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Ára:
200 Ft

250 ÉVES A SIMONTORNYAI
KATOLIKUS TEMPLOM

Zab András plébános szívhez szóló
felvezetése után Tóthné Unghy Ilona
helytörténész mesélt a templom építésének és fennállásának történetérõl,
képekkel körítve mondanivalóját.
Majd Máté Imréné Klári mutatta be az
épületet, kiemelve annak különleges
részleteit, csodálatos freskóit.
Ezek után a Krammer Ferenc Kórus
tagjainak mûsorát hallgathatták az
egybegyûltek.
Fotók és szöveg Bence Jánostól.
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A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS A
TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTJÜK
A soros októberi testületi ülés elõtt közmeghallgatást tartottak
volna az alábbi napirendi pontokkal:
– A közterületi térfigyelõ rendszer
– A környezet állapota
– Lakossági hozzászólások
Érdektelenség hiánya miatt a közmeghallgatás elmaradt, egyetlen állampolgár sem jelent meg.

Megkezdõdött a Mátyás k. utcai parkoló építése, ehhez a munkaterületet átadtuk a kivitelezõnek. Az elektronikus építési naplót
megnyitottuk.
A fogorvosi rendelõ, a felette lévõ szolgálati lakás és az I. számú
orvosi rendelõ szennyvízelvezetése folyamatosan eldugul. Elrendeltem annak teljes csõszerével történõ teljes felújítását. Költségét csak elkészülte után tudom ismertetni.
Megtartottuk az ivóvíz- és a szennyvizes projekt éves garanciális
bejárását. Még egyik jegyzõkönyvet sem zártuk le, a hibák felmérése, egyeztetése folyamatban van.
Egyre kevesebben kötnek rá a szennyvízre. Ez betudható annak
is, hogy a többsége már rákötött. Egyesek nem voltak hajlandók
egyeztetni a kivitelezõvel. A most rákötõk egy része még nem fizetett hozzájárulást, egyeseknek már nincs is birtokukba az ingatlan. Az ilyen esetekben nehéz a kivitelezõt rávenni a hibák
kijavítására.
Az egyik társasház ismét követeléssel állt elõ felújítási munkák elvégzése érdekében. Ennek önkormányzati része 50.000 Ft. Felhívtam a közös képviselõ figyelmét, hogy a továbbiakban csak a
taggyûlés által elfogadott éves költségvetés alapján fogjuk a fejlesztéseket finanszírozni. Ez vonatkozik az összes olyan társasházra, amelyben még van önkormányzati tulajdon.
A DRV Zrt. részére elfogadó jegyzõkönyvet küldtem ki „tagsági
részesedés megvásárlásának engedélyezésére” és az alapszabály
módosítására.
A képviselõ-testület döntése értelmében aláírtam a Beszédes utcában az útfelújításhoz kapcsolódó járdaépítés pótmunkára a
szerzõdés módosítását. Az eredeti szerzõdések szerint a költségek kifizetésre kerültek, a pótmunkák – melyet a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft. végzett – még nem, mert arra a teljesítésigazolást a minap kaptam meg.
Határidõ módosítást kérek az I. számú orvosi rendelõ akadálymentesítési és belsõ átalakítási munkáira. Ennek oka az, hogy az
akadálymentesítésre az építési engedélyt augusztusban kaptuk
meg, a belsõ átalakítás költségeit pedig az idei költségvetés nem
tartalmazza. Logikus lenne a kettõ munkát egy idõben elvégezni,
hogy ne kelljen két alkalommal költöznie az orvosi ellátásnak.
Megkezdtük a szentpéteri árokban kinõtt fák kivágását. Ez lehetõvé teszi az árok kotrását, melyet megrendeltem a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft.-tõl. Amint ez elkészül, az állami közútkezelõ kitisztítja a közút alatti hidat a csapadékvíz elfolyása érdekében.

Szeptember 28-án három társulási ülésen vettem részt. Ülésezett
a Simontornyai Köznevelési Társulás, a Simontornya és Térsége
Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulás és a Simontornya és Térsége Sürgõségi Betegellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa is. Ugyanezen a napon tájékoztatót kaptak, majd esküt tettek az október másodikai népszavazás
szavazatszámláló bizottságának tagja.
Október 1-jén szüreti rendezvény zajlott a Fried Mûvelõdési Ház
udvarán. Köszönetemet fejezem ki a szervezõknek és a fellépõknek. Az esemény tanulsága azonban, hogy a lakosság igényli a szü-

reti felvonulást is, azzal együtt kell legközelebb megrendezni az
eseményt.
Október 3-án részt vettem a városi könyvtárban a Könyvtári Napok rendezvénysorozatában megrendezett fotókiállítás megnyitóján. A kiállítás Simontornya múltját és jelenét mutatta be
Mészáros Kamilla válogatásában.
Október 4-én a térfigyelõ kamerarendszer bõvítésérõl tartott tanácskozáson vettem részt. Jelen voltak Bárdos László címzetes
fõjegyzõ, a rendõrség képviselõi és a képviselõ-testület néhány
tagja is. A megbeszélés alapján várja a testület az ajánlatokat.
Október 7-én az egészségnap folytatásaként bõrgyógyászati szakrendelésen vehettek a lakosok, 61 fõ vette igénybe a rendelést.
Köszönetét fejezi ki dr. Bajor Klárának a közremûködésért.
Ugyanezen a napon kerekasztal beszélgetésen vettem részt a roma nemzetiségi önkormányzat helyi, megyei és országos képviselõivel.
Október 10-én az idõsek világnapja alkalmából köszöntöttem az
Õszikék Szociális Szolgáltató Központban a bentlakókat.
Október 13-án Szabó Attila alpolgármester úrral együtt részt vettem Pakson a katasztrófák csökkentésének világnapja alkalmából
megrendezett díjátadó ünnepségen.
Október 22-én részt vettem a simontornyai nyugdíjasok találkozóján a Fried Mûvelõdési Házban.
Október 23-án a nemzeti ünnepünk alkalmából megrendezett
ünnepségen vettem részt.
Csõszné Kacz Edit polgármester

Csõszné Kacz Edit polgármester: Kiegészítésül elmondja, hogy
Tóthné Unghy Ilona az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi vonatkozásairól írt munkáját adományozta az 56-os munkástanács még élõ tagjainak, illetve a már elhunytak hozzátartozóinak.
Köszönetét fejezi ki érte. Simoni Gábor felújította az I. és II. világháború áldozatainak emlékére állított emlékmûveket, az önkormányzatnak csak az anyagköltséget kellett fizetni, a munkadíjat nem. Köszöni a munkát.
Október 25-én közbiztonságról szóló megbeszélést tartottak.
Történt egy baleset a zebránál, azóta két járõr is figyel a gyerekek
biztonságára. Köszöni ezt az intézkedést az õrsparancsnok úrnak.

Körtés István képviselõ: Megkérdezi, hogy a DRV tagsági részesedése pontosan mit jelent. Az olvasható a polgármesteri beszámolóban, hogy a szennyvízbekötések száma csökken. Ez így van,
de azért, mert a többség már rákötött. Korábban az a döntés született, hogy a társulat nem írja alá a nyomtatványt, ha az ingatlantulajdonos még nem fizetett hozzájárulást. Most problémák merültek fel: van 3 ingatlan, ami a vagyonkezelõ birtokában van. A
munkatársak húzzák az idõt, nem akarnak fizetni. A hibás kivitelezések esetén úgy gondolja, az nem tartozik a kivitelezõre, hogy
ki mennyit fizetett már be.
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Csõszné Kacz Edit polgármester: Nemtörõdöm emberek miatt
újra fel kell vágni a Malom utcán a betont, pedig már rendbe tették az utat. Félõ, hogyha a vagyonkezelõ nem fizet, akkor ez a
költség is az önkormányzatot terheli majd. A DRV ügyben Nagy
Károly kolléga tudna pontos információt adni, õ most nincs jelen,
ígéri, írásban válaszol.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Az önkormányzat nem fizet közös költséget. A lépcsõházi bejárati ajtót kellett kicserélni. A házban csak egy lakás önkormányzati. A költség 1/6 részét kellett kifizetni. Kéri a lakóközösséget, hogy felújítás elõtt egyeztessenek az
önkormányzattal, ne csak a felújítás után hozzák be a számlát.
Az egyik társasház ismét követeléssel állt elõ felújítási munkák elvégzése érdekében. Ennek önkormányzati része 50.000 Ft. Felhívtam a közös képviselõ figyelmét, hogy a továbbiakban csak a
taggyûlés által elfogadott éves költségvetés alapján fogjuk a fejlesztéseket finanszírozni. Ez vonatkozik az összes olyan társasházra, amelyben még van önkormányzati tulajdon.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A lakástörvény szabályozza,
hogy mely költségek terhelik a lakót és mely az önkormányzatot.
Például: ajtó, ablak, kád, tetõ cseréje az önkormányzatot terheli.
Joggal kérte a lakó, hogy fizessen az önkormányzat.
Zsolnai István képviselõ: Akkor is elvárható, hogy elõre szóljanak, ezt be kell tervezni a költségvetésbe.
Körtés István képviselõ: A szennyvíz-hozzájárulás ügyében a
bonyhádi könyvelõcég mára ígérte az adatokat.
Csõsz László képviselõ: Az elõzõ ülésen Körtés képviselõ azt
mondta, két hét múlva meg lesznek a számok. Már akkor is gondolta, hogy ez bátor ígéret.
Körtés István képviselõ: Sajnos, csökkent a fizetési hajlandóság.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Megint kell írni egy tájékoztatót a lakóknak. Felhívni a figyelmet a fizetés fontosságára, és türelmet kérni, a cég már számolja a végösszeget.
Körtés István képviselõ: Több probléma is lassítja a számolást. Az
OTP nem ad megbízható adatokat, és több hagyatéki ügy is folyamatban van. Amint meglesz a végeredmény, azonnal küld a társulat egy tájékoztatót.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Megismétli, hogy az értesítésig
a lakosság fizesse továbbra is a LTP díját. Csak az elszámolás elkészültekor lehet majd megtudni, hogy kinek mennyi jár vissza.
A mûfüves focipálya mûszaki átadása megtörtént. Ki kell dolgozni egy szabályzatot a használatról. Addig ingyenesen is lehet majd
használni.
Andráskó Péter képviselõ: A használatba vételi engedély még
nincs meg, addig nem lehet használnia pályát. Nem javasolja az
ingyenes használatot még átmeneti idõre sem.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete elfogadta a beszámolót.

