hogy a megfelelõ szín
kerül a megfelelõ helyre.
Legközelebb azzal foglalkozunk, hogy mi-
lyen alapra érdemes dolgozni a pasztell
anyagával. Addig is tanulmányozhatjuk a
simontornyai könyvtárban A képzõmûvé-
szet iskolája I.-II. címû kötetet.

Gyurkó Gábor
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
„Mikor mentem Galícia felé

még a fák is sírtak.
Rezgõ nyárfa hullatja levelét

az is engem sirat…”

Az elmúlt hónapokban több
emlékezõ anyagot is kaptam I.
világháborús katonákról. Kö-
zülük elsõként azt a vaskos
könyvet említeném, melyet Bö-
röczki István és felesége, Zsol-
dos Erzsike hozott el nekem.
Címe: A magyar gyalogság, s
eredetileg Molnár János bõr-
gyári mûvezetõé, Pista nagy-
bátyjáé volt, akinek édesapja
maradt kinn a harctéren. Si-
montornyai katonákról is ol-
vashatunk a könyvben, közülük
Molnár Józsefrõl fényképet is
azonosíthattunk, akinek test-
vérérõl, Molnár Jánosról is
megemlékeznek. Az õ arckép-
ét sajnos nem tudtuk megtalál-
ni. (0. kép)

A másik visszaemlékezést dr.
Ágoston Évától kaptam, aki-
nek mindkét nagyapja, és déd-
nagyapja is harcolt az I. világ-
háborúban, édesapja, dr. Ágos-
ton József pedig a II. világhá-
borúban vett részt. Az apai
nagyapja, id. Ágoston József
Galíciában megsebesült, s kór-
házba kerülve találkozott azzal
az önkéntes lengyel ápolónõ-
vel, aki késõbb a felesége lett.
Baracz Józsefet, Évi anyai
nagypapáját, aki Vágfarkasd-
ról került Simontornyára, az
olasz frontra vitték, ahol meg-
sebesült. A Tolnai Világ lapja
1914. október 4-i számában az
õ neve is ott van, a sebesültek

között. A képek közül, melye-
ket Évitõl kaptam, az alábbia-
kat választottam ki.
1. kép: Ágoston Évi anyai nagy-
mamájának, Baracz Józsefné
Valler Rozáliának az édesapja
és apai nagybátyja harcolt az I.
világháborúban. Ezt a fényké-
pet a nagymama kapta postán
nagybátyjától Valler Istvántól,
aki a háborúból haza tudott
térni Simontornyára.

2. kép: a kis vasgyûrût réz ke-
reszttel Valler Rozáliának
édesapja hozta haza a háború-

ból, ott készítették a katonák.
Benne a monogramja és a dá-
tum: „19V+R16”
3. kép: a kép egy hátországi ha-
dikórházból származik, ahol
Évi nagyszülei megismerték
egymást: Katona és a Monar-
chia önkéntes ápolónõje.
4. kép: id. Ágoston Józsefné I.
világháborús vöröskeresztes
jelvénye és kitüntetése.

5. kép: dr. Ágoston József, aki
részt vett a II. világháborúban,
egy késõbbi képen feleségével,
Baracz Juliannával és lányuk-
kal, Évivel. (Töredékek 1-bõl,
109. oldal.)
Csapó János nevét is megtalál-
tam az I. világháborús hõsi em-
lékmûvön, s a napokban tud-
tam meg, hogy õ Csapó Jancsi-
nak, bõrgyári kollégámnak a
nagyapja volt. A hõs nagypapa
nevét viselõ Csapó János el-
mondta, hogy három gyermek
maradt árván: Erzsébet –

Jancski Mátyásné, János az õ
édesapja, és István, Csapó
Márti (Skucziné) édesapja.
Jancski Mátyás, Csapó János és
Csapó Márti is a bõrgyárban
dolgoztak, ahogy Jancsi és fele-
sége, Küzdy Gabi is. A nagy-
apáról sajnos fénykép nem ma-
radt.

Kiss Margit

A háborúból ajándékként
hazahozott vasgyûrû

2.

Id. Ágoston Józsefné
I. világháborús vöröskeresztes

jelvénye és kitüntetése

4.

Molnár József, aki részt vett az
I. világháborúban, s akinek
testvéröccse, Molnár János
a háború hõsi halottja lett.

Valler István, aki részt vett
az I. világháborúban

1917. szeptember 23. Varanno (ma Szlovákia: Vranov) K. u. K. hátországi kórház,
ahol dr. Ágoston József szülei megismerték egymást.

Dr. Ágoston József, a II. világháború résztvevõje feleségével,
Baracz Juliannával és lányukkal, Évivel.

5.

3.

1.

0.
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Si-MOTOR-nya újratöltve
A tavalyi sikereken felbuzdulva, az idén is
megrendeztük a Si-MOTOR-nya motoros
sörfesztivált. A rendezvény megálmodója
Csóka Tamás volt, aki ötleteivel, munkájá-
val idén is segítette a szervezést, pedig új-
donsült apukaként egészen más élmények-
kel gazdagodott az elõzõ napokban, így a
családban is hangsúlyosan kellett jelen
lennie.
A Simontornyai Színházi Napok Közala-
pítvány Molnár Brigittát kérte fel a fõszer-
vezõi feladat ellátására, aki szakszerûen
irányította a helyszín és a programok elõ-
készítését, ügyelt az elõírások betartására.
Természetesen nagyon sok segítõ közre-
mûködésével tudott csak megvalósulni ez

a három nap is. A helyszínt a közmunka-
program alkalmazottai tették alkalmassá a
rendezvény megtartására.
Pénteken délután zumba bemutatóval in-
dult a program, majd a „Hatos fogat”, a
Simontornyáról indult három fiatal egy-
egy partnerrel, Adrián Imre–Jurák Lili,
Bor Klára–Kristóf Dániel, Gárdonyi Fan-
ni–Bankó Bence közel háromórás összeál-
lítással szórakoztatta a nagy meleg ellené-
re is szép számú közönséget. Este Herczeg
Szilárd retro partit kínált a szórakozni vá-
gyóknak hajnali kettõig, közben az Animal
Cannibals, majd a Sub Bass Monster lépett
fel.

