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A magyar kultúra napja
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük annak em-
lékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fe-
jezte be a Himnusz megírását.
A Krammer Ferenc kórus mûsora tette teljessé az ünne-
pet a közönség számára. Közös himnuszénekléssel, ver-
sekkel, idézetekkel, dalokkal és a 2015-ös év rendezvé-
nyeinek emlékképeivel.
Ezen az ünnepen jelen volt a cselekvési vágy az alkotás-
ra, a tenni akarásra, amely arra a reformkorra jellemzõ,
amelyben nemzeti himnuszunk született.

Géringer Hajni

A testületi ülésrõl jelentjük .   .   .   .   .   .   .   . 2-4

Rendõrségi beszámoló .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5

Elment egy kis „nagy ember” .   .   .   .   .   .   .   . 5

Egy este az önkéntes tûzoltókért .   .   .   .   .   .   . 8

Udvariasak voltak a házigazdák.   .   .   .   .   .   . 12

Tartalom



2 KÖZÜGYEK 2016. február

A testületi ülésrõl jelentjük
Az ülésen 5 fõ és 4 egyéb napirendi pontot
tárgyaltak.

A polgármester fontosabb
intézkedései

1. A szennyvízcsatorna három alprojektje
tekintetében sem a tartalékkeret, sem a
költségmegemelés felhasználására nem
került sor, mivel a vállalkozó elállt a szer-
zõdés végrehajtásától. A tartalékkeret
gépbeszerzés része sem valósult meg, mert
a beszerzésre legalább három vállalkozót
kellett volna meghívni, akik adnak is be pá-
lyázatot. Mivel csak egy vállalkozó terjeszti
– kizárólagos joggal – a berendezést, így
nem lehetett biztosítani a három beérkezõ
ajánlatot.
A 2015. december 16-ai szennyvizes pro-
jektzáró rendezvény megtartásra került.
2. Januárban megtartottuk az ivóvizes pro-
jekt éves garanciális bejárását. A kivitele-
zõ, illetve az üzemeltetõ még nem egyezett
meg mindenben, így további egyeztetésre
lesz szükség.
3. Elkészült a 181. hrsz. alatti ingatlan
elektromos bekötése. A végleges haszná-
lati szerzõdés aláírása van folyamatban. A
043/17. hrsz. alatti ingatlan bekötése eddig
azért maradt el, mert áramváltós elszámo-
lási fogyasztásmérési tervet kellett készít-
tetni, amely azóta elkészült.
4. A központi orvosi ügyeleti gépjármûre
tárolási nyilatkozatot írtam alá a Nitroké-
mia Zrt. kérésére.
5. A tûzjelzéseket – egy új rendelet szerint
– átvette a katasztrófavédelem távfelügye-
lete. Így a központi orvosi ügyeletnél a je-
let már nem az OKTEL veszi. Ehhez az ott
dolgozók kaptak egy jelszót, amellyel beje-
lentkezve a téves tûzjelzéseket lemondhat-
ják. A távfelügyeletnek többletköltsége
van, amely – központilag meghatározott –
6.615 Ft/áfa/hó.
6. Katonai meghagyásra újabb jelentést
kellett tenni.
7. A képviselõ-testület döntése értelmé-
ben a szippantott szennyvíz gyûjtése, szál-
lítása és ártalmatlanítása ügyében nem
kell közbeszerzési eljárást kezdeményez-
ni, mivel az új közbeszerzési törvény a szol-
gáltatás alsó határát 8 millió forintról 16
millió forintra emelte. A közszolgáltatásra
a beszerzést megkezdtük.
8. Megrendeltem a gyógyszertár épületé-
nek ereszcsatorna javítását. Az orvosi ren-
delõk felõli lefolyó elkészült, a templom-
mal szembeni oldali még nem.
9. A havazás miatt megrendeltem az uta-
kon a hóeltakarítást, valamint a síkosság-
mentesítést.
10. A szippantott szennyvíz mennyisége a
rákötésekkel, illetve az aknákban lévõ
szennyvíznek a fogadó aknába történõ át-

szivattyúzásával drasztikusan visszaesett.
A veszteség kompenzálására a 2015. év IV.
negyedévében áfával 708.700 Ft veszteség
keletkezett. Ennek kifizetését saját hatás-
körben felvállaltam. Maga a kifizetés még
nem történt meg. A 2016-os év öt hónapjá-
ra a következõ képviselõ-testületi ülésre
elõterjesztést készítek, amennyiben arra
szükség lesz.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl

December 15-én a Tamási Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltségén aláír-
tam a közmunkaprogramról szóló hatósá-
gi szerzõdést. Ugyanezen napon délután
Budapesten az NFÜ-nél tárgyaltam a
szennyvízprojekt ügyében.
December 16-án tartották a Simontornya
Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása
projekt zárórendezvényét.
December 17-én az SOS Klub karácsonyi
ünnepségén köszöntöttem a szervezet tag-
jait.
December 18-án a Mindenki karácsonya
rendezvénysorozaton vettem részt, majd
tárgyaltam a Fried-kastély tulajdonosával,
Phan Bich Thien asszonnyal a 2016-os év-
ben várható feladatokról.
December 21-én az Õszikék Szociális Szol-
gáltató Központban köszöntöttem az in-
tézmény lakóit karácsony alkalmából.
December 28-án fennállásának 10 éves év-
fordulóját ünnepelte a központi orvosi
ügyelet. Ez alkalomból valamennyi dolgo-
zót, valamint a Simontornya és Térsége
Sürgõsségi Betegellátást Biztosító Önkor-
mányzati Társulásban részt vevõ települé-
sek polgármestereit vendégül láttuk. A ju-
bileumi ünnepség, valamint a Mindenki
karácsonya rendezvény szervezõinek és tá-
mogatóinak köszönetemet fejezem ki.
December 31-én szilveszter alkalmából a
ferences kolostor elõtti téren vendégül lát-
tuk a város lakóit, együtt köszöntöttük az
új évet.
Bejelentem, hogy a karácsonyi vásár a
Pillich Ferenc Szakiskola szervezésében
került megrendezésre, a vásár mellett szín-
vonalas mûsorokat is láthattak az érdeklõ-
dõk. Köszönöm a szervezõk munkáját!
Január 6-án délelõtt elrendeltem a hó-
eltakarítás megkezdését. Az önkormány-
zat a Városüzemeltetési Kft.-vel kötött
szerzõdést a feladatra, õk felkészülten,
egész nap dolgoztak.
Január 8-án köszöntöttem Adorján Lajos
bácsit 90. születésnapja alkalmából.
Január 14-én Tamásiban részt vettem a
TOP pályázati megbeszélésen.
Január 22-én a részt vettem a magyar kul-
túra napja alkalmából rendezett mûsoron,

köszönetemet fejezem ki a szervezõknek
és a fellépõknek.
Január 23-án részt vettem a Simontornya
Önkéntes Tûzoltó Egyesület bálján.

