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Így ünnepeltük augusztus 20-át Simontornyán
Kevesen éreztek késztetést az ünnepi megemlékezésen való részvételre, õk sajnálhatják, mert az utóbbi évek egyik legegyszerûbb,
de talán legszínvonalasabb ünnepségérõl maradtak le.
„Azért oly szép ez világ, mert a szíve Magyarország,
Nincs is több ily áldott hona, ez a földnek minden java,
Magyarország az én hazám, itt nevelt fel apám, anyám,
Itt ringattak a bölcsõbe, e szép honnak szent ölébe.”

Rendhagyó módon ezzel az énekkel kezdte ünnepi beszédét
Patakiné Hegyi Erzsébet tanárnõ, majd prózával így folytatta:
Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnep. Államalapító
Szent István ünnepe, amely a hagyomány szerint egyben az új kenyér napja, nemzeti ünnep. Az Országgyûlés döntése értelmében
1991-tõl augusztus 20-a a Magyar Köztársaság hivatalos állami
ünnepe is.
A magyar nép megõrizte elsõ királya emlékét. István királyunk
sírját 1038. augusztus 20-án – szentté avatásakor – nyitották fel a
székesfehérvári bazilikában, s az egyház azóta is ezt a dátumot
tartja ünnepként. 1818-ban Ferenc császár megengedte Szent István Budán õrzött kézereklyéjének a budai Várhegyen történõ ünnepélyes körülhordozását, ezért messze földön híressé váltak a
budai István-napok. Ez az esemény terebélyesedett a XVIII. század végén országos méretûvé. Ezeken az ünnepnapokon az
ünnepi asztal ékessége volt az új lisztbõl készült kenyér.
Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy megszilárdította az ország
védelmét. Neki köszönhetjük, hogy ma is itt élünk Európában.
Megmutatja, hogy nem a törvények fellazítása, a kiskapuk biztosítása vezet a szabadság felé, hanem a határozott kormányzás, mások megbecsülése és a haza gyarapítása.
Szent István törvényei, szellemisége, tettei, államalapító munkássága példaként ragyog elõttünk. A Szent István-i eszme arra tanítja a magyarokat, hogy vegyék kezükbe a sorsukat, sõt, alakítsák a
közös sorsukat, és merjenek bátran szabadok és függetlenek lenni. Miért fontos hát ez az ünnep? Azért, mert bármi is történt az
elmúlt évben, Szent István tanítása nyomán, eszméjének ernyõje
alatt a magyar nép újra és újra fel tudott emelkedni, meg tudott

erõsödni, s most is erre kívánunk haladni – fejezte be ünnepi
gondolatait a magyart tanító tanárnõ.
Elsõ királyunk gondolatait imája által, Máté Balázs tolmácsolta:
Szent István király imája
A mélységbõl kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erõt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erõvel egyenesen állni.
Adj erõt, hogy fölényesen legyõzzem a testet, s alázatosan megadjam
magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan
dicsérnek.
Adj erõt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Reád találtam, s hirtelen megállni, ha utat
hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor
nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységbõl kiáltok fel hozzád.