Polgármester: Kapott a város egy szép ajánlatot, de túl drága volt.
Dr. Pásztor Attila kapitányságvezetõ-helyettes: Dr. Bognár Szilveszter kapitányságvezetõ úr nem tudott ma eljönni, õ helyettesíti. A rendõrség támogat minden elképzelést, ami fejleszti a kamerarendszert. Ez komoly befektetés. De csak így lehet többleteredményt elérni. Ha bárki változást akar, akkor plusz pénzt kell befektetni. Lehet emelni a rendõri létszámot, vagy lehet technikai
fejlesztést végezni. A híradásokban is lehet hallani, hogy például
Józsefvárosban komoly térfigyelõ rendszert építettek ki. Ezzel
látványos eredményeket értek el, bizonyos bûncselekménytípusok megszûntek a területen. Legutóbb a metrón készült felvételeket láthatta mindenki a tévében. A tolvajról annyira jó minõségû
felvétel készült, hogy nagyon hamar elfogták. De a technika magában nem elég. Kell, hogy a rendõrséggel szoros és azonnali kapcsolat legyen.
Simontornyán legutóbb kábítószeres ügyben történt elfogás, utána még 2 tucat személyt vontak eljárás alá. Tavaly 110, idén kevesebb, mint 87 bûncselekmény történt a városban a januártól októberig terjedõ idõszakban.
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Mikoly Tibor õrsparancsnok: A kamera nemcsak vagyonvédelmi
célra jó, hanem emberi életeket is véd.
A. P. képviselõ: A Diel Kft. adott egy ajánlatot. 10 darab kamera
2,9 millió forint. Ebbõl 8 közepes minõségû, kettõ pedig sötétben
is látó. Mivel hasonlóak a már meglévõ kamerákhoz, így rendszerbe lehet õket kötni.
Más téma: megjött a hideg idõ. Hallani a láncfûrészeket a hegyen.
Javasolja, hogy ellenõrizzék az onnan lejövõket, mert falopások
történnek.
Õrsparancsnok: A járõrök ellenõriznek. Azt kérik, ha valaki ilyet
tapasztal, akkor azonnal jelentse be, a kollégák rögtön reagálnak.
Kapitányságvezetõ-helyettes: Vannak köztes megoldások is. Az
üzemeltetés is sokba kerül, lehet rá pályázni.
Alpolgármester: A központi rész mindenképpen a rendõrségen
legyen. Itt a hivatalban 16 órától reggel 7-ig senki sincs. Kérdés,
hogy hol legyenek az új kamerák.
Õrsparancsnok: Több helyet is javasol. Például a 64-es–61-es út
keresztezõdésében. De sok helyen nincs rendes megvilágítás, oda
infrakamera kell.
Polgármester: 2,5 millió forint van rá az idén. Kevés az ilyen pályázat.
Cs. L. képviselõ: A közmunkások negyed 7-tõl délután 3-ig fûrészelnek, ha valaki ezután erre hivatkozik, akkor nem mond igazat.
Ha a kamerák segítségével akár csak egy élet is megmenthetõ,
már akkor is megérte.
Kapitányságvezetõ-helyettes: A falopáshoz: a rendõrség a kissúlyú
bûncselekmények esetén is szigorúan jár el. Õrizetbe vétel után,
másnap már bíró elõtt van az elkövetõ. Sajnos, hogy milyen az ítélet, az nem a rendõrségen múlik.
Polgármester: Sajnos, rossz tapasztalat van ez ügyben. Hiába
kapták el, a végén még a lopott fát is megtarthatta az illetõ.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a térfelügyeleti kamerarendszer kiépítésérõl az alábbi döntést hozta:
1. A településen meglévõ térfigyelõ rendszert további 10 db kamerával bõvíti a központi egység cseréjével a jelenlegi helyén.
2. A térfelügyeleti kamerarendszer telepítésének költsége – elõzetes becslés alapján – 2.500.000 Ft, amely az önkormányzat 2016.
évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A. P. képviselõ: Megkérdezi, mennyi a beépíthetõség bel- és külterületen?
Witzl Zsolt városi fõépítész: Ez változó, 30-70 %, a településrésztõl függ. Keretjogszabályok határozzák meg, de igyekeznek a lakossági, vállalkozói igényeknek megfelelni. Fejbõl nem tudja
megmondani, a településszerkezeti tervben benne van. Igény esetén el lehet térni tõle, de az állami fõépítész engedélye szükséges
hozzá. Például zárt kertek esetén 1 ha esetén 3 % a beépíthetõ
rész, de Tamásiban 0,3 ha és 9 %. Az eltérést indokolni kell. Egy
fejlesztést senki nem akar megakadályozni, de elõre egyeztetni
kell. Azt ajánlja, hogy konkrét ügyekben keressék meg õt.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a helyi építési szabályzat és a településszerkezeti tervrõl, készített
elõterjesztést. A településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát, a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot felül kell vizsgálni, a jelenleg hatályos keretjogszabályoknak
megfelelõen át kell dolgozni.
TÁJÉKOZTATÓ A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁRÓL
A. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy az ároktisztítás kinek a feladata
például a Petõfi utca esetén. A járdákat rendbe kellene tenni az
önkormányzatnak, sok helyen nem is megfelelõ irányba folyik el a
víz.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: 3 hónapja tárgyalta a testület az
errõl szóló rendeletet. Minden ingatlantulajdonos köteles a járdát és az árkot tisztán tartani. Ha az önkormányzat kitisztíttatja az
árkot, utána elvárható, hogy a tulajdonos tartsa rendben. De valóFolytatás a következõ oldalon.
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ban elõbb rendbe kell tenni, mert sok helyen évek óta nem volt
tisztítva.
Városi fõépítész: Sok helyen probléma van. Igazából az ingatlan
útcsatlakozása is engedélyköteles. Jegyzõi engedély kellene hozzá, és nem lehetne 3 méternél szélesebb. Sõt, vízhozam számítást
is kellene végeztetni. Tudomása szerint ilyenre a környéken sehol
nem volt példa. Holott ezzel lehetne megelõzni, hogy a lakók
össze-vissza építsenek.
K. I. képviselõ: A mai napig ott van a május elsején összeszedett
szemét.
Más: a komposztálható szemétgyûjtõ zsákokról azt az információt kapták a lakók, lehet még a 2 zsákon felül többet is igényelni.
De ne kelljen a simontornyaiaknak átmenni Sárbogárdra.
Polgármester: Ez felvetõdött az elõzõ ülésen. Beszélt a Vertikál
képviselõivel. Sárbogárdon azt mondták, az ügyet a tröszt intézi,
ezután beszélt a vezérigazgatóval. Elmondta neki, hogy életszerûtlen, hogy 2 zacskóért 40 kilométert utazzanak a simontornyai lakók. Másnak nem adják ki, csak személyesen lehet intézni. Érdemes lenne erre felhívni a központ figyelmét, hiszen ezzel nem teljesítik a szerzõdést.
Sajnos, a lakosság mindenfelé leteszi a szemetet. Sokszor pont az
kiabál, hogy mindenhol szemét van, aki maga hordta oda. Több
millió forintba kerül évente az illegális lerakók felszámolása. Ebbõl a pénzbõl sok járdát lehetne építeni. A közmunkások rendszeresen szedik a szemetet a városban.
A vízrõl: a TOP pályázat második fordulójában be kell adni a pályázatot rá. De sajnos még az elsõ fordulóról sincs információ.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Már 4
vagy 5 alkalommal tájékoztatott errõl. Vadonatúj rendszerrel is
veszteséges lenne az üzemeltetés. ÁNTSZ elõírás, hogy 2 kezelõ
kell, az õ bérük már eleve több mint a várható bevétel. A hátsó részen van másik vezeték, arra lehetne rákötni. Aki akarja, az meg
tudja ezt oldani.
Alpolgármester: Ez a lényeg. Le kell válni errõl a rendszerrõl, vigye csak a DRV!
Zs. I. képviselõ: A gyár területén lévõ cégek is termelnek oda szemetet. A homokdombi részen tévék, hûtõgépek vannak kidobva.
A zöldhulladékról: 2 zsák semmire sem elég. A Vertikál eltolja magáról a felelõsséget. Mivel elégetni is tilos, valahova el fogják hordani az emberek. Konténert nem fog fizetni senki az ágaknak.
Polgármester: Sajnos, egy nagy tröszt jött létre, azzal szerzõdött
150 önkormányzat. Nincs más.
Zs. I. képviselõ: Újra kérdezi, hogy akkor mi lesz a zöldhulladékkal.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Be kell vinni a hulladékudvarba.
Cs. L. képviselõ: Naponta egy ember 1 köbmétert vihet oda.
Visszatérve az eredeti anyaghoz: az utakról szóló rész jó, jövõre
kell egy sorrendiség a felújításhoz.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a környezet állapotáról készített tájékoztatót elfogadta.
Címzetes fõjegyzõ: A lakosság részére a közmeghallgatáson szerette volna ezeket az információkat elmondani.
Sokan befizették a helyi adót azért, hogy segélyt kaphassanak.
Felhívja a figyelmet, hogy a szociális bizottság kéthetente ülésezik. Sokan bejönnek, és azonnal szeretnék a pénzt megkapni. A
polgármester asszony nagyon megértõ, sokszor azonnal intézkedik. De az azonnali segítség csak katasztrófahelyzetben jogos. Kéri, hogy idõben adják be az igényeket, mert bizottsági határozat
nélkül nem fizethetõ ki segély.
Változott az illetéktörvény: egyes ügyekben elõre le kell ezt róni,
ha nem fizetnek, akkor el kell utasítani a kérelmet.
A bejelentési kötelezettség csak a fúrt kutakra vonatkozik, az
ásottakra nem.
Az iskolai szünetekben ingyen étkezõk szüleit kéri, hogy jelezzék
elõre, ha a gyermek nem kéri az ebédet. Ne kelljen feleslegesen
fõzni a konyhán.