Csõszné Kacz Edit

A polgármester elmondta, hogy pénteken
kötetlen beszélgetés keretében tárgyaltak
a képviselõk a bizottságok megváltoztatá-
sáról, és a tanácsnokválasztás lehetõségé-
rõl. Mindkettõt elutasította a többség.
Ugyanaznap Szakács Tibor levélben ke-
reste meg az önkormányzatot a lakásvá-
sárlásával kapcsolatban. Nem tudja fizetni
a megállapított részleteket. A következõ
ülésre elõterjesztés készül, a testület dönt
majd az ügyben.
Csõsz László képviselõ: A hóeltakarítással
kapcsolatban elmondja, hogy rendben
megtörtént. Kéri, hogy amennyiben lehet-
séges, akkor legközelebb, ha a városban
már végeztek a munkálatokkal, akkor a
szõlõhegyre vezetõ utakat is takarítsák le.
Zsolnai István képviselõ: Javasolja egy út-
sózó gép beszerzését. Akkor lesz tökéletes
a munka, ha a síkosság-mentesítés is meg-
történik. Az ahhoz szükséges anyagot le-
het tárolni, nagyobb mennyiséget be lehet
szerezni belõle.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Ez meg-
történt, van granulátum. A közmunkások
szórják a hídon, a buszmegállóban, ahol
szükséges. Elmondja, hogy Simoni Gábor
önként végzett hóeltakarítást, segítve ez-
zel az önkormányzatnak, a lakosságnak.
Köszöni a munkáját. Hivatalosan 5 centi-
méternyi hóesés esetén kell elkezdeni a ta-
karítást, a városban már 3 centiméternyi
hóesés után elkezdte a Városüzemeltetési
Kft. a munkát. A testület az elõzõ ülés óta
hozott fontosabb döntésekrõl, intézkedé-
sekrõl szóló polgármesteri tájékoztatót, a
város közrendjét, közbiztonságát érintõ
eseményekrõl, döntésekrõl szóló tájékoz-
tatót, továbbá a lejárt határidejû KT hatá-
rozat végrehajtásáról szóló jelentést tudo-
másul vette, és elfogadta.
23/2015.(II. 23.) számú lejárt határidejû
KT határozat végrehajtási határidejét
2016. december 31-re módosítja.
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Javaslat az önkormányzat
képviselõ-testületének

2016. évi költségvetésére.

(I. forduló)

Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesz-
tési és környezetvédelmi bizottság tagja:
A bizottság elfogadásra javasolja terveze-
tet, de az elhangzott javaslatokat számsze-
rûsíteni kell. Fel kell állítani egy fontossági
sorrendet, ki kell számolni, hogy mi fér be-
le a költségvetésbe.
Andráskó Péter, a köznevelési, kulturális
és ügyrendi bizottság elnöke: A bizottság
nem számszakilag vizsgálta az anyagot, ha-
nem a jogszabályoknak való megfelelés
kérdésében. Elfogadásra javasolja az elõ-
terjesztést.
Zsolnai István, az egészségügyi, szociális
és sportbizottság elnöke: A bizottság elfo-
gadásra javasolja a tervezetet, de kiegészí-
tésekkel. Javasolja az Õszikék gondozási
központ bõvítését, a Beszédes és a Kadar-
ka utca rendbetételét, az óvodában a cso-
portlétszám 4-re csökkentését, kazáncse-
rét, a vízbetörések kivizsgálását, kijavítá-
sát, a karácsonyi vásár támogatását, az ön-
kéntes tûzoltóságnak csak az eredetileg
tervezett támogatás adását.
Andráskó Péter: Az utcák felújításánál
szabjanak meg határidõt és felelõst is. Ja-
vasolja a térfigyelõrendszer bõvítését.
Kért ajánlatot, 10 kamera beszerelése
másfél millió forintba kerül. A tûzoltószer-
tár felújítására 4 millió forintot irányzott
elõ a testület, úgy, hogy a Városüzemelte-
tési Kft. nem befizeti az összeget, hanem
„ledolgozza”. Javasolja, hogy a Kórház ut-
cai burkolatot is újítsák fel, a Petõfi utcán
pedig a padkát kell kijavítani, a Közútke-
zelõ nem csinálja meg.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési
Kft. ügyvezetõje: Ha a bõrgyári telephe-
lyen lesz, akkor megoldható. Más helyen a
számlázás gondot okozhat.
Csõszné Kacz Edit: A határozatok végre-
hajtásáért a polgármester felelõs. Ha kivá-
laszt a testület egy kivitelezõt a munkákra,
akkor nem teljesítés esetén lehet kötbért
kérni. A kivitelezésbe azonban az idõjárás
is beleszól. Nem volt még szó a sportcsar-
nokról. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy
nyert a kézilabdaklub 7 milliót felújításra,
de kell 3 millió forint önerõ. A KLIK-kel is
egyeztetni kell.
Az interneten sok olyan információ jelent
meg, ami téves. A szennyvíz projektnél
amint pontos információ lesz, akkor tájé-
koztatjuk a lakosságot.
A tûzoltóegyesület pedig döntse el már,
hogy hova építi a szertárat.
Szabó Attila alpolgármester: Már 200 ezer
forintba került a tûzoltószertár tervezteté-
se! A Mátyás király utcai járda, esõs idõ-
ben járhatatlan. A víz nem folyik el, a kör-
nyezõ házakban is megjelenik a víz. Ha ott
járda épül, akkor vízelvezetõ is kell. Most
van ott egy csõ, a DRV munkatársai kipu-
colták, de azóta sem jó.
Csõszné Kacz Edit: Az utakat a TOP pá-
lyázatból tudjuk kijavíttatni. Tamásiban

Naszvadi Balázs tartott tájékoztatót a le-
hetõségekrõl. Tolna megyében a fõutakra
jut pénz. Ebben benne van a 64-es út
Cecétõl az Igari útig. És azok az utak van-
nak elõnyben, amik a foglalkoztatással
összefüggnek. Így Paks felé meghosszab-
bítják a Pálfai utat.
Csõsz László: A Beszédes utcát a Posta
elõtti résszel egységesen kell felújítani. A
költségvetési tervben van 10 millió forint a
szennyvízprojektre. Mi ez? A társulaté
lesz? Ha igen, akkor az elõbb-utóbb vissza-
kerül az önkormányzat számlájára. Akkor
lehet rá számolni. A régi szennyvízhálózat
javítása nagyon fontos. Ha most ráköltünk
10 milliót, utána az évente hoz 5 milliót,
hogy nem kell a csapadékvízért fizetni.
Csõszné Kacz Edit: A szennyvízprojektbõl
visszajáró pénzt lehet, hogy csak 2018-ban
kapja meg a város. A Mátyás király utcá-
ban valószínûleg sikerül eladni két lakást,
ebbõl is várható bevétel.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Azt la-
káscélra, lakásfelújításra lehet fordítani.
Csõsz László: A sportcsarnok ügyében tár-
gyalni kell a KLIK-kel. Ha az önkormány-
zat rákölt 10 milliót a csarnokra, akkor ne
kelljen az egyesületeknek fizetni a haszná-
latért. Az önkormányzat felbontsa a szer-
zõdést a KLIK-kel. Vegye vissza az önkor-
mányzat a csarnokot, bérelje tõle a KLIK.
Bárdos László: Ez nem ilyen egyszerû, jog-
szabály írta elõ, hogy az iskolát át kellett
adni mûködtetésre.
Csõszné Kacz Edit: A testület hatalmazza
fel a polgármestert, hogy tárgyaljon a
KLIK-kel, még a február 15-i határidõ
elõtt.
Bárdos László: Határozatba kell foglalni a
fejlesztési feladatok sorrendiségét. A tes-
tület döntése alapján kidolgozásra kerül a
költségvetés. Az itt felsorolt ötletek közül
csak 2-3 valósítható meg a jelenlegi keret-
bõl. Elsõ lehet a szennyvízbetörések kijaví-
tása, és második a Beszédes utca és kör-
nyékének rendbetétele. Ha ez így lesz, ak-
kor több nem fér bele.
Bárdos László: Ilyen alapra nem lehet
költségvetést tervezni. Nem lehet elfogad-
ni hiányos költségvetést.
Csõsz László: A közmunkaprogramnál 21
millió a hozzájárulás. Miért? Most
100%-os támogatottságú programok van-
nak, innen is lehet elvenni. Elhangzott az
óvodánál, hogy elég 4 csoport. Most nyug-
díjba megy 2 óvónõ, szeptembertõl meg-
spórolható a bérük, az 3 millió forint.
Zsolnai István képviselõ: Igen, a szociális
bizottság óvónõ tagja is egyetértett ezzel.
Nem kell elbocsátani embert, mert nyug-
díjba vonulnak. A gyereklétszám meg saj-
nos csökken.
A testület az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetési tervezetét megtárgyalta. A 2016.
évi beruházási, fejlesztési feladatokból el-
sõbbséget élvezzen, és feltétlenül beterve-
zésre kerüljön: 1. a szennyvízbetörések
megakadályozása, a csatornarendszer hi-
báinak kijavítása;
2. a Beszédes utca–Posta–Mátyás király
utca burkolatának felújítása.