Szombaton napközben a motorok és autók
kaptak hangsúlyt. Kovács Krisztián veze-
tésével komoly elõkészítés elõzte meg a
motoros programokat is. Volt itt motor-
szépségverseny, hangerõpróba, motocross
bemutató, szimulátorok stb., majd a moto-
rosok felvonultak a város 20. évfordulóján
felavatott Szent Kristóf-szoborhoz, hogy
megkoszorúzzák az úton járók védõszent-
jét. A sportpálya elõtt az Alfa Romeo
márkájú autók gyülekeztek.
Délután a színpadon rockzenekarok kö-
vették egymást, fellépett a Recalling Dre-
ams, FATE, The Fleet Street, majd az
United együttes következett mûfajváltás-
sal, õket követte a Hungarokarma, és a
sort a hazai Accident zárta.
Vasárnap az ugróköteles csapat alapozta
meg a hangulatot, majd a gyerekeket moz-
gásos játékokkal, illetve rendõr által irá-
nyított kerékpáros akadálypályával várták.
A sportcsarnok elõtt Szabó-Kugler Tímea
szervezésével és irányításával az erõs em-
berek mérték össze erejüket. Az érdeklõ-
dõk látványos és megdöbbentõ teljesítmé-
nyeknek lehettek szemtanúi. Külön élve-
zetet jelentett a Simontornyáról elszárma-
zott Juhász László lelkes és érdekes kom-
mentálása.
A háromnapos programsorozat a tûzoltók
jóvoltából habpartival zárult.
A közönség számából ítélve szükség van az
ilyen jellegû programokra, sokan jöttek el
a szombati munkanap és a nagy meleg elle-
nére is. Ahhoz, hogy mindez megvalósul-
jon, sok ember munkájára és adományára
volt szükség. Köszönjük mindenkinek az
idõt, pénzt, fáradságot, a legkisebbet is,
amivel a rendezvény sikeréhez hozzájá-
rult. Külön köszönjük Simontornya Város
Önkormányzatának, a közmunkásoknak,
a Pillich Ferenc Szakiskola dolgozóinak,
Császár Zoltánnak, Majer Józsefnek, Ma-
yer Gyulának, minden szervezõnek és
azok családtagjainak, a fellépõknek, és
minden simontornyainak, aki támogatott
minket a jelenlétével, végül mindenkinek,
aki türelmesen elviselte az esti rendzava-
rást.

Máté Imréné, a Simontornyai Színházi
Napok Közalapítvány elnöke
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Vidéki jótékonysági sportkavalkád
Simontornyán és környékén egy nemes célért sportoltak, mozog-
tak, túráztak, futottak, kerékpároztak és kézilabdáztak. Az ötlet
kigondolója és a szervezésben döntõ érdemeket szerzõ Kapi-
nyáné Sziládi Erzsébet és lánya, dr. Kapinya Diana és a pálfai
Markóné Horváth Vera, akik rendszeresen részt vettek a Pécsett
megrendezett jótékonysági futóversenyeken, melynek bevétele a
Pécsi EURAKVILO Gyermek Onkológiai és Gyermek Hospice
Közhasznú Alapítvány számláját gyarapította.
Gondoltak egy merészet, és megszervezték az I. VIDÉKI JÓTÉ-
KONYSÁGI SPORTKAVALKÁDOT. A rendezvény sikerét
nemcsak az összegyûlt 250 ezer forint, hanem a sportolni vágyók
nagy száma is bizonyítja. Délelõtt a kézilabdáé volt a fõszerep, a
sportcsarnokban három nõi csapat vetélkedett: a Tolna Megyei
Nõi Válogatott, a Paksi SE és a Simontornyai KK. Az eredmé-
nyek nem is voltak olyan fontosak, inkább maga a játék, az együtt-
lét. A történeti hûség miatt azonban közöljük. A mérkõzések já-
tékvezetõi feltétlen említésre méltóak: az eredeti tervek szerint
hazánk egyetlen nemzetközi nõi játékvezetõ párosa, B. Pech Ka-
talin és Vágvölgyi Mária – ugye milyen ismerõs a név, nem vélet-
len, hiszen büszkeségeink korábban az NB I/B-s Cece–Simontor-
nyai KC erõsségei voltak –irányította volna a mérkõzéseket. Pech
Katalin halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tudott jönni, he-
lyette Heim Attila NB I-es játékvezetõ ugrott be.

Eredmények:

Góllövõk: Lepsényi Dóra 4, Dolovai Zsuzsanna 2,Tatár A., Nagy
Andrea, Kiss Mónika, Jakab Jozefina, Szeip Kára 1-1, ill. Kele-
menné Kun Ágnes 5, Bauer Letícia 3, Nagy Petra, Sztronga Noé-
mi 2-2.