2016. november

A. P. képviselõ: Korábban arról volt szó, hogy az állam átveszi a
konyhákat. Aztán kiderült, hogy mégse. Megkérdezi mennyire
veszteséges a helyi konyha.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Nem veszteséges.
A. P. képviselõ: A mûfüves pályára visszatérve, nem javasolja ingyenesen odaadni. Az MLSZ 90%-ban tulajdonos 15 évig. Az iskolának jár havi 40 óra, és a helyi focicsapatnak is edzésre x óra.
Megkérdezi, hogyha jönnek vidékiek, akkor hol fognak öltözni.

Esti fényben

Majdnem kész
Címzetes fõjegyzõ: A pályát az önkormányzat üzemelteti, a tervek
szerint évi 700 ezer forintba kerül. A képviselõ-testület dönti el,
hogy mennyiért adja bérbe.
Cs. L. képviselõ: Kell ingyenes idõszak.
Zs. I. képviselõ: Egyetért a szociális ügyekben felhozott javaslatokkal. A kérelmezõk sokszor nem mondanak igazat, a polgármester asszony jószívû. De, ha olyan probléma van, akkor természetesen azonnali segítség kell.
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A pályával kapcsolatban attól tart, úgy járnak vele, mint az iskolabusszal. Elõször mindenki örült neki, aztán kiderült, hogy rengetegbe kerül. Most várható 700 ezer forint kiadás, lesz valamennyi
bevétel. Ha magas lesz a bérleti díj, máshova mennek, mert már
mindenhol van a környéken ilyen pálya. Figyelmeztet, nehogy
veszteséges legyen az ügylet.
A. P. képviselõ: Az elsõ évben kötelezõ a kijelölt céggel üzemeltetni, de második évben már nem, akkor fele ennyibõl is kijön a
karbantartás.
Polgármester: Sokan mondják, hogy miért erre pályáztunk, mikor annyi minden más is kellene még. Ez igaz, de ez egy 90 %-os
támogatottságú pályázat volt. A terület elõtte rendezetlen volt,
most megszépült. Megkérdezte a mezõszilasi polgármestert az
üzemeltetés részleteirõl, de még ott sincs döntés a számokról.
Tervez egy ünnepélyes átadást.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete elfogadta
a helyi közügyeket érintõ kérdésekrõl és javaslatokról szóló tájékoztatót.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
91/2016. (IX. 26.) KT határozatát akként módosítja, hogy a határozat 1. pontja törlésre kerül. A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
megtárgyalta a Simontornya, Vak B.-ltp. 12. II/5. szám (1351/37/A/6) alatti önkormányzati lakás eladásáról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban kapott jogkörében eljárva a
25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének
és a 11. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelõen a Simontornya,
Vak B.-ltp. 12. II/5. szám (1351/37/A/6) lakás megnevezésû és 57
m2 nagyságú ingatlanát eladásra, vevõnek pedig Csonka Gábor
Zoltánné, Simontornya, József A. u. 18. sz. alatti lakost jelöli ki. A
vételár összege 3.250.000 Ft. A vevõ a vételár kifizetésekor a
CSOK-ot igénybe veszi. A vételár kifizetéséig a tulajdonjogot
fenn kell tartani.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
megtárgyalta a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. alapító okiratának módosításáról készített elõterjesztést, a következõ határozatokat hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban kapott jogkörében eljárva a
Simontornyai Városüzemeltetési Kft. telephelyét a 7081 Simontornya, Gyár. u. 1-5.-rõl Simontornya, Gyár utca 13-ra változtatja
meg.
K. I. képviselõ: ez a változás körülbelül 100 ezer forint kiadást jelent. Van olyan NAV nyomtatvány, amin a telephelyváltozást be
lehet jelenteni
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: A
NAV-hoz már bejelentette a változást. Ez most a cégbírósághoz
kell. A határozati javaslatban elírás van, nem a székhely, csak a telephely változik meg. Gyár utca 15-rõl 13-ra.
Tájékoztató a vidéki kistérségek kisméretû infrastruktúrájának
és szolgáltatásainak fejlesztésére kiírandó pályázatról témában a
polgármester elmondta: Kétszer már elutasították a konyhapályázatot, jó lenne végre, ha most sikeresen pályázna a város.
Cs. L. képviselõ: Egy konyhapályázat már be van adva a TOP keretében. Nem ütközik a kettõ?
Polgármester: Nem.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot kíván beadni a vidéki térségek kisméretû infrastruktúrájának és alapvetõ szolgáltatásainak fejlesztésére. A képviselõ-testület a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetésébõl biztosítja.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatokat aláírására.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot kíván beadni a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek beszerzésére. A képviselõ-testület a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetésébõl biztosítja. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges nyilatkozatokat aláírására.
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Andráskó P. képviselõ: Az a szóbeszéd terjed, hogy a közmunka
programban a 2 hektár földrõl összesen nem szedtek fel 2 mázsa
termést. Kér errõl egy kimutatást.
A térfigyelõ rendszerhez visszatérve az iskola sarkához is kellene
egy.
A Petõfi utca balesetveszélyes, nem lehet megközelíteni rendesen
a boltot, mert leér az autók alja.
A TOP pályázatban a tûzoltó egyesület kapott ígéretet 4 millió forintra. Terv van, engedély van. Jön a tél, a pályázatról semmi információ, a jelenlegi helyen nem biztos, hogy maradhat az autó.
A Bem utcában pedig ismét dzsungel van.
Polgármester: Az iskolával szemben a kínai boltnál már van kamera. A terményekrõl a következõ ülésen számot ad. Pontosan
vezetik, hogy mibõl mennyi terem, de a krumplit még most szedik.
A Petõfi utca a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van.
Megkeresi a megyei igazgatót, és kéri, hogy tartsanak egy bejárást.
Cs. L. képviselõ: A krumpli valóban kevesebb a vártnál, de még
csak a negyedét takarították be. Most 7 mázsa körül van a leszedett mennyiség, összesen várható 20-25 mázsa. Nem kettõ!
Polgármester: A mûfüves pálya avatásán szeretné, ha a képviselõ
urak fociznának az STC-vel. És ünnepélyes keretek között adnák
át a pályát, vendéglátással egybekötve.
K. I. képviselõ: A szakiskolai tartozás ügyében: kérdezi, hogy készült-e számla az elvégzett munkáról, a zászlókról, virágokról.
Szabályszerû-e az elszámolás.
Az újságban szerepel egy tájékoztató, miszerint a szennyvíz rákötés most már 15 ezer forint. A DRV honlapján ez a tájékoztató
van: 1 bekötés 15 ezer forint, 2-4 bekötés 7000 forint, 5 vagy több
bekötés 1270 forint bekötésenként. Ez azt jelenti, hogy továbbra
is él a kedvezményes bekötés, ha egyszerre öten köttetik be. A helyi újságban megjelent tájékozató nehezen érthetõ. Aki eddig
még nem kötött rá, annak mi a teendõje. Kéri mielõtt ilyen tárgyú
írás megjelenik az újságban, akkor elõtte konzultáljanak a társulattal.
A SZERKESZTÕ MEGJEGYZÉSE: A tájékoztatót a polgármesteri
hivataltól készen kapom, az változtatás nélkül jelenik meg
újságunkban!!!
Polgármester: A tájékoztatót helyesbíteni kell.
Zs. I. képviselõ: A Víghegy utcán nagy tempóban folyik lefelé a
víz, keletkezett egy lyuk, oda befolyik. Ezt meg kellene szüntetni,
mert, ha leomlik, akkor milliós kárt fog okozni. Az elõzõ ülésen
felhozta a Széchenyi utcai vascsövek ügyét. Azóta, aki kirakta, az
el is tüntette onnan. Vannak még törvénytisztelõ emberek.