Javaslat az önkormányzat
tulajdonában lévõ lakások és

helyiségek bérletére

Bárdos László: Valamennyi bizottság tár-
gyalta a tervezetet. A lényege, hogy meg-
szûnik a határozatlan idõre szóló bérlet,
ezentúl maximum 10 évre ad bérbe az ön-
kormányzat lakást. Csak simontornyai la-
kos, illetve olyan juthat így lakáshoz, aki-
nek Simontornyán van a munkahelye, il-
letve annak telephelye. A bizottságokban
vita volt a lakbéremelés mértékérõl. A ja-
vaslatban 10% szerepel, a szociális bizott-
ság 50%-ot javasolt, az ügyrendi bizottság-
ban nem született döntés, két javaslat is
volt a 10, illetve 45%-ról, a pénzügyi bi-
zottság 75-117% közötti emelést javasolt.
47 darab lakás van. Arra hivatkoztak a
képviselõk, hogy a bérlõk nem fizetik a kö-
zös költséget. Kiderült, ilyen nincs is ezek-
ben a házakban. A befolyt összeget elkülö-
nítetten kell kezelni, és a befolyt pénzbõl
lehet fizetni a felújításokat. Eddig, ha ilyen
kérés jött, mindig a testület döntött a fel-
újításokhoz történõ hozzájárulás mértéké-
rõl. Ez ezentúl is így lesz.
Andráskó Péter, a bizottság elnöke: A bi-
zottság 50%-os emelést javasol, és a pénz
külön kezelését, felújításokra fordítását. A
tervezet többi részét elfogadásra javasolja.
Csõszné Kacz Edit: A 10%-os emelést ja-
vasolja. A lakások nagy része a Beszédes
utcában van. Most 4,6 millió forint a be-
hajthatatlan követelés, ennek nagy része a
be nem fizetett lakbérekbõl származik. Ha
ezt így megemeli a testület, akkor jövõre
már 7 millió lesz az összeg.
A javaslatban szereplõhöz képest módo-
sult a melléklet is. A TOP pályázat kereté-
ben lehet pályázni a szolgálati lakásokkal
rendelkezõ ingatlanokra is. Eddig ez nem
volt, csak akkor lehetett például tetõt fel-
újíttatni, ha ott csak rendelõ van. A Temp-
lom utca 4-ben van egy lakás, ami lakott,
de ebbõl kerül kialakításra a rendelõhöz
vizesblokk, a bérlõ elhelyezésérõl gondos-
kodik az önkormányzat, ezért ez az átme-
neti lakás megszüntetésre kerül.
A vizesblokkot mindenképpen ki kell ala-
kítani, az orvosi rendelõket fel kell újítani,
ez elõírás. Akkor elsõsorban erre kell for-
dítani a bérletbõl befolyt összeget.
A város önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete szavazással döntött a beérkezett
módosító javaslatokról: az 50%-os emelést
5 igen és 1 ellenszavazattal, tartózkodás
nélkül elfogadta.

Tájékoztató a behajthatatlan
követelésekrõl

Simontornya Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete megtárgyalta a behajtha-
tatlan követelésekrõl szóló elõterjesztést,
és úgy döntött, hogy az elõterjesztésben
szereplõ, 6 fõ lakbérhátralékából szárma-
zó, 269.241 Ft összegû behajthatatlan kö-
vetelésrõl lemond.

Folytatás a következõ oldalon.
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Javaslat a 2016. évre tervezett
kulturális programokra

Andráskó Péter: A bizottság és a mûvelõ-
dési ház igazgatója is azt javasolja, hogy
egy évben, csak 2-3 nagy városi rendezvény
legyen. 2016-ban ezek: a városnap, a moto-
ros találkozó és a karácsonyi vásár.
Kántor Mónika: A városnapon Rúzsa
Magdi koncert lesz, már folynak a tárgya-
lások, 2 millió forintba fog kerülni. A mo-
toros találkozón a Lord együttes lesz a
sztárvendég.
Csõsz László: A városnapon ne legyen be-
lépõdíj!
Kántor Mónika: A bevételekbõl lehet ven-
ni sörpadot, nagyméretû napernyõt, és
nem kell mindig kölcsönkérni.
Bárdos László: Egyetért a képviselõnõvel.
De akkor ezt is be kell tervezni a költségve-
tésbe.
Csõszné Kacz Edit: Azt javasolja, hogy
minden képviselõ ajánlja fel, hogy egy gar-
nitúra sörpadot megvásárol.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal elfo-
gadta a kulturális programra elõterjesztett
javaslatot.

Tájékoztató a Simontornya,
belterület 144 hrsz. alatti ingatlan

tulajdonjogáról

Csõsz László: Jó lenne megsürgetni, hogy
meg lehessen hirdetni az épületet, gépek
nélkül.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési
Kft. ügyvezetõje: Elektronikus már a rend-
szer. Egy hónapba telik, interneten megy a
licitálás is.
A képviselõ-testülete megtárgyalta a
Simontornya, belterület 144. hrsz. alatti in-
gatlan tulajdonjogának átvezetésérõl ké-
szített elõterjesztést. A mielõbbi döntés
érdekében felveszi a felszámolóval a kap-
csolatot.

Javaslat a Vak Bottyán-lakótelepi
lakások felújítására

Kántor Mónika: A bizottság elfogadásra
javasolja az elõterjesztést az A változat
szerint.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Ez mun-
kát ad a Városüzemeltetési Kft.-nek.
Csõsz László: Ez sincs benne a költségve-
tési tervben.
Bárdos László: A lakáseladásból befolyó
pénzbõl történik a felújítás, nem kell külön
betervezni.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete megtárgyalta a lakóte-
lepi lakások felújításáról készített elõter-
jesztést. Ennek alapján: Vak B.-ltp. 12 II/6.
és a Vak B.-ltp. 14. II/6. sz. alatti ingatlano-
kat, csak minimális mértékben újítja fel.
Erre a 2016. évi költségvetése terhére
1.890.286 forintot biztosít.