Góllövõk: dr. Kapinya Diána 9, Kiss Noémi 3, Kaszás Ivett, Bara-
bás Zsófia 2-2., ill. Sztronga Noémi 3, Kelemenné Kun Ágnes 2,
Tancsa Zsuzsa, Nagy Petra, Bauer Letícia 1-1.

Góllövõk: dr. Kapinya 9, Kiss 3, Barabás, Seemann Kata 2-2, Ka-
szás 1, ill. Lepsényi 4, Nagy 3, Vitéz, Jakab, Szeip 1-1.
A nap fénypontja az NB I-ben bronzérmet szerzõ Dunaújvárosi
Kézilabda Akadémia nõi kézilabdacsapatának szereplése volt,
mely Tauker Péter segítségével jött létre. Nagy megtiszteltetés
volt a rendezvénynek, a nézõknek, szurkolóknak, hogy elvállalták
a mérkõzést, az új bajnokságra készülve kisvárosunkban játszot-
ták elsõ edzõmérkõzésüket. A válogatott Bulath Anitával és Tris-
csuk Krisztinával fémjelzett csapat bemutatta a sportág minden
szépségét, mindazt, hogy miért olyan népszerû a sportág. A ven-
dégek nem jöttek üres kézzel, ajándékul hoztak két válogatott
mezt, Tomori Zsuzsáét, melyet Kökény Bea, a FERENCVÁRO-
SI klubvezetõ ajándékozott az alapítványnak valamint Bulath
Anita mezét, mely a dunaújvárosiak ajándéka. A két mezt elárve-
rezték, 15 ezer forintért, illetve 50 euróért talált új gazdára az ér-
tékes relikvia.

Góllövõk: Azari Fruzsina 5, Szalai Babett 4, Kovács Anna, Hajtai
Vanessza 3-3, Takács Bianka, Triscsuk Krisztina 2-2, Hanusz
Boglárka, Nick Viktória, Bulath Anita 1-1, ill. Kaszás Ivett 3,
Seemann Kata, dr. Kapinya Diána 2-2, Kelemenné Kun Ágnes 1.
Nemzetközi férfi kézilabda-mérkõzés színesítette a programot. A
Simontornyai Kézilabda Klub vendégeként hazánkban tartózko-
dó német testvérváros, Marpingen Alsweileri városrészének
Black Bulls nevû alakulata mérkõzött meg a hazai csapattal. Szo-
ros elsõ félidõ után végül magabiztosan fektette két vállra a ven-
dégeket.

Folytatás a következõ oldalon.
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A simontornyai csapatban játszó, már-már visszavonult Vinczel-
lér Attila és Lampert Csaba csupa szív játéka azt a kérdést veti fel,
vajon miért nem játszanak tovább? Most Simontornya férfi kézi-
labdázásának megmentése a cél. A kérdés különösen aktuális,
ugyanis az NB II-ben a juniorok között holtversenyben elsõ he-
lyen végzett csapat játékosai közül négyet felvettek az egyetemre,
õk ott folytatják pályafutásukat. Az igen tehetséges, még serdülõ-
korú Torma Máté az NB I-es Csurgó csapatához igazolt, Szabó
Bence és Gombkötõ Roland pedig a jövõben a Veszprém színei-
ben játszik.

Góllövõk: ifj.Csendes 6, Lampert 5, Szabó 3, Pásztor, id. Csendes
2-2, Vinczellér, Torma, Nagy, Molnár 1-1, ill. Brück 3, Rechten-
wald, Hirsberger 2-2, Sebastian, Geiger, Bauer, Stoll 1-1.
A mérkõzéseken megfáradt játékosok elvesztett energiáikat, fo-
lyadékvesztésüket a közös ebéden pótolhatták. Erre azért is szük-

ség volt, mert még sok délutáni esemény várt
rájuk. Túrázás az erdõben, futás a pálfai Öreg-
hegyig, kerékpárral Pálfára. A nap zárása
Pálfán, a Markó pincészetben zajlott. Itt, a Ka-
zincbarcikáról jótékonykodni érkezett Czégel
Erika –MISS GYMSTICK HUNGARY – ve-
zetésével, bemutató közös torna volt a sláger.
A Mezõfalváról érkezett Móriczné Csapó Nó-
ra a kick-box rejtelmeibe, szépségébe avatta be
a kavalkád résztvevõit. A rendezvény támoga-
tóinak köszönhetõen gulyáslevest, szarvaspör-
költet fogyaszthattak.
Minden segítõnek, támogatónak és résztvevõ-
nek ezúton is megköszöni Kapinyáné Sziládi
Erzsébet fõszervezõ a segítséget.

Kultúrmûsorral fejezõdött be az emlékezetes, szép nap: Bor Klá-
ra és társa slágereket, operetteket adott elõ. Sokan búcsúztak így
egymástól „Jövõre, veled, ugyanitt!” Úgy legyen!

Va Lá
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„A lányok, a lányok, a lányok angyalok…”
Augusztus 23-án, vasárnap reggel kezdõdött a 2015. évi nõi páros
teniszverseny a Gálaker Kft. által biztosított helyszínen. Sajnos, a
nyári szabadságok miatt csak 4 páros tudott nevezni a versenyre,
ahol körmérkõzésekkel dõlt el a bajnoki cím, amit a Bajcsi Ág-
nes–Hamar Judit páros a tavalyi bajnoki cím mellé újra begyûj-
tött.