A zárt ülésen Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete – a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
megtárgyalta a simontornyai egészségügyi ellátásban jelentkezõ
problémákat. Megállapítja, hogy sürgõs intézkedésekre van szükség a lakosság megfelelõ ellátása érdekében. Utasítja a város polgármesterét, hogy:
Tegyen javaslatot a Simontornya és Térsége Sürgõsségi Betegellátást Biztosító Önkormányzati Társulás társulási ülésén a központi ügyeletben dolgozók 30%-os ügyeleti díj emelésére.
Kérjen ajánlatot a központi ügyelet mûködtetésére külsõs cégektõl.
A Társulási Tanács döntésének ismeretében hívja össze a háziorvosokat, és ismertesse a társulás és a képviselõ-testület állásfoglalásait.
A cikk elkészítéséhez nyújtott segítséget ezúton is megköszönöm
Molnárné Bereczki Annamáriának.
Va Lá
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Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulóján
Simontornyán létezik egy
rendkívül szép, legalább három
évtizedes hagyomány: minden
ünnepet a napján, 17 órakor
ünneplünk meg – eshet az bármilyen hétköznapi vagy hétvégi napra. Így történt ez most is

A megemlékezés után került
sor a 60. évfordulóra összeállított könyv – Tóthné Unghy Ilona: 1956 Simontornya lakói és
a Simontornyai Bõrgyár életében címû helytörténeti kiadványának bemutatására és átadására. A helytörténeti tanulmány az 1956-os Emlékbizottság megbízásából készült el
2016. október 23-ára. Kapott
tiszteletpéldányt a hajdani
versmondó leány, Halas Éva, a
hajdani munkástanácstag Kiss
Margit és a hajdani munkásta-

nácstagok hozzátartozói: gyermekei, házastársai, valamint a
börtönt és emigrációt megjár-

az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján.
Emlékmûsorral a helyi Vak
Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium tanulói készültek
Papp István Gergely tanár úr
vezetésével. A mûsorban elhangzottak simontornyai vonatkozású történetek is. A diákok beszéltek a munkástanácsról, elmondták Kassai István
halálának történetét, de elénekelték a Papp István Gergely
tanár úr által magyar szöveggel
ellátott Avanti ragazzi di Buda!
Avanti Ragazzi di Pest! indulót
is.
tak. Többen nem tudtak személyesen részt venni a megemlékezésen, az õ példányuk postán illetve személyesen átvehetõk a szerzõtõl.
Gábor József munkástanácstag leánya Hajdinákné Gábor
Judit veszi át a könyvet a szerzõtõl. Gábor József a Rákosi és
a Kádár-rendszert is nagyon
megszenvedte mind a nyugati
hadifogsága, mind a munkástanácstagsága miatt.
Az ünnepély végén – ugyancsak több éves hagyományainkhoz híven – fáklyás felvonulás volt az 1956-os kopjafához.
Ott elõbb Tóthné Unghy Ilona

nyugalmazott iskolaigazgató
beszélt vitéz Páter Faddy
Ottmár hajdani simontornyai
ferences
rendházfõnökrõl,
majd Géringer Norbert és Rudolf Levente gimnáziumi tanulók szavalták el a ferences szerzetes Magyar tízparancs – 1956
címû versét. Az 50. évfordulóhoz hasonlóan a 60. évforduló
megünneplése is méltó volt a
forradalom és szabadságharc
eszméjéhez, hõsies eseményeihez és hazaszeretõ üzenetéhez.
Va Lá
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
22. rész
„Uram háborúból jövök én
mindennek vége, vége
Békíts ki magaddal,
s magammal
hiszen te vagy a béke.”
(Ady Endre:
Imádság háború után – részlet)

E havi írásunk Schönveitz János paksi helytörténész úrnak
adatközlésén alapul. Õ a Bogárd és Vidéke nyomdán keresztül keresett meg minket,
miután olvasta az interneten a
katonákról írt sorozatomat.
Ahogy mondja, õ a Tolna megyében vitézzé avatott katonák
nevét készül föllelni, ehhez végez kutatómunkát. Hozzá kapcsolódó szíves segítségét ezúton is köszönjük és kívánunk
neki sikeres gyûjtõmunkát. Az
anyag, amelyet tõle kaptunk,
tartalmaz általunk is ismert és
megírt katonákat, de találtunk
benne teljesen új neveket is.
Róluk írok a továbbiakban.
Leginkább vitéz Lajtaújfalusi
József fényképének örülök,
akinek nevét az 1940-es évek
elején a simontornyai katolikus
elemi iskolában (3. vagy 4. osztályban?) tanították nekünk.
Akkor hat nevet kellett megtanulnunk és pontosan az alábbi
sorrendben (ami talán az adományozás sorrendjét, de lehet,
hogy valami mást fejezett ki): 1.
Vitéz Takács János, 2. vitéz
Bongor Lajos, 3. vitéz Sipos József, 4. vitéz Lajtaújfalusi József, 5. vitéz Bongor Sándor,
6.vitéz Vámospércsi József.
Róluk korábban részletesen írtam. Sajnos vitéz Vámospércsi
Józsefrõl nincs fényképünk.

Vitéz Lajtaújfalusi József

Vitéz Kabai Zoltán

Vitéz Magassy Antal

Azonban vitéz Lajtaújfalusi József arcképét – aki családjával
együtt a Némedi út környékén
lakott a 2. világháború idején –
most nagy tisztelettel közreadom.
Schönveitz János anyagából az
alábbiakat emeltem ki. Vitéz
Lajtaújfalusi (Laták) János,
tartalékos szakaszvezetõ, földmûves, született Szedresen
1894-ben. Édesapja Laták József, édesanyja Mészáros Éva.
Családi nevét az 1929. évi belügyminiszteri rendelettel „Lajtaújfalusi” névre változtatta át.
Szolgált a 11. honvéd gyalogezredben. A vitézzé avatásának
évében (1929) még Kajdacson,
az 1930-as években pedig már
Simontornyán élt. Szolgált a
24. vadászzászlóaljnál. Harcolt
az orosz, olasz harctereken. Kitüntetései: I. osztályú ezüst vitézségi érem, II. osztályú vitézségi érem, bronz vitézségi
érem, német háborús emlékérem. (Fia, vitéz Lajtaújfalusi
János – született? 1919-ben –
1936-ban, mint várományos
lett vitézzé avatva.)

Vitéz Magassy Antal, emléklappal ellátott hadnagy, m. kir.
rendõrfelügyelõ – született Simontornyán 1898-ban. Vitézzé
avatásának
idõpontjában
(1922) Szekszárdon élt. Budapesten elvégezte az 1923/24-es
tanévben a Magyar Királyi Állami Rendõrség országos tiszti
tanfolyamát, s utána a fõvárosban dolgozott tovább. Szolgált
a 3. honvéd gyalogezredben.
Harcolt az olasz harctereken.
Kitüntetései: koronás bronz
érdemérem, I. osztályú ezüst
vitézségi érem, II. osztályú
ezüst vitézségi érem, Károly
csapatkereszt, sebesülési érem,
a bolgár polgári érdemrend lovagkeresztje. Vitézzé avatásának éve 1922.
(Fia, vitéz Magassy Antal – született Budapesten 1925-ben –
1942-ben, mint várományos
lett vitézzé avatva.)
Vitéz Horváth József, tartalékos törzsõrmester, földmûves.
Született Simontornyán 1891ben. Édesapja Horváth József,
édesanyja Szakál Erzsébet. Az
1930-as években már Igaron

élt. Szolgált a m. kir. 17. honvéd
gyalogezredben. Kitüntetései:
I. osztályú ezüst vitézségi érem,
II. osztályú ezüst vitézségi
érem, Károly csapatkereszt.
Vitézzé avatásának éve: 1924.
Vitéz Kabai Zoltán, várományos – született Budapesten?
… Édesapja vitéz Kabai Károly. Az 1940-es években már
Simontornyán élt. Édesapja
Kabai Károly nyugalmazott
tiszthelyettes, 1923-ban lett érdemszerzõként vitézzé avatva,
akit a harctéren tanúsított bátorságáért arany vitézségi
éremmel tüntettek ki.
Vitéz Krajczár István –született Simontornyán 1876. Édesapja Krajczár István, édesanyja
Márkus Anna. Az 1930-as
években már Budapesten élt.
Szolgált a császári és királyi 39.
honvéd gyalogezredben. Kitüntetései: I. osztályú ezüst vitézségi érem, II. osztályú ezüst
vitézségi érem, Károly csapatkereszt. Vitézzé avatásának
éve: 1929.

50 év boldog
házasságban
„Akit párodul melléd rendelt az ég,
becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik, akkor se feledd el,
Légy jó mindhalálig”
1966. szeptember 17-én kötötte össze életét Géringer György és
Csabai Mária. Az ötvenedik házassági évfordulójuk alkalmából
a simontornyai református templomban erõsítették meg összetartozásukat. Aranylakodalmukat családjuk és barátaik körében ünnepelték meg.
Gratulálunk, és még sok boldog együtt töltött évet kívánunk!
Va Lá