Tájékoztató a TOP-projektek
elõkészítésével és megvalósításával

összefüggõ feladatokról

Csõszné Kacz Edit: Az öt tervezett beru-
házás: a kultúrházi körárok felújítása, az
Õszikék bõvítése, a Templom utcai rende-
lõk és a szolgálati lakások felújítása, a nap-
közi konyhafejlesztése és az óvoda épület
felújítása.
Andráskó Péter: Megkérdezi, lesz-e át-
emelõ a körárok végén.
Nagy Károly településfejlesztési és telepü-
lésüzemeltetési ügyintézõ: Igen. Szivattyút
kell venni, de ez is benne van a pályázat-
ban. 10 millió forintba kerül minimum. Fix
csõtelepítés lesz.
Önkormányzatának képviselõ-testülete 6
igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.

A képviselõk bejelentései,
interpellációi, kérdései

Csõsz László: A gondozási központban
sok a panasz a hétvégi étkeztetésre. Igarról
hozzák az ebédet, de nagyon rossz minõsé-
gû.
Csõszné Kacz Edit: Tud róla a hivatal. A
gondozási központ vezetõjének kötelessé-
ge, hogy jelezze ezt a szolgáltatónak.
Csõsz László: A temetõnél kivágták a nagy
fákat, de a gyökere bent maradt, felgyûrte
az aszfaltot, balesetveszélyes, a Városüze-
meltetési Kft. szedje ki.
Andráskó Péter: A Petõfi utcán meg-
süllyedt a nyomvonal, megkérdezi, hogy
kinél kell ezt jelezni?
Másik kérdése: ha valaki telket szeretne
venni az Igari út végén, ahhoz kell-e rende-
letmódosítás. Az építményadóval kapcso-
latban keresett meg két vállalkozó. Azt
kérdezik, az õ csarnokaik miért nem minõ-
sülnek termelõüzemnek
Bárdos László: A telek eladható, az el-
adáshoz nem kell rendeletmódosítás. Azt,
hogy mi minõsül termelõüzemnek, azt jog-
szabály határozza meg. Ha a vállalkozó
úgy gondolja, nem jogos a megállapított
adó mértéke, akkor megfellebbezheti a
határozatot. De errõl nem a képviselõ-tes-
tület dönt, a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal bírálja el a fellebbezést. Adót módosíta-
ni évközben nem lehet, általában minden
év novemberében foglalkozik a kérdéssel a
testület.
Pásztor Krisztián: Megkérdezi, hogyan
történik a szippantott szennyvíz ártámoga-
tása. Mióta megemelte a kft. az árat, azóta
többen felbontották a szerzõdét. Alig van
megrendelésük, két embert alkalmazni
kell, a bérköltségük magas. Havi 250 ezer
forint mínuszban van a cég.
Csõszné Kacz Edit: Tud róla, hogy a lakos-
ság „megoldja” a szennyvízelvezetést, nem
hívják ki a szolgáltatót.
Bárdos László: A DRV megküldi a jegyzõ
részére, hogy kik azok, aki nem kötöttek rá
a rendszerre, õk talajterhelési díjat fognak
fizetni, ami tízszerese a csatornadíjnak.
Pásztor Krisztián: Most azokról van szó,
akik csatlakoztak a rendszerre, de a derítõ-
jükben összegyûlt szennyvizet nem szip-
pantatják ki, hanem belevezetik a csator-

nába. Kéri, hogy támogatásként kapjon
pénzt a kft.
Csõsz László: Májusig van erre a feladatra
szerzõdése a kft.-nek, akkor 1.250 000 fo-
rintot kell erre betervezni a költségvetés-
ben.
Zsolnai István: Sajnálja, hogy nincs jelen a
városi tévé, mert sokakat érintõ ügyrõl van
szó. Az egyik, hogy a szociális bizottság sok
bejelentést kapott arról, hogy dr. Ollmann
Anasztázia doktornõ nem tartja be a ren-
delési idõt, sõt, készenléti idõben elhagyta
Simontornya területét. Ebbõl nagy baj
származhat. Kéri, hogy figyelmeztessék
ezekre a dolgokra.
A másik téma: a facebookon téma volt a
szociális tûzifa program. Úgy látja, hogy
egyesek ebbõl politikai tõkét akarnak ko-
vácsolni. Véleménye szerint az ilyen cso-
portoknak addig van létjogosultsága, amíg
segítõ szándékkal dolgoznak, nem más be-
mocskolása a cél. Bencze János nyílt levél-
ben fordult a polgármesterhez. Kéri, hogy
legközelebb elõbb keresse meg a bizottsá-
got, tájékozódjon! A szociális tûzifa pályá-
zatról: a program nem jó, nem segíti a pénz
hatékony felhasználását. A fa köbmétere
ezer forintba kerül, az ideszállítása 3000
forintba. Kikötés, hogy csak az kaphat be-
lõle, aki lakhatási támogatásban részesül.
Ezt Simontornyán valamivel több, mint
100 család kapja. Ez évente 24-48 ezer fo-
rint támogatást jelent. Pincehely az idén
lépett be a programba, de annyi gond volt,
hogy megmondták, soha többet nem pá-
lyáznak erre. Van, aki kap lakhatási támo-
gatást, családi pótlékot meg még fát is. Az
egyedülálló kisnyugdíjas meg semmit se
kap, mert a nyugdíja pár száz forinttal
meghaladja a határt. Helyben a szociális
bizottság tudja jól, hogy kinek milyen a
helyzete. A polgármester asszony megkér-
dezte, kik azok, akiknek szüksége lehet a
fára. Aki olyan élethelyzetben van, hogy
segítségre szorul, az mindig számíthat tá-
mogatásra. Ennyi pénzbõl, ami erre a
programra kellett volna, sokkal hatéko-
nyabban tudja a bizottság támogatni a rá-
szorulókat.
Bárdos László: A rendszer 2011-ben in-
dult, sok vitát váltott ki. A környéken több
település pályázott, látható, hogy minél ki-
sebb a település, annál több támogatást
kap. Belecska 3 milliót, Hõgyész 1,2 millió
forintot kapott. Feltétele a támogatásnak
a kérelmezõ rossz anyagi helyzete, hogy
csak fával fûtsön. Meghatározzák azt is,
hogy honnan kell beszerezni a fát. Az ön-
kormányzatnak kell ideszállítani, felfûré-
szelni, kimérni, kiszállítani házhoz. Ha
nyer Simontornya 1,5 milliót a program-
ban, akkor másik 1,5 millió forintot kell rá-
költeni. Ráadásul Simontornya maximum
500 köbméter fára pályázhatott volna. A
polgármester asszony hivatalos válaszleve-
let írt Bencze János úrnak az ügyben, a
pontos számításokkal. Köszönet illeti Ko-
vács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyzõt
a cikk összeállításában nyújtott segítségé-
ért.