Máté Anna magyar népdallal, Kovács Henrik–Reményik Sándor:
Mindennapi kenyér címû versével színesítette a megemlékezést.
A simontornyai önkormányzat és a Vak Bottyán Általános Iskola
és Gimnázium koszorút helyezett el a Szent István király-szobor
talapzatán. Az új kenyeret Zab András katolikus plébános, címzetes esperes szentelte meg, melyet az ünnepség résztvevõi közösen, jóízûen elfogyasztottak.
Va Lá
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Ismét becsengettek, búcsúzik a nyár
Az idõ könyörtelenül halad, alig 73 napja zárták be a tanévet
és máris itt a tanévnyitó. Sokan örülnek, de vannak, akik megállítanák az idõ kerekét, szerencsére ezt nem szavazással lehet eldönteni. Újfent benépesült az iskola udvara ünneplõbe
öltözött gyerekekkel és felnõttekkel. A leendõ elsõ osztályosok
elmondták mit várnak az iskolától, miután elbúcsúzik a nyár,
míg a most második osztályos tanulók arról beszéltek, mi valósult meg, õk hogyan látják az elsõ iskolai évet.
Kovács Jánosné Lengyel Ilona intézményvezetõ (lényegében fõigazgató) köszöntötte a tanévnyitó ünnepély résztvevõit, majd az
alábbi lényeges információkkal folytatta:
Külön nagy szeretettel köszöntöm az új tanulókat, a most iskolába lépõ elsõ osztályosokat, azokat az ötödikeseket, akik Tolnanémedirõl, Nagyszékelybõl érkeztek, valamint a kilencedik évfolyamos gimnazistáinkat. Számukra a legnagyobb esemény ez a
tanévnyitó ünnepély, hiszen az õ életükben következnek be a legnagyobb változások, az óvodásból kisiskolás lesz, az alsó tagozatosokból felsõs, s a gimnáziumba érkezõk is új iskolatípust kezdenek. Gondolom, õk a szokottnál nagyobb izgalommal várják a
holnap reggel 8 órát, hogy megismerkedhessenek az új környezettel, osztálytársaikkal, pedagógusokkal. Természetesen köszöntöm régi tanítványainkat is, akikkel már nem az elsõ tanévnyitó
ünnepélyünket töltjük együtt. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok az új kihívások teljesítésére. A nyár búcsúzik tõlünk, s vele
a felhõtlen szabadnapok is. Holnaptól munkával teli, dolgos hétköznapok lesznek többségben. De egy percig se aggódjatok! Ha
megfogadjátok, amit javaslok, akkor a következõ tíz hónap is sok
örömet ad majd nektek. Sokat kérünk tõletek: azt, hogy tanuljatok rendesen, viselkedjetek a közösséghez illõen, olvassatok, írjatok, számoljatok naponta legalább nyolc órát, hiszen ez lesz a ti
munkátok. De mindeközben ne feledjétek, nem vagytok egyedül!
Ha nehézségbe ütköztök, vagy segítségre van szükségetek, ránk,
felnõttekre, akár itt az iskolában, akár otthon, számíthattok. Kérem, támogassák gyermekeiket a következõ hónapokban, s ha
bármi olyan fennakadást tapasztalnának, amiben együttmûködésünkre lenne szükség, forduljanak hozzám bizalommal. Mindannyiunk célja, hogy 2017 júniusában ugyanennyi elégedett gyerek, szülõ és pedagógus legyen a tanévzárón, mint ahányan most
vagyunk itt, várakozással tele.
Az idei tanévnyitó ünnepségünkön is elköszönünk egy kedves
kollégánktól, Horváth Istvánné Klári nénitõl, aki megkezdi jól
megérdemelt pihenését negyven év pedagógusi munka után. Az
egész intézmény, a diákok, szülõk és kollégák nevében szeretném
megköszönni neki a lelkiismeretes, figyelmes, a gyerekek érdeke-