Eredmények:
Riemesch Ágnes–Molnár Gitta—Rózsáné Panni–Tatár Marcsi 6:1
Bajcsi Ágnes–Hamar Judit—Reiter Ica–Fekete Andi 6:0
Rózsáné Panni–Tatár Marcsi—Bajcsi Ágnes–Hamar Judit 6:1
Riemesch Ágnes–Molnár Gitta—Reiter Ica–Fekete Andi 6:1
Reiter Ica–Fekete Andi—Rózsáné Panni–Tatár Marcsi 7:6 (10-8)
Bajcsi Ágnes–Hamar Judit—Riemesch Ágnes–Molnár Gitta 6:3
I. Bajcsi Ágnes–Hamar Judit
II. Riemesch Ágnes–Molnár Gitta
III. Reiter Ica–Fekete Andi
IV. Rózsáné Panni–Tatár Marcsi
A dobogósok oklevelet és kupát illetve a IV. helyezettek emlékér-
met kaptak jutalmul. A szervezõ Jóbarátok Tenisz Klub minden
hölgynek egy szál rózsával kedveskedett, Kovács Kolos pedig
minden helyezettnek készített egy rajzot.
A résztvevõk és szurkolóik a torna támogatójának (Rózsa Zol-
tán) jóvoltából egy remek hangulatú, finom ebéddel zárták le a
versenyt és reményüket fejezték ki, hogy a következõ alkalommal
meghirdetett versenyre nagyobb létszámú mezõnnyel kell szá-
molniuk.
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„Ész, kéz, láb…”
… mondják, ennyi „hozzávaló” elég a te-
niszhez, nos, ezt az alapot a Jóbarátok Te-
nisz Klub megfûszerezte mintegy 40 fõs
létszámmal, akik között erdélyi és szlovák
barátok, hozzátartozók, támogatók, segí-
tõk és a helyszínt biztosító Gálaker Kft. ve-
zetõi, Varga Aranka és Kovács László is
meghatározó személyek. Mindezt egy
szombat esti vacsorával és egy vasárnapi
ebéddel el is fogyasztották. Hogy elõtte és
közben mi történt? Használták az eszüket,
erõsen fogták az ütõket, fürgén járatták
(volt, aki bicegve) a lábaikat, persze
(el)taktikáztak, elemezték az ellenfeleket,
barátságokat kötöttek, emelt fõvel veszí-
tettek, nyertek, tisztelettel adóztak a me-
zõny tagjainak.

A versenyrõl
Szombaton 8.00 órától 11 önbizalomtól és
erõtõl duzzadó férfi páros vetette bele ma-
gát a küzdelmekbe, ahol a csoportmeccsek
után az alábbi negyeddöntõs mérkõzése-
ket játszották a pokoli melegben:
Kovács László–Csendes József—
Molnár Péter–Pásztor Krisztián 6:3
Kossa István–Körtés István—
Kovács Szabolcs–Varga Árpád 6:3
Kovács János–Nyirati József—
Belan Pali–Toth Tibor (szlovákok) 6:4
Rózsa Zoltán–Enesei József—
Kapinya Ferenc–Hamran Emil (szlovák) 6:1
Elõdöntõk:
Kovács László–Csendes József—
Kovács János–Nyirati József 6:1
Rózsa Zoltán–Enesei József—
Kossa István–Körtés István 6:0

3. helyért:
Kovács János–Nyirati József—
Kossa István–Körtés István 6:2
Döntõ:
Kovács László–Csendes József—
Rózsa Zoltán–Enesei József 6:3
A dobogósok az oklevél és kupa mellé a
Gálaker Kft. felajánlásaként 1-1 üveg bort
is kaptak.
A torna szervezõi KÓNYAKULCS & DE-
KOR E. C. által felajánlott díjaival jutal-
mazták Mayer Józsefet (MAYER &
MAYER Kft.), Pék Ferencet (HUSIMIX
Kft.), Kerekes Csabát (KEREKESTÁR-
SAK Kft.) a torna önzetlen támogatásáért.
Rózsa Zoltánt, illetve Macher Tibort a le-
bonyolításban nyújtott segítségért, legruti-
nosabb játékos elismerõ oklevelet Ham-
ran Emil (70) kapta, de fájdalomdíjként
oklevelet kapott Kapinya Ferenc is, aki
nem nyert semmit. Külön köszönet jár
Nyers Bela, Hamran Emil, Blazek Roman,
Belan Pali, Toth Tibor és Erdélyi László
sporttársaknak, hogy e torna az idei évben
nemzetközivé vált. Mert, aki még nem tud-
ná, ezek a versenyek, amellett, hogy a mi
ROLAND GARROS-unk, a barátságot,
az összetartozást és egymás iránti tisztele-
tet is hûen jellemzi. A meghívott külföldi
vendégek olyan jól érezték magukat, hogy
a szervezõ klub tagjait meghívták jövõ év
tavaszán egy szlovákiai teniszversenyre
Komárnóba. RESPECT!
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Köszönjük, SIÓ!