Va Lá
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Rendõrségi beszámoló
1. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015. de-
cember 12-én 18 óra 30 perc és 22 óra 00 perc közötti idõben Simontornyán az
egyik vendéglátó ipari egységben õrizetlenül hagyott mobiltelefonját, valamint
barna színû kötött pulóverét eltulajdonította.
2. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015. de-
cember 15-én 9 óra 30 perc körüli idõpontban a Gyár utca végén található hulla-
dékudvarral szemben a földes úton kb. két m3 síkpalát helyezett el. Az ügyben a
nyomozást a Tamási Rendõrkapitányság Bûnüldözési osztálya folytatja.
3. Egy ravazdi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015. december
16-án 8 óra 25 perc és 11 óra 15 perc közötti idõben a Fried-kastélyban az általa
tartott termékbemutató alatt a kolléganõje táskájából a tárcáját a benne lévõ
679.990 Ft készpénzzel együtt eltulajdonította.
4. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015. de-
cember 20-án 23 óra körüli idõpontban a lakóházának kerítéssel körbekerített
udvarára bement, majd levágta a konyha udvara nézõ ablakán lévõ redõny felsõ
részét, azonban a házba bemenni nem tudott, nem tulajdonított el semmit.
5. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015. de-
cember 29-én 15 óra és 18 óra 45 perc közötti idõben ablakfeszítés módszerével
behatolt a lakóházába, és onnan eltulajdonított kb. 150.000 Ft-ot, és kb. 150
euro készpénzt.
6. Állatkínzás vétségének elkövetése miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen,
aki 2016. január 8-án 17.00 órát megelõzõ idõpontban Simontornya közigazga-
tási területétõl mintegy 200 méterre az út mellett zsákba kötve egy fekete színû
kistestû kutyát rakott le, és hagyott magára.
7. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2016. janu-
ár 13-án 18 óra 45 perc és 21 óra 15 perc közötti idõben elõbb a házának szute-
rén ajtaját befeszítette, majd az erkélyre felmászva a záratlan erkélyajtón a ház-
ba bement, és onnan 830 eurót és arany ékszereket tulajdonított el.

Mikoly Tibor r. alezredes, õrspk.

Elment egy kis
„nagy ember”,
Lukács László

Ismét szegényebbek lettünk, mindenki Laci bácsija
86 évesen eltávozott az élõk sorából. Õ volt az em-
ber, aki élete párjával szinte minden eseményen ott
volt, ami Simontornyán történt.
Alapító tagja volt a BSZV Nyugdíjasklubjának,
amelynek munkájában igen aktívan vett részt. A
sok közös emlék közül számomra a legmaradan-
dóbb az marad, amikor az Õszikék egyik ünnepsé-
gén fellépett BUBÓ doktort alakítva, vívta ki idõs
társai elismerését. A horgászat mellett másik nagy
szenvedélye az amatõr alkotók kiállításán való rész-
vétel, ahol a kezdetektõl bemutatta féltve õrzött
kincseit, kerámiáit, dísztárgyait, mellyel bebizonyí-
totta, hogy a cserépkályhás szakmáját milyen magas
szinten mûvelte. Csendes, nyugodt természetû em-

ber volt, talán ezért kevesen vették észre tevékeny-
ségét. Egy korábbi beszélgetés alkalmával elmond-
ta, nagyon büszke arra az elismerésre, melyet a kul-
túra napján kapott. Az idei kultúra napi megemlé-
kezés sajnos már nélküle kezdõdött, bizony hiány-
zott a megszokott arc. Fájó szívvel búcsúzunk, em-
lékét megõrizzük.

Va Lá

Januári születés:

KÖRTÉS DOMINIK
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
„Gácsországi tájon
akik rabul estek
nagy orosz fogságban
vajon mit csinálnak?
Hányan vannak már
a honvéd fakeresztek
szörnyû messze földjén
vad Szibériának?”

Emõd Tamás versébõl

Amikor háborúkról, katonák-
ról, hadifoglyokról beszélünk,
nem szabad megfeledkeznünk
azokról az emberekrõl sem,
akiket otthonukból vagy az ut-
cáról hurcoltak el „málenkij
robotra” a Szovjetunióba, s
dolgoztattak a Gulágon hosszú
éveken át. Akik kibírták a ke-
gyetlen körülményeket, elõbb-
utóbb haza tudtak érni. Külön
fejezetet lehetne írni a magyar-
országi németekrõl (svábok-
ról), akik között több simon-
tornyai fiatalasszony is megjár-
ta Szibériát – sajnos volt, akit
ott temettek el. Akik hazatér-
tek hosszú évek múltán, nem is
volt szabad beszélniük arról,
mi mindenen mentek keresztül
– de mindenki tudta, s a legtöb-
ben nagy együttérzéssel vol-
tunk irántuk. Mivel mindez a
II. világháború után (alatt) tör-
tént, a még élõ, idõsebb gene-
ráció tagjai emlékezhetnek rá-
juk. És mindazok, akiknek csa-
ládjában történtek ilyen tragé-
diák, nekik volt a legnehezebb.
Szolyva nevét mindenkinek
meg kellene jegyeznie. Ez egy

kárpátaljai helység – a II. világ-
háború után itt gyûjtötték
össze a foglyokat, katonákat és
civileket, nagyrészt a környé-
ken élõ magyarokat és némete-
ket –, akiket innen vittek to-
vább, vasúti tehervagonokban
a Szovjetunió lágereibe. Az
utókor tiszteletének egyik jele
ez az emlékmû, melyet Szoly-
vában állítottak fel, s melyet
Pál Károlyné dr. Házkötõ Gi-
zella fényképezett le egyik kár-
pátaljai útja során. Az I. világ-
háborúban is sok magyar kato-
na került orosz fogságba, köz-
tük simontornyaiak is.
1. Berényi János gazdálkodó az
orosz frontra került 1915-ben.
Az Ikva folyó menti harcok-
ban, 1916-ban fogságba esett,
ahonnan csak 1920-ban tudott
hazatérni.
2. Budai András (Andor?) ács-
mestert, a háború kitörésekor
az orosz frontra vitték, ahol a

kárpáti harcokban, 1915-ben
fogságba esett, s csak 1916-ban
tudott hazajönni. Sajnos fény-
képünk egyikükrõl sincsen.
3. Cseh Pál tímár volt a bõr-
gyárban. 1914-ben vonult be, s
elõbb a szerb, majd az orosz
frontra került, ahol fogságba
esett 1916-ban. Csak 1918-ban,
a fogságból megszökve tudott
hazaérni. Ezután még a francia
fronton is harcolt két hónapot.
Több kitüntetést is kiérdemelt.
Fényképét a tímárok csoport-
képébõl emeltem ki.
4. Lukács János kályhásmester
az I. világháborúban az orosz
és az olasz fronton harcolt hu-
szárõrmesterként. 1916-ban az
orosz fronton esett fogságba,
de 1918-ban õ is meg tudott
szökni onnan. Utána még har-
colt az orosz fronton is. A II. vi-
lágháborúban a bõrgyár egyik
biztonsági megbízottja volt. A

képeket legidõsebb fiától, Luk-
ács László Jánostól kaptuk, aki
sajnos a közelmúltban hunyt el,
86 éves korában. Az õ fia, Lász-
ló folytatja tovább a neves szak-
mai örökséget.
5. Id. Molnár Gyula 18 évesen
önként vonult be katonának, s
az olasz fronton harcolt. Fény-
képét menyétõl, Molnárné
Petres Mancitól kaptam.

Kiss Margit

FIZESSEN ELÕ
SIMONTORNYAI HÍREKRE

a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság.

Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.

1.

3.

4.

5.