it maximálisan figyelembe vevõ munkáját. Kívánom neki, hogy
nyugdíjas évei nyugalomban, békességben, egészségben teljenek.
Az iskolában a nyáron, annak ellenére, hogy tanítás nem volt, a
munka nem állt meg. Tájékoztatom a megjelenteket, hogy a korábbi évekhez képest egy kicsivel több lehetõségünk volt a nyáron
karbantartásra, felújításra, de sajnos csak július végén tudtuk meg
ezt, így még nem készültünk el teljesen. Teljes felújításra kerülnek a Petõfi úti épület új szárnyának vécéi, a Vak Bottyán-szobor
környéke, és reményeink szerint a tornaterem padlója is le lesz
csiszolva és lakkozva. A Hunyadi
utcai épületben tisztasági meszelés
zajlott, valamint lebetonoztuk az
utcán a feltöredezett, veszélyessé
vált járdarészt. Nagyon sok segítséget kaptunk a Petõfi úti iskola udvarának rendbehozatalára Pék
Lászlótól és Takács Andreától,
hogy egy munkahelyi pályázati lehetõséggel élve, a pályázati anyag
elkészítésével hozzájárultak ahhoz, hogy iskolánk 3000 dolláros,
azaz 837.000 Ft-os támogatásban
részesüljön. Pék Lászlónak és
feleségének szeretnénk köszönetünk jeléül egy oklevelet átadni.
Személyi változások: távozott az
intézménybõl Kissné Boros Gyöngyi, három új kolléga érkezett a
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meghirdetett álláshelyekre, Géringer Andrea németet, Meidlinger Szabolcs történelmet, Szabóné Nagy Elvira matematikát tanít. Magyar szakos pedagógust nem sikerült felvennünk, továbbra
is hirdetjük az angol szakos álláshelyeket. A hiányzó kollégák óráit vagy jelenlegi kollégák látják majd el pluszmunkában, vagy,
amennyiben sikerül, óraadókat foglalkoztatunk majd.
Az elmúlt tanévben a természettudományi munkaközösség meghirdetett egy fotópályázatot, ahol 1. helyezett Hamvai Virág 10. g,
2. helyezett holtversenyben Klár Bálint 8. b és Bencze János 8. a,
3. helyezett Kockás Kira 8. b. tanuló lett.
Az idei tanévben meghirdetésre kerül egy másik témakörben a fotópályázat, mindenkit arra ösztönzünk, hogy járjon nyitott szemmel, mert csodálatos dolgokat láthat, melyrõl az idei pályamûvek
is tanúskodtak. Ezekbõl egy válogatást láthatnak holnaptól egy
hónapon keresztül a felsõ folyosón.
Az iskolánk az idén is benevezett a „Köszönjük SIÓ” Iskolatáska
Program pályázatába. E program 2016. évi elbírálásának eredményeként a mi intézményünkbõl a következõ kisdiákok részesülnek támogatásban: Andrássy Zoltán 2. a, Borbély Viktória Vanda
2. b, Boros László Milán 1. o., Csáki Alexandra 2. b, Dörögdi Anna 2. b, Földesi Viktória 3. o., Fung Áron 2. b, Gácser Róbert 2. b,
Herczeg Róbert 3. o., Hersics Erika 3. o., Kara Kitti 4. o., Kovács
Angelika 2. a, Raboczki Bianka 4. o., Szabó Anett Alexa 3. o.,
Szûcs Krisztina 1. o., Szûcs Luca Dóra 1. o.
A további évekhez hasonlóan az iskolatáska program rajzpályázatába 103 rajzzal neveztünk be. Akik rajzoltak, nem nyerhettek
iskolatáskát, ellenben rajzaik felkerültek a www.koszonjuksio.hu
weboldal galériájába. A rajzokra online szavazás 2016. szeptember 10-tõl október 10-ig tart. A pályázati rendszerben, az online
feltöltött rajzok versenyen vesznek részt, az 50 legjobb ötlet alkotói (ebbõl három közönségdíj, a három legtöbb szavazatot kapott
mûvek alkotóinak SIÓ ajándékcsomagot, a legszínvonalasabb
munkákat beküldõ 10 intézmény SióBulit kap (ebbõl 3 közönségdíj, a három legtöbb szavazatot gyûjtött intézmény kapja.) Mindenkit arra kérünk, hogy szavazzanak naponta mind a 103 rajzra,
hogy idén is megnyerhessük a SióBulit. Hajrá Simontornya!
Az alsó tagozat, valamint az 5-6. osztályok továbbra is a Petõfi úti
iskolában tanulnak, 7. osztálytól a 13. osztályig pedig a Hunyadi
úti iskolában.
Osztályfõnökök: 1. o.: Varga Szilvia, 2. a: Kossa Istvánné, 2. b:
Salamonné Andráskó Borbála, 3. o.: Beidekné Bölcsföldi Mária,
4. o.: Emperger Ágnes, 5. a: Meidlinger Szabolcs, 5. b: Enesei József, 6. a: Balassáné Gerussi Orsolya, 6. b: Vinczellér Attila, 7. a:
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Szabadi István, 7. b: Patakyné Hegyi Erzsébet, 8. a: Máté Imre, 8.
b: Horváth-Bõsze Hajnalka, 9. g: Zsigáné Teszler Judit, 10. g:
Szabadiné Lukács Mária, 11. g: Doffkayné Kalász Andrea, 12. g:
Pál Attila, 13. g: Papp István Gergely.
Az ingyenes tankönyvek megóvása érdekében továbbra is érvényesek a szabályzók. Minden tanulónak kötelezõ bekötni a tankönyvet és tintával beleírni a nevét is. Az a tanuló, aki megrongálja ingyenes tankönyvét, ki kell fizetnie az árát. Kérem a szülõket,
figyeljenek a tankönyvekre, mert az ingyenesség nem a tulajdonjogra vonatkozik, hanem csak a használatára.
Az általános iskolában a köznevelési törvény elõírása továbbra is
érvényben van: 8-tól 16 óráig tartanak a foglalkozások. Ez alól kivételt szülõi kérésre adhat az intézményvezetõ, ebben az esetben
viszont a szülõknek gondoskodniuk kell gyermekük délutáni felügyeletérõl, a kötelezõ foglalkozásokra való visszahozásáról, a tanulásban való segítségrõl. A kérelmek elbírálásában az osztályfõnökök fognak segíteni. A bejáró tanulóknak csak az iskolabusz
használata ingyenes, amennyiben kérik a délutáni hazamenetel
engedélyezését, úgy a bérletet maguknak kell megvenni.
Ezzel a legfontosabb tudnivalók végére értünk, a továbbiakról az
osztályfõnököktõl, szaktanároktól kapnak felvilágosítást. Megköszönöm a figyelmet, tanévnyitó ünnepélyünk zárásaként mindenkinek sok sikert, kitartást, jó egészséget kívánok a 2016/2017es tanévre, melyet ezennel megnyitok.
Va Lá