A Vak Bottyán ÁIG a „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program
pályázatán 17 kisdiáknak nyert iskolatáskát. Az idén is a TEMI
Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Közalapítványán keresztül in-
gyen vehették át nyereményüket. Név szerint: Asztalos Adrienn
1. a, Boldizsár Kitti 3. o., Dudar Bettina 1. a, Fung Szabolcs 4. a.,
Horváth Barbara 1. b, Kara Kitti 3. o., Kiss Gréta 3. o., Kiss József
2. o., Kneisz Benedek Ivó 1. a, Koncz Anita Kinga 2. o., Neubauer
Rebeka Etelka 1. b., Õri Alexandra 2. o.,Patai Leila Dorina 4. a,
Pfeifer Gábor 1. b, Soós Lídia Dominika 1. b, Szendrei Erik Tibor
1. b. osztályos tanulók. Akik rajzot küldtek be, nem nyerhettek is-
kolatáskát. A simontornyai gyerekek 101 rajzzal pályáztak, ame-
lyek a Petõfi úti iskola régi szárnyában is megtekinthetõk. 2015.
július 15-én indult az internetes szavazás a www.koszonjuksio.hu
oldal képgalériájában, ahol a 2015. szeptember 30-ig lehet sza-
vazni a rajzokra. A rajzversenyen egyéni közönségdíjakat (1-3.
helyezett), a SIÓ egyéni díjat, valamint a SIÓ iskoláknak járó dí-
ját, a SIÓBULI-t nyerhetik meg a gyerekek. Aki csak teheti,
regisztráljon és szavazzon naponta minden simontornyai pályázó
alkotására! Kérjük és várjuk a simontornyai közönség támogatá-
sát!

Gyurkóné Tóth Irén

Ismét táboroztunk
Az idén 17. alkalommal került megrende-
zésre a Budai Ilona nevével fémjelzett
népzenei tábor, melynek lakói különbözõ
helyrõl érkeztek: Sárszentlõrinc, Halimba,
Bölcske, Budapest stb., de volt egy kislány

Ausztriából is. Simontornyáról négy tanu-
ló jelentkezett. A programok gerincét a
mindennapos daltanulás adta, de Döröm-
bözy Margit (Tücsi néni) és Marosvölgyi
Ági segítségével kézmûves tevékenységek,

mozgásos és egyéb játékok is gazdagítot-
ták a közel húsz gyerek napjait. Budai Ilo-
na a népdalok mellett külön figyelmet for-
dított az elmélyült beszélgetésekre, a lé-
lekgondozásra, esténként népmesékkel
búcsúzott a gyerekektõl, reggelente ének-
szóval ébresztette õket. A vegyes korosz-
tály, a különbözõ felkészültség, a változó
képességek ellenére harmonikus légkör-
ben telt el a hét. A TEMI Fried Mûvelõdé-
si Ház dolgozói Lacza Attila vezetésével
minden kívánságukat lesték a gyerekek-
nek és a foglalkoztatóknak egyaránt. A
szülõk zöldségekkel, gyümölcsökkel, süte-
ményekkel látták el a tábor lakóit. A záró
hangversenyen bemutatták a táborban ta-
nult dalokat, a bátrabbak szólókat is éne-
keltek. Befejezésképpen megzenésített
versekkel búcsúztak egymástól, a közön-
ségtõl, Attila bácsitól, valamint Ilona néni-
tõl a népzenei tábor lakói.

Máté Anna táborlakó

Nyárzáró blues est
A rendezvényt a Simontornyai Városvédõ Mozgalom szervezte, a
lebonyolításban segített a Fried Mûvelõdési Ház és a Vár. Magya-
rán a rendezvény egy valódi összefogással valósult meg. Kb. 80
vendégünk volt, a kellemes zene mellett a büfé étel- és italválasz-
téka is a hangulat javítását szolgálta. A rendezvény ingyenes volt,
a visszajelzések nagyon jók, többen kérik, hogy szervezzünk több
hasonlót. Szeretnénk jövõre is egy nyárzáró estet rendezni, ahol
kellemes hangulatban búcsúzhatunk a nyártól.

A PMD (Pécsi Magasfiúk Dalárdája) blues zenekarnak nagyon
tetszett a helyszín, még soha nem játszottak hasonló helyen.

Bencze János

FIZESSEN ELÕ
SIMONTORNYAI HÍREKRE

a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság.

Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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ANYAGI TÁMOGATÁS HADIÖZVEGYEKNEK ÉS HADIÁRVÁKNAK
Ismereteink szerint Simontornyán is élnek hadiözvegyek és hadiárvák. Az õ megsegítésükre tesszük közzé az alábbiakat:
Anyagi támogatást kaphatnak azok a hadiözvegyek és hadiárvák, akiknek férje, édesapja 1938. november 2. és 1945. május 9. között a magyar királyi hon-
védség és csendõrség kötelékében szolgált és elesett.
A juttatás független attól, hogy az elhunyt katona melyik egységben és milyen rangban szolgált.
A támogatás mértéke a mindenkori minimálnyugdíj 30 százaléka, jelenleg 8850 forint, amit a jogosult élete végéig megkap.
„A volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag havi rendszeres járadéka megállapításához a kérelmezõ lakóhelye szerinti járási hivatalnál
kérelmet kell elõterjeszteni. A kérelem benyújtható személyesen a járási hivatalok hatósági osztályain, illetve a települési ügysegédeknél, valamint postai
úton.
A kérelemnek tartalmaznia kell a járadék igénylõjének személyes adatait, lakcímét, TAJ számát, nyugdíjfolyósító törzsszámát. Ezen kívül meg kell adni azon
személy azonosításra alkalmas adatait (személyes adatai, utolsó ismert lakóhelye, elhalálozásának ideje és helye), akinek jogán a kérelmezõ a járadékot
igényli. A kérelemben meg kell jelölni, hogy mint volt hadiárva, volt hadigyámolt vagy volt hadigondozott családtagként kéri az ellátás megállapítását.
A kérelmezõnek az ellátásra való jogosultságát okirattal kell igazolnia, melyet csatolni kell a kérelemhez. Bármely okirat elfogadható bizonyítékként mely két-
ségkívül igazolja az igény jogosságát (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hivatalos hatósági értesítés vagy holttá nyilvánító bírósági döntés, a halál hadi eredetét
igazoló okirat, hadigondozó hatóság nyilvántartásba vételt igazoló okirata, a kérelmezõ születési anyakönyvi kivonata stb.).”

Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke
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Tökéletes is lehet
Vida Alexandra vagyok, a Pillich Ferenc
Szakiskola egyik végzõs tanulója, és éle-
tem elsõ versenyérõl szeretnék egy rövid
élménybeszámolót tartani.
2015. augusztus másodikára esett a naptár.
Korán kelés és indulás, megvallom õszin-
tén, nem füllött hozzá a fogam. Nehezen
indultunk el kis családommal ezen a bo-
rongós reggelen. Az út egy órás volt, és
most még rosszabbul viseltem, mint elõtte.
A gyomrom apróra összehúzódott, és
visszagondoltam arra a napra, amikor ked-
ves edzõm és tanárom, Kapoli István, fel-
tette nekem a kérdést: „Nem szeretne in-
dulni vasárnap a díjlovas versenyen?”. Szí-
vem majd kiugrott örömében a helyérõl,
de megszólalni nem tudtam. Természete-
sen azonnal igent mondtam volna, de még
meg kellett beszélnem a szüleimmel, akik
mint késõbb kiderült, nagy lelkesedéssel
fogadták a hírt, és természetesen azonnal
beleegyeztek. Egy ilyen lehetõséget kár
lett volna kihagyni. Kedvenc lovammal
(Afrodité/150/) kaptunk alkalmat arra,
hogy megmutathassuk, mit tudunk. Egy
álomnak tûnt, és attól féltem, hogy egyszer
csak szertefoszlik, mintha nem is lett vol-
na. De nem tette.
Az út hamar elszállt, és már meg is érkez-
tünk a cecei kis lovardába, a Kabakán Lo-
vardába. Az autóból való kiszálláskor kissé
megnyugodtam, látva, hogy a hely ugyan-
olyan nyugodtan áll, mint a sima munka-
napokon. Üdvözöltem barátaimat, és ter-
mészetesen azonnal siettem megtekinteni
kis díjlovamat. Nem tudtam, hogy ho-
zunk-e valamilyen díjat vagy sem, de nem
számított. Arra gondoltam, hogy nem
gyõzni szeretnék, hanem megmutatni, mit
tudok, mit tudunk ezzel a gyönyörû lóval,
és csak az járt a fejemben, hogy aki verseny
közben ránk néz, arra gondoljon, hogy
„igen, õket érdemes nézni, mert összedol-
goznak”. Megvallom, az elején kissé tar-
tottam a dologtól, hiszen egy mindentõl fé-
lõs paciról volt szó, akinek ez volt a legelsõ
versenye, csakúgy, mint nekem is. Két

zöldfülû versenyzõ a tapasztaltabbak el-
len.
Aztán, ahogy telt az idõ, szép sorban kezd-
tek érkezni az emberek, lóval és ló nélkül
egyaránt. Voltak kezdõk és igazán ko-
molynak látszó versenyzõk is. Összesen
hetvenen lehettünk, és amikor körbete-
kintettem, a maradék lelkesedésem is el-
szállt. Sírni szerettem volna, hogy mit ke-
resek én itt, köztük, egy teljesen ismeret-
len kis senki.
Haza akartam menni.
Ekkor kaptam a hírt, hogy nem csak díjlo-
vaglásban fogok indulni.
Teljesen kiakadtam.
Másik kedves tanítóm, Badics János, úgy
döntött, szeretne elindítani az egyik díjug-
ratós versenyszámban, kezdõ kategóriá-
ban. Elõször nem tudtam, örüljek-e vagy
sírjak.
Természetesen az nagyon jól esett, hogy
hittek bennem, de nem éreztem azt, hogy
képes vagyok erre a megmérettetésre. Vé-
gül beleegyeztem.
Elõkészítettem a lovat és már indultunk is
le a pályára, hogy még egy kicsit ismerked-
hessen a számára addig ismeretlen környe-
zettel. Rendkívül jól viselkedett, és odafi-
gyelt rám. Ahogy haladtunk el az emberek
mellett, félfüllel hallottam, ahogy össze-
súgnak. Tetszett nekik, amit láttak, és ek-
kor elmúlt minden izgalmam. Ezt szeret-
tem volna elérni.
Amikor én következtem, teljes nyugalom-
mal kezdtem, és mûködött. Egészen jól si-
került a verseny, az apró hibákat leszámít-
va. Rettenetesen boldog voltam. De ekkor
még hátra volt egy megpróbáltatás.
Szerencsémre egy könnyen kezelhetõ lo-
vat kaptam, akit már ismertem, így kissé
megnyugodva indultam el a próbaugrások
felé. A gyakorlás elég ramatyul sikerült, a
nézõk a fejüket fogták, nem értették, hogy
mit keresek ott. De a verseny mindenkinek
meglepetést okozott.