2.
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Volt egyszer egy bõrgyár…
Ami a könyvbõl kimaradt

Elsõként álljon itt két fénykép a fiatalon elhunyt Pluhár Istvánról,
aki személygépkocsi-vezetõként dolgozott a gyárban. Bár errõl a
területrõl külön fejezet szól a könyvben, sajnos Pluhár Istvánról
akkor még nem volt
fényképünk. A most
kapott képekkel sze-
retnénk az õ emlé-
két is megõrizni, aki
feleségét és két fiú-
gyermekét hagyta itt
hirtelen halálakor.
A fotókat – Varga
Laci közvetítésével –
a családtól kaptuk.
A következõ két kép
Szabó József (Szosi) feleségétõl, Marikától származik – egyik ké-
pen ott áll õ is munkatársai között. A másik fotó egy vacsorán ké-
szült, szintén munkatársaival. Marikától balra unokájuk Diána ül,
aki ma már külföldi útjairól küldi üdvözletét nagyszüleinek. Kö-
zépen Szálka Borit látjuk, mellette Terebesiné Mater Terikét
(3-4. kép). Mind a két kép még a bõrgyár mûködésének idején
készült az 1900-as évek vége felé.
Az ötödik fotó Fehér Józseftõl került hozzánk, s az SBTC futball-
csapatát ábrázolja a vezetõkkel. Jobb szélen Grósz István telefo-
nost látjuk, akirõl úgy emlékszem, ezen kívül nem is láttunk
fényképet.

A hatodik kép az
1990-es években ké-
szült, az SOS Szere-
tetszolgálat kalocsai
kirándulásáról. A
képen hárman va-
gyunk bõrgyáriak
(hátul), és elõl egy
„bõrgyári feleség”.
A hetedik fotó vi-
szont a régmúltba

nyúl vissza – 1960-ban készülhetett, nem sokkal az SBTC turista
szakosztályának megalakulása után. Volt egy 7. és egy 8. osztályos
turista õrsünk, közülük láthatók egypáran, amikor a helyi erdõ-
ben tájékozódási versenyt rendeztünk nekik. Elõl a felnõtt rende-
zõk ülnek, balról Róth Csöpi (Hatóné), Mózes Magdi és Kiss Esz-
ter (Iván Jánosné). Csöpi mellett Viczkó Gizi ül, mögötte jobbról
Rózsás Márti, Halász Irénke, Lukács Ildi, hátul áll Dömötör Klári
és Császár Marika. Az úttörõ turisták 8. osztályosok voltak ekkor,
talán Rózsás Márti volt 7. osztályos közülük. (Saját felvételem).

Kiss Margit

1.

2.

4.

5. 7.

6.

3.
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Egy este az önkéntes tûzoltókért
2016. január 23-án harmadik alkalommal került megrendezésre a tûzoltóbál.
A rendezvényt Andráskó Péter, az egyesület parancsnoka és Simontornya város polgár-
mester asszonya nyitotta meg. Az önkéntes tagoknak Tóth Bálint elnök jelképes ajándék-
kal köszönte meg önzetlen munkájukat. A hagyományhoz híven a vendégfellépõ a sárbo-
gárdi Black Horse Country Club volt. A jó hangulatról a pusztaszabolcsi Koman Sándor
zenekara gondoskodott.

A tûzoltóegyesület köszönetét fejezi ki a támogatóknak és az
egyesület tagjainak az egész éves odaadó munkájukért és támoga-
tásukért.
Támogatók: Fried-kastély, Tulipán étterem, Andráskó Péter,
Kojnok Róbert és családja, Csilla virágbolt, Néth Anikó, Szabó
Attila, Halbaksz Adrien, Varga pékség, Kántor Mónika, Simon-
trade, Rock & Roll testvér – Hermina, Sárbogárd pékség, Esz-
terlánc – Bajcsi Eszter, Irénke virágbolt, Szépülde – Bajcsi Ágnes,

Kisállat kereskedés, Vasúti ABC – Ságvá-
riné Zsuzsa, Erlich Dániel, Buszvárói ABC
– Nagy Károly, SÖTE tagjai, Tüzes csajok,
Gálaker Kft.

Géringer Hajni
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Képzõmûvészeti iskolások kiállítása
2016. január 12-én, kedden nyitotta meg Rill Mária a Lajtha Lász-
ló Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény, a képzõmûvészeti
ág mûvészeti vezetõje a simontornyai kézmûves és grafika-festé-
szet szakos tanulók bemutatkozó kiállítását, melynek anyaga e
tanév elsõ félévi munkáiból készült. A kiállításnak a Fried Mûve-
lõdési Ház adott otthont. A kézmûves tanulók felkészítõ tanára
Boros Eszter és a grafika-festészet szakos tanulók felkészítõ taná-
ra Gyurkóné Tóth Irén szervezte ezt a kis bemutatkozó kiállítást.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Kovács Jánosné Len-
gyel Ilona a Vak Bottyán ÁIG és Gasparics László a TONIEPSZ

intézményvezetõje is. A 3.
osztályos tanulók – Varga
Szilvia tanárnõ vezetésé-
vel – vidám mûsorukkal
színesítették a megnyitót.
A Lajtha László Mûvésze-
ti Iskola hagyományos õszi
kiállítást szervezett a kép-
zõmûvészeti csoportjai-
nak „Évszakok” címmel
2015. november 10-én, a
Vályi Péter Szakképzõ Is-
kola Kindl Kupola Galéri-
ájában, Tamásiban.

Simontornyáról a kézmûves és a grafika-festészet szakos tanulók
is részt vettek alkotásaikkal. Ebbõl a kiállítási anyagból naptár is
készült. Nyirati Virág kézmûves tanuló „Október” címû munkája
is bekerült ebbe a kiadványba. A megnyitón Rill Máriától vehette
át az ajándék naptárat.
Végül Rill Máriának, a vendégkönyvbe írt soraiból szeretnék
idézni: „Mindig megleptek kreatív gondolataitokkal, ötleteitek-
kel! Elgyönyörködöm szépen kimunkált mûveitekben. Mosolyt és
örömet hoztok mindenki lelkébe, ki eljön és megnézi mûveite-
ket!”

Gyurkóné Tóth Irén

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák XI/2. rész

A monumentális festészet
rövid története

A monumentális festészet sok-sok évszázadon keresztül a mûvé-
szet jelentõs ágai közé tartozott. Hogy jobban értsük szerepét a
mûvészetben, érdemes arra is figyelnünk, hogy miként alakult e
mûfaj a mûvészet világában.
A falfestészet (még nem freskó – mely a falfestészet speciális faj-
tája) már a mûvészet születésében részt vett. Ugyanis a barlang-
rajzokat is ide soroljuk. Nyugodtan beszélhetünk festészetrõl, hi-
szen úgynevezett földfestékkel készültek ezen alkotások Kr.e. 60
000 évvel. Ebben a korban még nem beszélünk mûvészrõl, sõt
még jó darabig nem. Például még a népvándorlás-kori magyar
kultúrában is a sámán (varázsló) képviselte a mûvészt. A törzsi
társadalmakban tehát a kultúrát a sámán adta, felügyelve múltat,
jövõt, egészséget, halált, stb.
Következõ állomásunk a görög hagyományokon nyugvó, teljes
épségben fennmaradt falfestmény, mely enkausztikus eljárással
készült Pompeiben. A Vezúv kitörése miatt (Kr. u. 79-ben) a vá-
rossal együtt teljes épségben maradt ránk. Gazdag színvilág és a
tér ábrázolása már axonometrikus szemléletben mutatkozik meg.
Az õskeresztény mûvészetben már fejlett freskó-technikát talá-
lunk, tartalmilag azonban visszaesés tapasztalható.