Kiss Margit
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Tájékoztató
a 2016/2017. évi
TÉRÍTÉSMENTES
INFLUENZA ELLENI
VÉDÕOLTÁSRÓL
Ebben az évben is lehetõség nyílik a 6 éven felüliek, valamint életkortól függetlenül egyes krónikus betegségben szenvedõ személyek térítésmentesen influenza elleni védõoltására.
Az influenza az influenzavírusok által okozott,
ragályos légúti betegség. A legjellemzõbb tünetek: láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi, illetve izomfájdalom, általános levertség,
fáradékonyság, bár nem minden fertõzésnél
jelentkeznek a felsorolt tünetek.
A magas láz a csecsemõk, az idõsek és a tartós
betegségben szenvedõk számára veszélyes:
megterheli a szívet, a tüdõt, felborítja az anyagcserét (cukorbetegség), de rombolja a vese –
máj – és vérképzõszervi betegségben szenvedõk állapotát is. Gyakrabban lépnek fel szövõdmények, hörghurut, tüdõgyulladás és immungyengeségben (daganatos betegek) szenvedõknél, az idõseknél és a dohányosoknál.
Az influenza elleni oltásoknak az a célja, hogy
egyéni védelmet nyújtson azoknak, akiknél egy
esetleges influenzavírus-fertõzés súlyos lefolyású lehet.
Kiknek ajánlott az influenza elleni védõoltás?
Minden 60 évnél idõsebb személynek, továbbá
életkortól függetlenül a krónikus légzõszervi
betegségben szenvedõknek, pl. asztmás betegeknek, szív-, érrendszeri betegségben szenvedõknek, cukorbetegnek, krónikus máj- és vesebetegeknek, daganatos vagy más betegség miatt csökkent védekezõképességû személyeknek.
A védõoltás az idõs emberek körében a kórházi
felvételek számát 25-30 %-al, a halálozási gyakoriságot 35-57 %-kal csökkenti. Az intézményekben, ápolási otthonokban élõ, influenza
ellen oltott idõs személyek között a kórházi kezelés gyakorisága felére, a tüdõgyulladás kockázata 60 %-kal, a halálozás kockázata 68
%-kal csökkenhet.
A kórokozó változékonysága miatt minden
évben új oltóanyagot állítanak elõ és az oltást
is minden évben meg kell ismételni. A hazai
influenza vakcina élõ vírust nem tartalmaz, így
megbetegedést nem okozhat. Az oltást követõen csak igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt
mellékhatások, mint láz, fejfájás. Helyi reakció
(bõrpír, duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20 %-ánál jelentkeznek, de ezek a
reakciók általában enyhék és 1-2 napon belül
elmúlnak.
A védõoltás beadása után a védettség kb. 2 hét
alatt alakul ki, ezért célszerû legkésõbb decemberig felvenni a védõoltást.
A védõoltás beadásának pontos idõpontjáról a
háziorvosi rendelõben tájékozódhat.
Tolna Megyei Kormányhivatal
Dombóvári Járási Hivatala
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BÁRKI LEHET
CUKORBETEG!
Felismerés és tudatos életvezetés
Magyarországon jelenleg több, mint hétszázezer diagnosztizált cukorbeteg él, és
körülbelül félmillió azoknak a száma, akik már cukorbetegek, de még nem tudnak róla. A kilátások még riasztóbbak, hiszen 10 év múlva a 20-70 év közötti korosztályban már minden tizedik ember cukorbeteg lesz hazánkban! Nagyon fontos tehát, hogy megfelelõ információval rendelkezzünk errõl az eleinte észrevétlen, de szövõdményeit tekintve igen súlyos betegségrõl. Ebben segít egész napos
ingyenes programjaival a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete november 12-én,
a diabétesz világnapon, a Lurdy Rendezvényközpontban.
A számos kiváló szakember közremûködésével megvalósuló esemény legfõbb
célja felhívni a figyelmet arra, hogy tudatos életvezetéssel cukorbetegen is teljes
élet élhetõ. Természetesen ez már egy következõ lépés, mert a legfontosabb az,
hogy egyáltalán kiderüljön (és minél elõbb derüljön ki!), hogy érintettek vagyunk-e ebben az igen súlyos szövõdményekkel járó betegségben. Kétségbeesni
akkor sem szabad, ha megvan a diagnózis, ugyanis sokféle eszköz áll rendelkezésünkre, hogy védekezzünk a diabétesz romboló hatásaival szemben. Ezek többsége azonban odafigyelést és fegyelmet igényel, ráadásul nemcsak a betegtõl, hanem közvetlen környezetétõl is.
„A cukorbetegséggel lehet, de eleinte nem könnyû együtt élni, hiszen ez gyakran
egy teljesen új életmód kialakítását jelenti, miközben az élet más területein változatlanul helyt kell állnia a betegnek” – mondja Füzesi Brigitta, a Cukorbetegek
Budapesti Egyesületének elnöke. „Valamennyi érintettnek, beleértve az együtt
élõ családtagokat is, sok segítségre és türelemre van szüksége a megfelelõ ismeretek elsajátításához. Világnapi rendezvényünkkel támogatást és megoldási mintákat szeretnénk nyújtani a cukorbetegséggel élõk és családtagjaik számára a mindennapi problémák leküzdéséhez.”
A nap mottója: „Tartsa kézben diabéteszét!”, ahol az elhangzó elõadásokon szó
esik a – valójában egészséges étkezést jelentõ – „rettegett” diétáról bemutatva az
OKOSTÁNYÉR®-t, amely az egészséges felnõtt lakosság számára készült legújabb táplálkozási ajánlás. Az érdeklõdõk megtudhatják a több százezer embert
érintõ inzulinrezisztencia helyes étrendjének feltételeit, a cukorbetegség és a
lisztérzékenység kettõs diétájának módszerét, a rendszeres mérések és vizsgálatok fontosságát, de feltárul a pajzsmirigy problémák és a cukorbetegség közötti
szoros kapcsolat oka is.
Kiemelt, szûréssel és lábvizsgálattal is megtámogatott téma lesz a megfelelõ és
idõben történõ sebkezelés, valamint a cukorbetegek mintegy harmadánál kialakuló diabéteszes neuropátia. Nagyon fontos e társbetegség korai tüneteinek felismerése és kezelése, mert ezáltal megelõzhetõ vagy késleltethetõ a további, erõs
fájdalommal járó idegkárosodás.
A tájékoztató elõadásokat gyakorlati útmutatók egészítik ki: dietetikusok tanítják meg az érdeklõdõknek a diétás fõzés és tápanyagszámítás alapjait, szakápolók mutatják meg a helyes vércukormérés és inzulinadagolás technikáit, valamint
a kompressziós pólya megfelelõ alkalmazását, amely ödéma és a cukorbeteg lábsebek esetén elengedhetetlen a gyógyulás szempontjából.
A Cukorbetegek Budapesti Egyesülete által szervezett diabétesz világnapi rendezvényen ingyenes mérésekkel, szûrésekkel, vizsgálatokkal (vércukor, HbA1C,
digitális EKG, neuropátia, koleszterin, vérnyomás, testzsír stb.) ellenõrizheti valamennyi érdeklõdõ a saját egészségi állapotát, amellyel kapcsolatban egyéni tanácsadással is szolgálnak a szakemberek.
A rendezvényre várjuk a legfiatalabbakat is, hiszen amíg a szülõk megbeszélhetik
problémáikat a gyermekdiabetológussal, addig a gyerekek a SZURIKÁTA Alapítvány jóvoltából kézmûveskedhetnek, játszhatnak. Délelõtt a színpadon
Némedi-Varga Tímea énekel és mesél a kicsiknek.
A rendezvény helyet ad az idei Ifjúsági Diabétesz Találkozónak is, amelynek keretében 1-es típusú diabéteszesek beszélgethetnek a témában író bloggerekkel,
megismerkedhetnek az õket is érintõ hazai és nemzetközi projektekkel és újdonságokkal.
A nap vendégei Lang Györgyi és Kovács Áron lesznek, akik a cukorbetegség ellenére ugyanolyan aktívak és szórakoztatóak, ezzel is bizonyítva, hogy megfelelõ
életvezetés mellett cukorbetegen is teljes élet élhetõ!
Részletes programért látogasson el a www.cbe.hu honlapra!
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Origami
kiállítás
2016. szeptember 28-tól október 24-ig volt
látható az ORIGAMI CSODÁLATOS
VILÁGA címû idõszaki kiállítás a simontornyai vár kõtárában. A Magyar Országos
Origami Kör tagjai által készített hajtogatott csodákat nagy érdeklõdéssel fogadták
a látogatók. Mindenkit zavarba ejtettek a
papírból különbözõ technikával készült
tárgyak, az emberi türelem és kézügyesség
határtalansága, az origami sokszínûsége.
A kiállítást rendezte és a megnyitón közremûködött Wogerné Sági Judit, az origami
kör elnökhelyettese, valamint Fábián
Zsolt, aki lelkes szervezõje, elõkészítõje az
ország különbözõ pontjára eljutó vándorkiállításnak. A megnyitó elõtti estén és a
megnyitó után mûhelyfoglalkozást tartottak, egyszerûbb figurák hajtogatásának
lépéseit mutatták be az érdeklõdõknek. A
vándorkiállítást Simontornyáról Tolnára
vitték tovább.

Makovecz
kiállítás

Várhosszúréten, Újvidéken, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Zentán, Beregszászon, Kiskunfélegyházán, Vácon és
Székesfehérváron is. Az eredetileg október 15-ig tervezett kiállítás idejét meghosszabbítottuk november 20-ig.

Családi
hangverseny
Október 1. a zene világnapja. A várban ezt
a napot minden évben zenei programmal
ünnepeljük. Mivel Simontornyán az idén
az október 1. körüli napok bõvelkedtek
programokban, a megemlékezés egy héttel késõbbre tolódott. A zenét kedvelõ közönség kíváncsian gyülekezett a képtárban, a Doffkay és a Máté család tagjainak
koncertjére. A két család tagjai több szálon kötõdnek össze. A pedagógusi pálya, a
kántorság, az azonos világnézet, a barát-