Csak úgy suhantunk át az akadályok felett,
és mindenhol elismerõ pillantások követ-
tek.
Verseny után a lovak gyors leszerszámozá-
sa következett, majd az eredményhirdetés.
Minden lovas izgatottan várta az eredmé-
nyeket a legkisebbektõl a legnagyobbakig.
Elõször a díjlovas eredményhirdetés volt
meg. Már a második helyezettet hívták ki a
kupáért, mikor ránéztem tanítómra, mert
nem hallottam a nevem. Azt hittem kizár-
tak a versenybõl, és nem értettem miért. Õ
azonban csak csendre intett és már hallot-
tuk is. Elsõ helyezett holtversenyben Vida
Alexandra és ..... a másik nevet már alig le-
hetett hallani, hiszen kis csapatunk olyan
tapsvihart zendített, hogy mindenki meg-
lepõdött. El sem mertem hinni, hogy meg-
nyertem a versenyt, még ha holtverseny-
ben is. Fantasztikus érzés volt, megszólalni
alig tudtam. Végül kihirdették az ugrós
eredményeket. A második helyen meghal-
lottam a nevem és hihetetlen öröm kerített
hatalmába. Díjátadás után tanítóimhoz in-
dultam, hogy köszönetet mondjak nekik,
ám egy hang sem jött ki a torkomon, csak
hebegtem, habogtam. Hihetetlen és leír-
hatatlan érzések kerítettek hatalmukba.
„A legfontosabb dolog nem az egymás felett
aratott gyõzelem. Az életben sokkal fonto-
sabb másokat gyõzelemhez segíteni, akkor is,
ha ez azzal jár, hogy nekünk le kell lassítani.”
Szeretnék köszönetet mondani tanáraim-
nak, hogy mindvégig kitartottak mellet-
tem, és még akkor is hittek bennem és küz-
döttek velem és értem, amikor én már fel-
adtam volna. Nem tudom eléggé kifejezni
a hálámat, hiszen nélkülük ez nem sikerült
volna.
Köszönöm, hogy „lassítottak” az érde-
kemben!

A facebookról merítettük
Köszönöm szépen min-
denkinek, aki kilátoga-
tott az embert próbáló
idõben a lovas napokra.
Eredményes, emléke-
zetes versenyben volt
részünk. Külön köszö-
nöm, akik valamilyen
formában hozzájárul-
tak a két naphoz és ki-
tartottak még a lámpa-
fénynél tartó tombola-
sorsolás végéig.

Néth Anikó

FELHÍVÁS

Felhívjuk a tisztelt adófizetõk figyel-
mét, hogy esedékessé vált a II. félévi
adók befizetése, mely pótlékmentesen
szeptember 15-ig teljesíthetõ.

Polgármesteri hivatal

GYÁRI SZÕLÕPRÉS
ELADÓ.

Érdeklõdni:
06 (30) 4466 821
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> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
Szerkesztõ:

Kettõs vereséggel
rajtoltak

a felnõtt focisták
Tóth Attila vezetõedzõtõl megtudtuk, hogy azért lobbiztak a veze-
tõk, hogy az új bajnokságban a nyugati csoport helyett a keletibe kap-
jon besorolást az STC ’22. Ez sikerült, egyrészt a kisebb távolságok
miatt, másrészt, hogy ismeretlen, új csapatokkal is megmérkõzze-
nek, ezáltal új impulzusok is felszínre kerülhetnek. A vereségekkel
kapcsolatban a vezetõedzõ elmondta, hogy tavaly is ilyen nehezen
lendült játékba a csapat. A Pálfa ellen biztos gólhelyzetek sokaságát
kihagyták, a kapufát szinte szétforgácsolták, semmi nem sikerült az-
nap. A Bátaapáti elleni hazai mérõzésen, már 3-1-re vezettek, de a
második félidõre alaposan elfáradtak, nem tudták tartani az elõzõ
idény gólkirályát, aki 5 gólt szerzett. Mellesleg az STC-bõl nagyon hi-
ányzott a nyugati csoport tavalyi gólkirálya, Szabó Dániel, akinek tá-
vozásával 34 gól is hiányzik. Távozott a csapatból Szabó Viktor és
Papp Szilárd is. Érkezett 4 új-régi játékos: Kapinya Róbert, Kerekes
Alex, Nádasdi Zsolt és Romhányi Frigyes. A célkitûzés a 4-5 hely
megszerzése, de a dobogóra lépésrõl sem mondanak le.
Szurkoljunk a fiúknak! Hajrá STC!!!

Va Lá

A keleti csoport programja
V. forduló, szeptember 13., vasárnap: Simontornya–Fadd 18.00 óra
VI. forduló, szeptember 19., szombat: Kajdacs–Simontornya 15.30 óra
VII. forduló, szeptember 27., vasárnap: Simontornya–Gerjen 15.00 óra
VIII. forduló, október 3., szombat: Simontornya–Madocsa 14.30 óra
IX. forduló, október 10., szombat: Simontornya–Bölcske II 14.30 óra
X. forduló, október 17., szombat: Sióagárd–Simontornya, 14.00 óra
XI. forduló, október 25., vasárnap: Simontornya–Dunakömlõd, 14.00 óra