Az ókori Róma és Bizánc mûvészetében a mozaik élte fénykorát.
Meglepõnek gondolhatjuk, hogy a mozaikot a festészethez sorol-
ják. Nos, azt hiszem, az elv az, hogy a mozaik lapocskák távolról
nézve képpé „mosódnak össze” az emberi szem számára. Érdekes
lehet egy modern kori párhuzam: az 1800-as évekbeli pointilisták
képei szintén „különálló” pontokból alakulnak látvánnyá.
A gótika ég felé fordulását a magasba törõ, csodálatos székesegy-
házakban alkalmazott üvegfestészet, a színes üvegablakok is kife-
jezik.
A reneszánsz már teljes valósághû ábrázolást adva a perspektívá-
val és az életöröm emberi voltának hangsúlyozásával hozza a ki-
forrott freskó világát.
A falfestészet koronája pedig a barokk kora, ahol a kép, a meny-
nyezet, a festmény teljes összhangba kerül szétválaszthatatlanul.
A falfestészet többféle formáját alkalmazzák: freskó, szekkó,
szgafittó.
Ezután a monumentális festészet hanyatlásnak indul. A XX. szá-
zad elején még egy-egy fellángolást láthatunk. Késõbb azonban
teljesen kiszorítják a táblaképek különbözõ technikái, valamint a
különbözõ grafikai eljárások.
Ajánlatunk a simontornyai könyvtárból pedig így hangzik: A kép-
zõmûvészet iskolája I.-II.

Gyurkó Gábor
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Kedves Véradók!
Köszönöm az önzetlen véradást, a segít-
séget!

„A boldogságot nem lehet
ajándékba kapni,

Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.

Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet

És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”

(Goethe)

Schweigert Györgyné, Marci nagymamája

1%-ra felhívás

Ismét lehetõséget biztosítunk
azon szervezetek számára,

melyek jogosultak
a személyi jövedelemadó

1%-ára.

Kérjük, az anyagot juttassák el
az újság szerkesztõjéhez

2016. február 25-ig.

Köszönet az 1 %-ért
A Simontornya Múltjáért Alapítvány cél-
ja helytörténeti kutatások elõsegítése, a
város történelmi múltjának megismerése
és megismertetése; a kutatásokat követõ-
en az eredmények közzététele, megjelen-
tetése; helytörténeti kiállítások, megemlé-
kezések szervezése, bonyolítása.
2015-ben a Simontornya Múltjáért Alapít-
vány 54.401 Ft bevételre tett szert az Önök
1 %-a révén, melyet A simontornyai kisde-
dóvók és óvodapedagógusok emlékkönyve
c. kiadvány megjelentetésére, a simontor-
nyai óvodapedagógusok emlékfalának el-

készítésére, valamint a Simontornya képes
krónikája címû jubileumi kiadvány 5 kéz-
irati példányának kinyomtatására használ-
tuk fel.
2016-ra tervezzük:
– Simontornya képes krónikája I-II-III.
képes, térképes helytörténeti tanulmány
kiadását.
– Volt egyszer egy BSZV… címû kiadvány
megjelentetését.
– Volt egyszer egy SIMOVILL KTSZ … cí-
mû kiadvány megjelentetését.

Céljaink eléréséhez továbbra is kérjük az
Önök támogatását, és nagyon köszönjük a
segítségüket.
Név: Simontornya Múltjáért Alapítvány
Adószám: 18856930-1-17.

Tóthné Unghy Ilona
a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke

Szõlészeti, borászati elõadások
a Simontornyai Várban

Syngenta Növényvédelmi Kft. 2016-os
szõlõ növényvédelmi ajánlata, új termékek

bemutatása, szaktanácsadás

Elõadó: Tarczal Erik területi képviselõ
FitoHorm megoldások a szõlõben
Elõadó: Keresztes Zoltán, a FitoHorm Kft. területi képviselõje

Borászatban használt laboratóriumi
vizsgálatok jelentõsége, tapasztalatok

a 2015-ös évjárat kapcsán, szaktanácsadás

Elõadó: Font Magdolna, borász-üzemmérnök
Az elõadásokon való részvétel ingyenes!

Szervezõk: Simontornyai Vár, Észak-Tolnai Hegyközség
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Etessük a madarakat
A madarak is nehezen igazodnak el az idõjárás hirtelen, gyors vál-
tozásai miatt, de ebéd és vacsora idõben pontosan megjelennek.

Szálkáim
Már a házszámtáblákat is eltulajdonítják, ellopják. Ezúttal a Vak
Bottyán-lakótelep 10-es számú társasház házszáma tûnt el. A tip-
livel négy ponton felerõsített zománctáblának ma már csak a hûlt
helye látszik. Történetesen én is ebben a házban lakom, így talán
joggal mondhatnák, ez miért közügy? Maga a jelenség, ami ag-
gasztó, mert ezek a táblák segítik az idegenek eligazodását, külö-
nösen vonatkozik ez a lakótelepre, mert sajnos itt az épületek szá-
mozásának logikája kiismerhetetlen. A ház lakói most azon tana-
kodnak, hol lehet a tábla, hány utcában van még10-es szám Si-
montornyán, vagy netán a környéken, de az is lehet, hogy egy mû-
gyûjtõnél díszeleg. Ezek egyenlõre megválaszolatlan kérdések,
valamint az is,hogy hol és hány darab táblát kell még beszerezni,
hogy egy biztonságban legyen a ház falán? Az is felmerült, hogy
esetleg többet venne a lakóközösség, és a jelentkezõnek ajándé-
koznák, hogy ne kelljen bíbelõdnie a tábla leszerelésével. Továb-
bá no comment!

Va Lá

Farsangi fánk –
klasszikus recept

Hozzávalók kb. 20 darabhoz: 2,5 dl tej, 30 g élesztõ, 1 kk.+50 g
porcukor, 500 g finomliszt, só, 6 tojássárgája, 60 g lágy vaj/mar-
garin, 1 ek. rum, olaj a sütéshez, vaníliás porcukor a szóráshoz.

A tejet meglangyosítjuk, 1
dl-ben elkeverjük az élesz-
tõt és 1 kk. porcukrot. A
lisztet tálba szitáljuk, köze-
pébe mélyedést készítünk,
beleöntjük az élesztõs te-
jet, a szélekrõl egy kevés
lisztet keverünk hozzá, az-
tán konyharuhával leta-
karjuk, és hagyjuk a kétsze-
resére nõni, azaz kovászt
készítünk (15 perc).
A maradék 1,5 dl langyos tejben elkeverjük a maradék 50 g por-
cukrot, 1 csipet sót és a tojássárgákat, majd a liszthez adjuk, és fa-
kanállal összedolgozzuk. 2-3 részletben beledagasztjuk a va-
jat/margarint, végül a rumot (egészen lágy tésztát kapunk!), leta-
karjuk, és meleg helyen a kétszeresére kelesztjük (30 perc).
Lisztezett munkalapon átgyúrjuk a tésztát, lisztes tenyérrel ella-
pogatjuk-kihuzigáljuk, és 6-8 cm átmérõjû, lisztbe mártogatott
pogácsaszaggatóval (vagy pohárral) kiszúrjuk (a leesõ részeket
liszt nélkül összegyúrjuk, újraszaggatjuk). A korongokat 5 cm tá-
volságra, lisztezett tálcára vagy deszkára rakosgatjuk, tetejüket
vékonyan megkenjük olajjal (hogy meg ne kérgesedjenek), majd
elõbb folpackkal, aztán konyharuhával lazán letakarjuk, és ismét
a kétszeresére kelesztjük.
Egy közepes méretû (25-28 cm átmérõjû) lábasba 2-3 ujjnyi olajat
öntünk, felmelegítjük – ne legyen füstölgõ-forró, mert túl hamar
megpirul benne a fánk külseje, de félõ, hogy a közepe félig nyers
marad!
Hüvelykujjal benyomjuk a tésztakorongok közepét, és azzal a fe-
lükkel tesszük az olajba, ami felül volt (kb. 4-5 darabot, mert sütés
közben megnõnek). Lefedjük a lábast (ettõl lesznek „szalago-
sak”), mérsékelt tûzön 4-5 percig sütjük a fánkokat, majd szitaka-
nállal megfordítjuk és fedõ nélkül aranybarnára sütjük õket. Pa-
pírkendõre emelve felitatjuk róluk a felesleges olajat, aztán elõ-
melegített tálra rendezzük, megszórjuk vaníliás porcukorral és
frissen-forrón tálaljuk. A közepükön lévõ üregbe és/vagy külön
tálkában felforrósított, esetleg némi barackpálinkával bolondí-
tott sárgabaracklekvárt kínálunk mellé.