Imre álma címmel szeptember 15-én nyílott meg a Makovecz Imre grafikáiból
összeállított tárlat a simontornyai várban.
A 35 darab 50 x 70-es kép különleges eljárással, kézzel õrölt papírra készült. „Makovecz Imre szelleme örök, s a szellem tulajdonsága, hogy nem semmisíthetõ meg”
– mondta megnyitó beszédében dr. Gubcsi
Lajos, a tárlat fõszervezõje, a munkák tulajdonosa. Ezzel a kiállítással kívánják
megmutatni e szellemet a Kárpát-medence, s egyszer talán a nagyvilág magyarságának. Makovecz Imre magyarság iránti szeretete ott lakozik minden írásában, rajzában, megépített alkotásában. Az organikus építészet hazai apostolának munkáit
felvonultató különleges kollekció eddig
megfordult már többek között Leányfalun, Budapesten, Gyergyócsomafalván,

ság, de legfõképpen a zene kapcsolja össze
õket. Két évvel ezelõtt merült fel az ötlet,
hogy állítsanak össze olyan mûsort, amiben csak a két család szerepel. Az akkori sikeren felbuzdulva, az idén „Szép vagy Muzsika” címmel újra megpróbálták. Mivel
Máté Imre nem tanult zenét, így adott volt,
neki kell a Doffkay Frigyes által összeállított zenetörténeti érdekességeket és az elhangzó számokat ismertetnie. Az est folyamán megszólalt néhány kórusmû az alkalmi kórus elõadásában, elhangzottak
szólóprodukciók, zenekari összeállítások,
négykezesek. A zongora, ének mellett
megszólalt a kürt, a furulya, a gitár, a baszszusgitár és a dob. A jelenlévõk a klaszszikus zenétõl a könnyebb mûfajokon keresztül utazhattak a zene szárnyain, részesei lehettek annak a harmóniának, amely a
zenébõl születve elõadók és hallgatók között áramlott, s amibõl talán a vár falain
kívülre is jutott.
Géringer Hajni
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Közösen ünnepelték az idõsek világnapját
Ízlésesen terített asztalok, kitûnõ mûsorok
várták az idõseket a mûvelõdési házban
megtartott rendezvényen. Lacza Attila
igazgató és segítõi mindent megtettek,
hogy jól érezzék magukat a szépkorúak.
Zömében a két nagy nyugdíjasklub, a bõrgyári és a BSZV tagjai ülték körül az asztalokat, de örömmel fedezhettünk fel olyan
baráti és egykori munkatársakból álló csoportokat, akik nem tagjai egyik klubnak
sem, de igénylik az együttlétet, szeretik a

közösséget. Az ünnep pont errõl szól,
minden idõs világnapja ez a mai esemény.
Gazdag kulturális mûsor, zene és tánc várta a résztvevõket. A fellépõk mind simontornyaiak vagy a városhoz kötõdõ személyek voltak. A meglepetésvendég Gróf János unokája, Gróf Gréta és mûvésztársa,
Kovács Szilárd volt, mindez Fungné Balla
Zsuzsának köszönhetõ, aki ismét nemes
célra ajánlotta fel a TURI-MURI bevételét. A mûvészek nagy sikert, többször vastapsot kaptak a hálás közönségtõl. A korábban a simontornyai iskolapadot koptató Lukács Barbara és társa, Bálint Péter légiesen könnyedén, szinte repülve táncoltak, így szórakoztatták és deríttették jókedvre az ünneplõ közönséget. Ismét fellépett a Bõrgyári Nyugdíjasklub tánccsoportja, akik már-már profi módon adták
elõ táncukat. A BSZV nyugdíjas táncosai
jókedvûen, vidáman, mosolyogva mutat-

ták be mûsorukat. E két klub segítségével
rendezték a tombola sorsolását: 50-50
tombolatárgyat gyûjtöttek, a fõdíj egy igen
értékes gyûrû volt. A közös vacsora, a jóízû, finom gombócos káposzta elfogyasztása után folytatódott a tánc, igaz, ez már kötetlen módon, szabad párválasztással történt. A résztvevõk zöme olyan jól érezte
magát, hogy ezúttal nem ment haza a tombolasorsolás után. Az örökifjú Vörös József nem hagyta pihenni a táncosokat,
szintetizátorával csak játszott, játszott, az
örökzöld slágerek, régi táncdalok mellett
repertoárjában nagyon sok mai sikerszámot is felvonultatott. Egy új rekord is született, közel este 10 óráig még soha nem
tartott a rendezvény.
Va Lá
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Egy kellemes délutánon ünnepelték
az Õszikékben az idõsek világnapját
Petrovics Péterné intézményvezetõ köszöntötte elsõként a rendezvény résztvevõit, melyrõl ezúttal sem hiányoztak a BSZV és az
ÁFÉSZ nyugdíjasklubjának képviselõi. Köszöntõjében kiemelte:
ismét eltelt egy év és közösen tekinthetünk vissza eddigi évtizedeinkre. Minden évnek megvolt a maga saját csodája. Nem volt
könnyû az életkezdés, a családalapítás, a gyermekek nevelése, iskoláztatása és önálló életük megkezdésének támogatása. Nem
egyszerûek a mai hétköznapok sem, küzdeni a betegséggel, a
nyugdíjjal, a magánnyal vagy a szorongással. Ám mégis vannak

idõseket. A köszöntõk után színvonalas mûsorral kedveskedtek
az ünnepség résztvevõinek. Elsõként a Tamásiból érkezett nyugdíjas Gyuricza házaspár mutatta be tánctudását, könnyedén lejtették saját koreográfiájú táncukat, mellyel nagy sikert arattak.
Már a bevonuláskor vastapssal köszöntötték Szávolovics Gabriellát, aki szinte állandó fellépõje, nagy kedvence az Õszikéknek.
Profi módon felépített és elõadott mûsorával jó hangulatot teremtett, idõnként vele együtt énekeltek a szépkorúak. Ezúttal
barátok, rokonok, gyerekek, unokák, akik tisztelik és becsülik az
elmúlt évek erõfeszítéseit. Szeretetükkel, rajongásukkal, csicsergésükkel, nyüzsgésükkel kitöltik a hétköznapokat. Önök semmit
sem öregedtek! Szemükben a szeretet, arcukon mosoly. Az élet-

szeretet, a kedvesség és a bölcsesség mindenkit fiatalon tart. Nem
számít az õsz haj, a ráncok, fiatalságuk belülrõl árad. Kívánom
Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket vidámsággal,
békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel.
Csõszné Kacz Edit polgármester elmondta, mennyire örül, hogy
itt lehet és megígérte, hogy továbbra is mindenben támogatja az

sem hiányzott a másik nagy kedvenc, a 10 éves Mendi Milán, akinek virtuóz hegedûjátékára már felfigyeltek a szakértõk, jelenleg
a Rajkó zenekar tagjaként aratja a sikereket. Igen jó ötlet valósult
meg, amikor Albercki Sándor tangóharmonikással kiegészülve
egy zenekart alkottak, ekkor megremegtek a csillárok, a zene úgy
szétáradt. A szellemi táplálék után igen jólesett a friss lángos,
mely – mint megtudtuk – kenyértésztából készült, mindenkinek
nagyon ízlett, többen repetáztak is. Tartalmas, szép délután volt,
köszönhetõen az Õszikék kollektívájának, kiemelten az intézményvezetõ Petrovics Péternének és Baum Márta mentálhigiéniai foglalkoztató fõszervezõknek.
Va Lá
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Ismét megnyertük a SióBulit!
Az idén is benevezett a Vak Bottyán ÁIG a Köszönjük, SIÓ! Iskolatáska Program rajzversenyébe, 103 rajzzal.
A rajzverseny témája volt: „Adj tanácsot a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek!” A rajzverseny 2016. október 10-én
zárult le. A beküldött (a pályázati rendszerben, online feltöltött)
rajzok versenyen vettek részt, az 50 legjobb ötlet alkotói (ebbõl 3
közönségdíj, a három legtöbb szavazatot kapott mûvek alkotóinak) SIÓ ajándékcsomagot, a közösségi díjként pedig 10 intézmény (ebbõl 3 közönségdíj, a három legtöbb szavazatot gyûjtött
intézmény) SIÓ-bulit kapott. 2016. október 25-én volt az eredményhirdetés. Közönségszavazattal az elsõ helyen végzett az iskolánk, ezért megnyertük a SIÓ-bulit. 2017 tavaszán gyermeknapi vagy egészségnapi rendezvényre SIÓ termékcsomagot kap iskolánk. Idén történt velünk egy kisebb fajta kaland. A Köszönjük,

OKTÓBERI SZÜLETÉSEK:

Sió! tévedésbõl nyertesnek hirdette ki az alábbi tanulókat:
Bencze Hanna, Fodor Balázs és Klár Dávid 5. a. A tévedést elsimítandó, az idén õk is Sió ajándékcsomagot kapnak.

A szavazás végeredménye:
Simontornya: 80 021 pont, Vámosgyörk: 56 122 pont, Szárliget: 30
973 pont.
Ezúton szeretném megköszönni minden SióBuli harcosnak és kiemelten Pál Attila tanár úrnak meg a 10. g osztálynak, hogy ilyen
remekül küzdöttek és megtarthattuk az elsõ helyet. Hajrá Simontornya!!!
Gyurkóné Tóth Irén

OKTÓBERI HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Gulyás Réka
Csõsz Gábor és Molnár Brigitta
Sánta Zoé Dóra
Strumberger Zsolt és Pachocka Sabina
Fülöp Csenge
Lencsegulyás
Hozzávalók a gulyáshoz: 25 dkg lencse, 1 db
csirkemell filé, 2 közepes sárgarépa, 2 közepes
fehérrépa, 1 közepes fej vöröshagyma, só, bors,
fûszerpaprika ízlés szerint (õrölt), 2 db babérlevél, 1 ek napraforgó olaj, 1,5 l víz; hozzávalók a csipetkéhez: 10 dkg finomliszt, 1 db tojás,
só ízlés szerint.
A lencsét elõzõ este beáztatjuk. A húst felkockázzuk. A vöröshagymát apróra összevágjuk, a sárgarépát felkarikázzuk. Pár evõkanál olajon megdinszteljük a hagymát, lehúzva a tûzrõl megszórjuk ízlés
szerint pirospaprikával, õrölt borssal. Visszatesszük a tûzre, és rádobjuk a húskockákat, megvárjuk, míg levet ereszt kicsit a hús (pörköltet
kezdünk el készíteni tulajdonképpen). Rádobjuk a
sárgarépát, a leszûrt lencsét, a fehérrépát, a babérleveleket, és felöntjük kb. 1,5 liter vízzel (fõzés közben pótoljuk a vizet). Amikor majdnem puha a lencse és a hús, akkor beletesszük a sót, és belecsipegetjük a csipetkét, és készre fõzzük. Csipetke elkészítése: 10 dkg lisztet összegyúrunk 1 db tojással,
pici sóval, és a tésztából apró darabokat csipegetünk a levesbe vagy fõzõvízbe.