Jelentõs változások
a kézilabdázóknál

Új vezetõség irányítja a jövõben a Simontornyai Kézilabda
Klubot, ugyanis lejárt a mandátumuk. A klub megalakításában
döntõ érdemeket szerzett Széplaki Zoltán lemondott társadal-
mi elnöki megbízatásáról (elköltözött a városból), ezért új el-
nököt és vezetõséget kellett választani. Társadalmi elnöknek
Andráskó Pétert választották, az ügyvezetõ elnöki teendõket
továbbra is Lampert Csaba látja el, a vezetõség tagjai Pál Kál-
mán, Csendes József és Molnár Péter lettek. A felügyelõ bi-
zottság elnökének Nagy Károlyt, míg tagjainak Vácziné Hor-
váth Anikót és Csendesné Marekkel Máriát választották.
Mint ismeretes, a felnõtt férfi csapat kiesett az NB II-bõl, a ju-
nior bajnokságban, holtversenyben az élen végzett kezdõ csa-
patból egyedül Csendes Flórián maradt meg hírmondónak.
Hárman felvételt nyertek a Pécsi Tudományegyetemre (Nagy
Tamás, Molnár Bence és Vonya Kornél), õk ott folytatják pá-
lyafutásukat, hárman Veszprémben játszanak a jövõben (Mol-
nár Balázs, Szabó Bence és Gombkötõ Roland), míg a serdülõ-
korú Torma Máté az NB I-es Csurgó csapatához igazolt.
Az új vezetés nincs könnyû helyzetben, de arra törekszik, hogy
legalább a férfi csapat szerepeljen valamilyen szintû bajnok-
ságban. Tolna megyében kupamérkõzéses formában rendezik
meg a bajnokságot, ez a kevés mérkõzésszám miatt nem kedve-
zõ. Elõrehaladt tárgyalásokat folytatnak a Veszprém megyei
bajnokságban való részvételre, a napokban eldõl, hogy milyen
feltételek mellett játszhatnak. Mindenképpen be szeretnének
nevezni a Tolna megyei serdülõbajnokságba, ehhez még né-
hány játékos leigazolására lenne szükség. A nõi csapatnál az
alapoknál kell újrakezdeni, ezért a szivacskézilabdázók szerep-
lésére helyezik a fõ hangsúlyt. Új fejlemény, hogy ismét láthat
NB II-es férfimérkõzéseket Simontornya kézilabdát szeretõ
közönsége, ugyanis itt játssza bajnoki mérkõzéseit a Duna-
földvári HOLLER UFC, melynek junior és felnõtt csapataiban
több simontornyai játékos is szerephez juthat.

Va Lá

Szálkáim, melyek már
gerendává duzzadtak

Az újság hasábjain már nagyon sokszor szóltam a szemét prob-
lémáiról, az illegális gyûjtõhelyek kialakulásáról. Úgy látszik,
ez egy örök téma, mely napjainkban is igen aktuális. Bízom ab-
ban, hogy nem csak álom lesz, hanem rövidesen valósággá vá-
lik, hogy szemétügyben rend lesz Simontornyán. Elsõsorban
összefogás kell, hogy kiderítsük, kik a rendetlenek. Eddig még
csupán egyetlen esetben tudott bírságot kiszabni Bárdos Lász-
ló címzetes fõjegyzõ, ugyanis egyetlen feljelentés érkezett a
polgármesteri hivatalhoz. Tudom, hogy nem oldja meg a prob-
lémát, de visszatartó erõ lehet. Az illegális lerakóhelyekrõl a
szemét elszállíttatása nagyon sokba kerül, melyet városunk
minden lakosa közösen fizet. Közös érdekünk tehát, hogy
csökkentsük az ilyen jellegû kiadásokat! Valószínû, hogy sen-
ki sem szeretné, ha elmaradna valamilyen tervezett beruhá-
zás, vagy netán adóemelésre kényszerülne az önkormányzat.
Saját és a városunk érdekében fogjunk össze, szûrjük ki ren-
detleneket!

Va Lá

HOLLER-UFC 2015-2016. évi,
NB II. dél-nyugati csoport

õszi bajnoki idõpontjai
1. for. 2015.   9. 19. szombat Holler UFC–EJF Baja KSE 16 óra 18 óra
2. for. 2015.   9. 26. szombat Szigetvári KSE–Holler UFC 16 óra 18 óra
3. for. 2015. 10. 03. szombat Holler UFC–NEKA – 18 óra
4. for. 2015. 10. 10. szombat Kalocsa KC–Holler UFC 16 óra 18 óra
5. for. 2015. 10. 17. szombat Holler UFC–PVSE II. 16 óra 18 óra
6. for. 2015. 10. 25. vasárnap Izzó SE–Holler UFC 15 óra 17 óra
7. for. 2015. 10. 31. szombat Holler UFC–M.nádasd SE 16 óra 18 óra
8. for. 2015. 11. 15. vasárnap MK Pelikán Siklós–Holler UFC 16 óra 18 óra
9. for. 2015. 11. 21. szombat Holler UFC–Rinyamenti KC 16 óra 18 óra
10. for. 2015. 11. 28. szombat Holler UFC–Hõgyész SC 16 óra 18 óra
11. for. 2015. 12. 05. szombat Sport 36 Komló–Holler UFC – 15 óra

SZÜLETÉSEK JÚLIUSBAN: Orsós Hanna Nikolett, Soós Kiara
Remény, Sersli Natasa, Szloboda Zsombor, Kiss Máté Benedek.
Augusztusban születés nem volt.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK JÚLIUSBAN:
Sós Róbert és Érsek Alexandra,

Sebestyén László és Lámfalusi Mária.
AUGUSZTUSBAN:

Mészáros Zoltán és Jancski Mária,
Csonka László és Kufa Csilla,

Lakatos Csaba Gábor és Hetényi Emese Helga,
Balogh Attila és Antalovics Nikolett.