Egyes vidékeken (pl. a Tiszántúlon) több tejjel készítik a tésztát,
nem hagyják megkelni, hanem merõkanállal körkörösen bele-
csurgatják a meleg olajba – különös, farsangra való vidám alakza-
tok lesznek belõle, amelyekbõl „boszorkánygyanus egyének” még
jósolni is tudnak, hiszen belelátják a jövõt...

A fáma szerint létét egy Krapfen nevû pék temperamentumos hitvesé-
nek, Ceciliának köszönheti, aki valamely házi perpatvar közepette,
hirtelen haragra gerjedve eredetileg férjeurát vette célba egy fél marék
kelt tésztával, ám az a tûzhelyen forrósodó zsiradékban kötött ki...
Attól fogva hosszú sorokban várakoztak a vevõk, hogy kisüljenek a
fánkok, amelyek illata minden bizonnyal még a császári udvarba is
elért. Így történhetett, hogy amikor 1815-ben, a napóleoni háborúk
záróakkordjaként, a nevezetes Bécsi Kongresszus és békekötés alkal-
mával, az európai koronás fõk a város vendégeiként hónapokig ta-
nácskoztak (és persze mulatoztak), Krapfen pék udvari szállítóvá lé-
pett elõ, és a farsang folyamán nem kevesebb, mint 2 millió darab
(nem tévedés!) szalagos fánkkal derítette még jobb kedvre a tárgyaló
feleket és udvartartásukat.

Forrás: internet

A nevetés a legjobb orvosság

Amikor a követségi fogadáson a zenekar elkezdett játszani,
Lord George Brown odafordult a szomszédjához:

– Gyönyörû hölgyem, ebben a szép vörös ruhában! Jöjjön, tán-
coljunk erre a valcerre egyet!

– Semmi esetre sem! – jön a válasz. – Elõször is: maga tökré-
szeg! Másodszor, ez nem valcer, hanem Venezuela himnusza!
Harmadszor: én nem vörös ruhás nõ vagyok, hanem a bíboros!

***

Mivel az okos enged, már rég a hülyék uralkodnak.

***

Egy anyának húsz évig tart, míg férfit farag a fiából, aztán egy
másik nõ húsz perc alatt hülyét csinál belõle.



12 SPORT 2016. február

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

Udvariasak voltak a házigazdák
Tolnanémedi siker

Simontornyán a sportcsarnokban nyolc futball-
csapat vetélkedett a közelmúltban rendezett új-
évi kupán. Zömében a környékbeli Tolna megyei
II. és III. osztályban szereplõ csapatok küzdöttek
a kupákért (Magyarkeszi, Pálfa, Tolnanémedi,
valamint a Simontornya I. és II.) A Fejér megyei
alakulatok (Cece, Sárszentmiklós, Mezõszilas)
színesítették a mezõnyt. Elõször a két négyes cso-
portban körmérkõzéseket játszottak, majd az
elõdöntõbe jutott alakulatok mérkõztek a döntõ-
be jutásért. Kisebb meglepetésre a házigazdák
egyik csapata sem jutott a legjobb négy közé.
Az eredményhirdetésnél a kupák átadásakor
Csõszné Kacz Edit polgármester találóan megje-
gyezte, ilyenek a jó házigazdák, majdnem minden
csapatot elõre engednek. Bízik abban, hogy jövõ-
re másképp lesz.

Elõdöntõ:
Cece–Magyarkeszi 3-2, Tolnanémedi–Pálfa 2-1.
Egész nap jól teljesített és veretlen maradt a Cece és a
Tolnanémedi. Õk vívták a döntõt, melyen nem esett találat. Ha-
talmas izgalmak közepette csak büntetõlövések döntöttek I. he-
lyezésrõl, a párharc csak a 12. körben dõlt el a Tolnanémedi javá-
ra. A harmadik helyet a Magyarkeszi szerezte meg, miután 5-0-ra
verte a Pálfát. A gólkirályi címet Szabó Dániel (Tolnanémedi) 7
góllal érdemelte ki. A legjobb mezõnyjátékosnak Papp Gábort
(Magyarkeszi), míg a legjobb kapusnak Juhász Gábort (Tolnané-
medi) választották.
A csapatok edzõi szerint a kupamérkõzések jól szolgálták a felké-
szülést a közelgõ bajnoki rajtra. Izgalmas mérkõzéseket láthattak
a nézõk, Tóth Attila vezetõedzõ ezúttal a szervezésben jeleske-
dett, jó alakulatokat toborzott össze. A 16 mérkõzést egyedül ve-
zetõ Papp Szilárd egyaránt tanúbizonyságot mutatott játékveze-
tõi és állóképességérõl.

Va Lá

Tolna megyei kézilabda-bajnokság
II. fordulóját Simontornyán rendezte HOLLER UFC (Dunaföldvár).
Az NB II-es Hõgyész és a HOLLER UFC ezúttal kiemelkedett a mezõnybõl. A Hõgyész semmit nem bízott a véletlenre, a jelenlegi
legerõsebb csapatával érkezett, csatasorba állította legújabb igazolását, Morva Tamást. A megyebajnokság favoritja mindhárom el-
lenfelét legyõzte. A HOLLER UFC elleni kétgólos gyõzelme kissé hízelgõ a dunaparti együttes számára, a végén a Hõgyész nagyon ki-
engedett, így kozmetikázni tudta a végeredményt a végére belelendülõ Pach testvérek vezette alakulat.

Eredmények:

Simontornyai KK–Holler UFC II. 27-32

Góllövõk: Lampert – Csendes 5-5, Orosz – Pásztor – Szilágyi –
Zsámboki 3-3, Kiss 2, Nacsa – Kapoli – Tanki 1-1.

Hõgyészi SC II.–Madocsa SE 30-14
Holler UFC II.–Hõgyészi SC II. 20-22
Simontornyai KK–Madocsa SE 25-19

Góllövõk: Csendes 9, Lampert 8, Kapoli 4, Nacsa – Pásztor –
Orosz, Zsámboki 1-1

Hõgyészi SC II.–Simontornyai KK 40-29

Góllövõk: Csendes 7, Lampert – Pásztor 5-5, Orosz 4, Kapoli –
Zsámboki 3-3, Nacsa – Kiss 1-1.

Madocsa SE–Holler UFC II. 8-33

A megyei góllövõlistát az egyaránt 33 gólos Lampert Csaba és
Csendes Flórián vezeti.
A bajnokság III. fordulóját ismét Simontornyán rendezik február
13-án, szombaton.

Va Lá