Tepsis csirkecomb
krumplival és sütõtökkel
Hozzávalók: 4 db csirkecomb (vagy csirkeszárny), 50 dkg krumpli, 50 dkg sütõtök, 5-6 gerezd fokhagyma, 10 dkg vaj, 2 db babérlevél, kakukkfû (lehet szárított is), 1,5 dl fehérbor, só,
õrölt fehérbors.

vasztjuk, majd lekenjük vele a csirkecombokat. A
maradék olvasztott vajat rácsorgatjuk a zöldségekre. Lefedjük egy fóliával, elõmelegített sütõbe helyezzük, majd közepes hõmérsékleten kb. 45 percig
pároljuk. Ezután levesszük a fóliát, majd visszahelyezzük a sütõbe, és szép pirosra sütjük.

Rakott túros tészta édesen
Hozzávalók: 25 dkg fodros kocka, 2 db tojás, 25
dkg tehéntúró, 1 dl tejföl, 5 dkg vaj, 3 ek cukor (2
ek nyírfacukor, 1 ek kristálycukor), 1 csomag
vaníliás cukor, 1 db citrom reszelt héja, 12 dkg
mazsola és aszalt vörös áfonya, 1 tk zsemlemorzsa, 2 csipet só.
A fodros tésztát forró, enyhén sós vízben kifõzzük,
majd alaposan lecsöpögtetjük. A tojásokat a cukrokkal, a tejföllel, a reszelt citromhéjjal, a vaj
2/3-ával és a túróval kikeverjük. A mazsolát megmossuk, majd a tésztához adjuk azt is, és alaposan
összekeverjük. Egy kerámia- vagy jénai tálat kikenünk a maradék vajjal, meghintjük a zsemlemorzsával, és beletesszük a túrós masszát. A sütõt 200
fokra elõmelegítjük, és kb. 20 perc alatt készre sütjük az egészet addig, amíg a teteje egy kicsit megpirul. Kissé hûlni hagyjuk, majd porcukorral meghintve, felszeletelve tálaljuk.

A csirkecombokat besózzuk, és megszórjuk ízlés
szerint õrölt borssal, majd egy kicsit állni hagyjuk.
A sütõtököt és a krumplit megpucoljuk, és ízlés
szerint felkockázzuk, majd megszórjuk sóval és
õrölt borssal. Egy tepsibe egymás mellé tesszük a
befûszerezett csirkecombokat, majd köré tesszük a
felkockázott sütõtököt és krumplit. Köré szórjuk a
fokhagymagerezdeket (nem kell megpucolni), rátesszük ízlés szerint a kakukkfûágat és a babérlevelet (megszórhatjuk szárított kakukkfûvel is), majd
aláöntjük a bort (bor helyett önthetünk alá 1,5 dl víz
és fél citrom levének a keverékét). A vajat felol-
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Álmok nyomában
Vida Szandra vagyok, a Kaposvári Egyetem hallgatója, és búcsúzom elõzõ iskolámtól, barátaimtól és nevelõimtõl. Röviden szeretnék köszönetet mondani és elmesélni néhány dolgot az álmaimról.
Másfél éve kezdõdött, egy szimpla iskolaváltással. Elõször csak lovagolgattam, meg
sem fordult a fejemben, hogy valami komolyabbat csináljak. Nem is fûztek hozzám sok reményt azok, akiktõl eljöttem.
De az új hely rengeteg újdonságot kínált.
Egy éve nyáron részt vettem a helyi gyerekversenyen, ahol eredményesen szerepeltem, és akkor jött a gondolat, mi lenne, ha
komolyabban is versenyeznék. Álomnak
szép volt. Csodálatos. De csak álom volt.
Ám az új helyen nem hagyták annyiban.
Úgy döntöttek, hogy az álmok nyomába
erednek és segítenek valóra váltani,
amennyit csak lehet. A rajtengedély vizsgával kezdõdött, ami annyit tesz, engedély
a versenyzésre. Akinek ilyen nincs, nem indulhat versenyen. Elõször nem voltam felkészülve, és annyira bizalmatlan voltam
magammal szemben, hogy sikertelen vizsgával zártam az októberi napot. Akkor
egypáran elfordultak, de néhányan kitartottak még mellettem. Õk segítettek átlendülni a kezdeti nehézségeken. Áprilisban
volt lehetõségem elmenni az újabb vizsgára, ahová sok – hozzám közel álló személy
– barát is elkísért. Ám ez sem hozott eredményt. Itt a lóra fogták a sikertelen vizsgát,
bár mindenki tudta, nem ez volt az igazi ok.
Ezek után sokaktól hallottam, hogy cseréljek lovat, mert nem leszek vele eredményes. Végül májusban sikerült letennem a
vizsgát és megkaptam az engedélyt.
Az ezt követõ héten részt vettem elsõ igazi
versenyemen, Alapon. Hibátlan pályával
kezdtük közös pályafutásunkat és hihetetlenül büszke voltam rá. El sem mertem
hinni, hogy ezt tényleg mi csináltuk.
Második versenyünk Balatonvilágoson
volt, ahová elõtte is rengeteget jártam, de
csak mint nézõ, és csak álmodoztam arról,
hogy egyszer talán én is lovagolhatok ott.
Ez az álmom is teljesülni látszott, és valóra
is vált. Ismét eredményesen zártam a na-

pot. Még fel sem ocsúdtam ebbõl az örömbõl, amikor meghallottam, hova megyünk
legközelebb.
Sóskúton elõtte egyszer jártam, de akkor is
nagy hatást gyakorolt rám. Bele sem tudtam gondolni, milyen fantasztikus érzés
lesz ott is versenyezni. Az élmény magával
ragadó volt! Mintha össze lett volna beszélve a hellyel, aznap nagyon jó eredményeket hoztunk. Megnyertük a versenyszámot! Csodálatos kezdete volt a nyárnak.
Következõ versenyünk Sárosdon volt, ami
azért különleges helyszín, hiszen innen érkezett az a csodálatos ló, amelyikkel lehetõséget kaptam versenyezni. Másodikak
lettünk, de itt nagyot hibáztam. Rám eddig
nem jellemzõ módon, elbíztam magam.
Következõ versenyeim nem sikerültek fényesen. Fehérváron leesés miatt kizártak,
Tamásiban nem kaptam meg a továbbjutásomhoz szükséges pontokat, majd ismét

Balatonvilágoson, eséssel zártam a versenyt. Elkeseredtem és már azon is gondolkodtam, hogy abbahagyom az egészet.
De a kis csapat, ahová tartoztam, ismét
nem hagyott magamra. Említésre került,
hogy augusztus végén ismét Fehérváron
megyei döntõ lesz, és csapatban indulnának, ahol rám is szükség van. Bár még le
voltam lombozódva, de erõt adott néhány
barátom és rengeteget segítettek, hogy
összeszedjem magam, és olyan eredményt
érjek el, amilyet elértem. Sikerült magam
abba az állapotba visszahozni, ahogy elkezdtem, és sikerült remek eredményt elérnem. Olyannyira, hogy egyéniben elsõ,
azaz megyei bajnok lettem. Hihetetlenül
csodálatos érzés volt mikor ez kiderült.
Leírhatatlan érzések kavarognak bennem
még most is, akárhányszor csak rá gondolok.
„Mert el kellett esned, hogy bajnok legyél!”

A serdülõ lányok a felnõtteket is legyõzték
A Veszprém megyei felnõtt bajnokságban induló SIKK (MESI) serdülõ kézilabdás lányai a bajnokság 3. fordulójában hazai pályán megszerezték elsõ gyõzelmüket. Izgalmas mérkõzésen két góllal legyõzték a szombathelyi Student Komfort alakulatát. A
bajnoki összecsapáson Zámbó Tibor vezetõedzõ elgondolásait zömében végrehajtották játékosai. A SIKK gyorsasággal és játéktudással ellensúlyozta az életkorban mutatkozó közel nyolcévi hátrányát.

SIKK: TAKÁCS (kapus), HORVÁTH 9, BODAKI 5, NYIRATI, VARGA 5, GLÜCK 8, VINCZE 2.
Csere: Kõvári (kapus), ERDÉLYI 4, Péteri, Hlusek, Pincési.
Edzõ: Zámbó Tibor.
Kiállítás: 4, illetve12 perc. Büntetõk 8/6, illetve 15/6.
Gratulálok és még további szép sikereket kívánok!
Va Lá
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Rendõrségi hírek

Az elmúlt testületi ülés (2016. szeptember 26.) óta 6 esetben került sor nyomozás elrendelésére Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt.
Súlyos testi sértés bûntette elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás egy simontornyai lakos ellen, aki 2016. október 5-én a délutáni órákban, ittas állapotban, lakásukban bántalmazta az élettársát, akinek az elsõdleges orvosi vélemény alapján
nyolc napon túl gyógyuló sérülése keletkezett.
Garázdaság vétsége miatt indult eljárás egy simontornyai férfi ellen, aki 2016. október 8-án, 21.40 óra körüli idõpontban elõzetes
szóváltást követõen az utcán bántalmazott egy másik simontornyai lakost, akinek a bántalmazás következtében, 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek.
Megszerzéssel elkövetett kábítószer birtoklásának bûntette miatt
indult eljárás egy simontornyai lakos ellen, akinél egy közúti ellenõrzés során végrehajtott ruházat átvizsgálás során a kabát zsebében kábítószer fogyasztásához használt eszközt és zacskóba
csomagolt kábítószergyanús anyagot találtak, majd a lakásán foganatosított házkutatás során további kábítószergyanús anyag került lefoglalásra. A vele szemben alkalmazott gyorsteszt
Amfetaminra és THC-re pozitív értéket mutatott.
Információ merült fel továbbá arra, hogy nevezett Simontornyán
több személynek is értékesített kábítószert, ezért õrizetbe vételére került sor, majd a bíróság elõzetes letartóztatását rendelte el.
Az ügyben további házkutatások végrehajtására és gyanúsított kihallgatásokra került sor.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2016. október 18-án, 22.20 óra és 22.40 óra közötti idõben a
Simontornyán az egyik vendéglátó egység körbekerített, zárt teraszára felmászott, arról leemelt és eltulajdonított 1 db kb. 130 cm
magas tuját a mûanyag cserepével együtt. A cserép eközben
összetört, majd az elkövetõ kb. 100 m-re arrébb a tuját – miután a
polgárõrök megzavarták –, hátrahagyta.
Az elkövetõ személye a feljelentést követõen rövid idõn belül
megállapítást nyert, nevezett elõállítására, majd gyanúsítottkénti
kihallgatásra került sor. Az ügy gyorsított eljárással került befejezésre.
Garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás egy simontornyai lakos ellen, aki 2016. október 23-án,
00.10 óra körüli idõben Simontornyán az egyik szórakozóhely
elõtt az utcán bántalmazta volt barátnõjét.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett egy másik simontornyai
lakos ellen, aki elõzetes szóváltást követõen 2016. október 22-én,
3.00 óra és 4.00 óra közötti idõben a Simontornyán az egyik utcában elõzetes szóváltást követõen egy pezsgõsüveggel fejbe ütötte,
amely során az elsõdleges adatok alapján 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett, azonban az elkövetés eszköze és a támadott testrész miatt súlyosabb sérülés kialakulásának a lehetõsége
is fennállt.
Mikoly Tibor r. alezredes, õrsparancsnok
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KULTÚRA

VINCZE ANGÉLA
FESTÕMÛVÉSZ
Rajz-földrajz szakos tanári diploma megszerzése után hivatásos festõ lett, majd a Magyar
Iparmûvészeti Egyetem vizuális környezetkultúra szakán végeztem textil szakirányban.
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Megnyerte vagy nem
a közönségdíjat?
A tokaji fotópályázaton sikeresen szerepelt a fenti FÉNYEK A
SÖTÉTBEN fotójával Gárdonyi Róbert. Az eredeti határidõig õ
kapta a legtöbb szavazatot, tehát megnyerte a közönségdíjat. Ekkor kitolták a határidõt lapzárta utánra!!!??? A gyõztesnek hitt és
tudott fiatalember egy kissé csalódott, s nem érti az egészet. Az
idén õ kapta legtöbb szavazatot, vagyis közönségdíjas lett.
A Simontornyán érettségizett fiatal fotós a fényképezés megszállottja, kedvét ez sem szegi. Lapunkban korábban több fotót is õ
készített, s a mostani képe is tetszik Simontornya zömének, ezt bizonyítja a szavazatok nagy száma. Robi már eddig is bizonyította
tehetségét, jó meglátását, mely szükséges a jó fényképezéshez.
Nem elég a kitûnõ gép, hanem állandóan fejleszteni kell a tudást,
bõvíteni szükséges az ismereteket.

Sajnos, sokan azt, hiszik, hogy õk igazi fotósok, de gondolják csak
meg: az írógépen ugyanazok a betûk vannak, a zongorán ugyanazok a billentyûk mégis kevés Jókai Mór és Kocsis Zoltán születik.
Va Lá

Mûvészeti technikák XI/3. rész – Monumentális festészet

A szekkó
Bevezetés
Nos, azt hiszem, az átlagember számára a cím nem sok mindent
árul el, ezért rögtön vágjunk a dolgok közepébe!
A szekkó tulajdonképpen a freskó kistestvére – fogalmazhatunk
hétköznapi nyelven. Ugyanúgy a falfelület adja az alapot, ugyanúgy a monumentális festészeti mûfajok közé tartozik. Vannak
azonban lényeges különbségek is: pl. az alap teljesen száraz, a festéket nem mészpáncél rögzíti a falon. Külön kötõanyagot kell alkalmazni a festékhez keverve. A szekkó élettartama is sokkal rövidebb, mindössze 30-40 év.
Talán azért is hangzik ilyen ismeretlenül a név – szekkó – mert általában csak a freskó kifejezés terjedt el. Minden, ami nagyméretû és festmény, a közvélekedés szerint freskó. Pedig beszélhetünk
freskóról, szekkóról, a kettõ vegyítésérõl: amikor a száraz falfelületre mészréteget alapozunk, a pannó pedig nagyméretû keretezett felületet jelent, ahol nem a fal adja az alapot: a kép a falról elmozdítható. Ez utóbbi változatot nevezte – tévesen – freskónak az
1937-es párizsi világkiállításról tudósító újságíró.

Az encsi Szent Anna templom oltárfala (Fecske Orsolya szekkója)
Mindent egybevetve elmondhatjuk, a mûvészet boszorkánykonyhája – az érdeklõdõk számára – sok meglepetést tartogat. Ehhez
ajánlom a simontornyai könyvtárból: A képzõmûvészet iskolája
I.-II. c. kötetet.
Gyurkó Gábor
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MEGSZEREZTE MÁSODIK GYÕZELMÉT
A SIKK FELNÕTT FÉRFI KÉZILABDACSAPATA
A sérülések, munkahelyi elfoglaltságok és az eleve kevés játékossal rendelkezõ csapat hõsiesen küzdött. Az Ercsi ellen az ötödik
Veszprém megyei bajnokságban lejátszott találkozón másodszor hagyhatta el gyõztesen a pályát. A játékosok tompán, sok hibával játszottak, s némi túlzással Zámbó Tibor edzõ hozta a mérkõzést.

Simontornya 60 nézõ. V.: Fodor–Krupják.
SIKK: Somogyi – Kapoli 4, Csendes 9, Kiss 8, Pásztor 3, Nacsa 4, Lampert 3.
Csere: Szilágyi 1, Zsámboki.
Edzõ: Zámbó Tibor.
Büntetõk 5/3, illetve 1/1, kiállítások 8, illetve 16 perc.

MEGSZÜLETETT A HARMADIK GYÕZELEM
A SIKK felnõtt csapata a Veszprém megyei bajnokságban lejátszotta hatodik mérkõzését, s magabiztosan gyõzött a Martonvásár ellen. Az elsõ negyedóra kiegyenlített játékot hozott (15. perc: 6-6), ezután feljavult a támadójáték, elsõsorban Csendes Flórián góljaival
elhúzott a Zámbó Tibor edzette gárda. A védekezés is, magabiztosabb lett, a kapuban Somogyi Tamás több bravúrt is bemutatott. A
lelkes közönség ûzte-hajtotta csapatot ennek eredményeként az 52. percben tízet számolhatott a Martonvásárra. Eközben megsérült a
gólkirály, Csendes Flórián. Hiányát kihasználta a vendégcsapat, s kissé kozmetikázott a végeredményen.

SIKK–Martonvásár 32-25 (15-9)
Simontornya, 60 nézõ. Vezette: Fodor G.–Pap A.
SIKK: SOMOGYI – Kapoli 3, CSENDES 13, Kiss 1, Pásztor 3, NACSA 8, Lampert 3. Csere: Zsámboki 1.
Edzõ: Zámbó Tibor.
7 m-es 4/4, illetve 7/7. Kiállítások: 10, illetve 6 perc.

VENDÉGKÉNT LÕTT 30 GÓLLAL NYERNI ILLENE
A Veszprém–Fejér megyei bajnokságban Várpalotán lejátszott mérkõzésén a 30 lõtt gól ellenére vesztesen hagyta el a pályát a SIKK
felnõtt kézilabdacsapata. A védekezés minõségét jellemzi, hogy ugyanakkor 39 gólt kaptak. Ezek a tények, valamint az hogy a mérkõzésre, cserejátékos nélkül mindössze heten utaztak el, így a második félidõben nagyon elfáradtak.

ÕSI SE–SIKK 39-30 (15-12)
Vezette: Dobovai–Öcsi T.
SIKK: Somogyi – Kapoli 3, Csendes 7, Szilágyi 1, 2, Nacsa 9, Lampert 8.
7 m-es 1/1, illetve 1/0. Kiállítás 2, illetve 0 perc.

IDEGENBEN DÖNTETLEN A BICSKE ELLEN
Félig üres vagy félig tele a pohár?
A mérkõzés vége elõtt 3 perccel még 2 góllal vezetett a Simontornya, de a végjáték a hazaiaknak sikerült jobban.

Bicskei TC–SIKK 24-24 (10-12)
SIKK: Somogyi – Kapoli 4, Csendes 9, Kiss, Pásztor 2, Nacsa 3, Lampert 4.
Csere: Szilágyi 2, Zsámboki, Tanki.
Edzõ: Zámbó Tibor.
7 m-es, 1/1, illetve 7/6. Kiállítások: 14, illetve 2 perc.
Ismét felmerült, hogy kevés játékos áll Zámbó Tibor vezetõedzõ rendelkezésére. Ezzel a kérdéssel megkerestük Lampert Csaba ügyvezetõ elnököt, aki elmondta, valóban kevés a játékos, ugyanis a tavalyi NB II-es ezüstérmes junior csapat zöme eligazolt. Õket nehéz
pótolni, de lassan látszik az alagút vége. Tehetséges serdülõkorú játékosok bevonásával tovább él Simontornyán a férfi kézilabda.
Terveink között szerepel más játékosok aktivizálása, valamint a Veszprém megyei bajnokságtól eltiltott Demeter Károly kegyelmi
kérvényének benyújtása.
Va Lá

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