A R O MA F OLKLÓR FESZTI VÁLR A
TÖBB MINT 1000 FÕT VÁR NAK
Simontornyán tartotta a Tolna megyei roma
önkormányzat az elnökségi ülését, melyen
megtárgyalták, pontosították a IV. Tolna Megyei Roma Folklórfesztivál programját. A kihelyezett elnökségi ülést Goman Gyula, a város roma önkormányzatának elnöke, a Tolna
megyei roma önkormányzat pénzügyi bizottságának vezetõje kezdeményezte, azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy a következõ jubileumi fesztivált Simontornya rendezze. A szeptember 10-én szombaton 10 órakor kezdõdõ
fesztivált Gyulajon rendezik.
Minden korosztály számára tanulságos, érdekes és szórakoztató programokat dolgoztak
ki, melybõl nem hiányzik a sport sem. A nap
fénypontjának tûnik a különbözõ településekrõl érkezõ 15 hagyományõrzõ csoport bemutatkozása. Napközben a tervek szerint 8 konOrsós László elnök (Gyulaj), Gomán Gyula, a pénzügyi bizottság elnöke (Simontornya), dérban fõzik a hagyományos cigányételeket.
László József rendõrségi összekötõ (Pálfa), Orsós István képviselõ (Nagykónyi), Horváth Hajnalig tartó bál zárja a fesztivált.
Elemér képviselõ (Dombóvár). A fotóról hiányzik Karaszi Károly alelnök (Tolna), aki
halaszhatatlan közfeladata miatt csak telefonon vett részt az ülésen.
Va Lá
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Nyugdíjba vonult a sokoldalú pedagógus,
HORVÁTH ISTVÁNNÉ KLÁRIKA
A tanévzáró ünnepségen hivatalosan elköszönt ugyan az iskola vezetése a 40 évi szolgálat után nyugdíjba vonuló tanítónõtõl,
de a köszöntések ezzel nem értek véget.
Csaknem szûknek bizonyult a gimnázium
közösségi tere, olyan sokan voltak, eljöttek
régi tanítványai, a jelenlegi és a régi pedagógustársai, minden igazgatója. Sokan
szerették kedvességét, önzetlenségét, kifogyhatatlan ötleteit. Életútjának felidézéséhez nyújtott segítségét ezúton is megköszönöm Rózsáné Kovács Anna nyugdíjas pedagógusnak.

Iskolai végzettsége: tanító, rajz speciális
kollégiummal – Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskola, Gyõr, 1979. július 2.
Foglalkozása, beosztása: osztálytanító.
Munkaviszonyának kezdete: 1976. augusztus 16.
Általános iskola, Sárkeresztúr, képesítés
nélküli tanító, 1976– 1978.
Általános iskola, Dég, képesítés nélküli tanító, 1978–1979.
Általános iskola, Dég, tanító,1979–1986.
augusztus 15.
Intézményünkben: 1986. augusztus 16-tól
napjainkig.
Házastársa: Horváth István fényképész.
1981-ben kötöttek házasságot.
Gyermekek: Klára (1982. július 13.), Márta (1984. április 5.).

Továbbképzések:
Kezdõ úttörõvezetõk komplex tanfolyama, Csillebérc, 1979– 1980.
Gordon Iskola, tanári eredményesség tanulása, 1993. március 10.
Alapfokú számítógép-kezelõi: 1997. november 13.
Napközis nevelõk továbbképzése: 1988.
május 11.
Intenzív-kombinált módszerre felkészítõ:
1988. november 16.
A tanulás tanítása – tanulásmódszertan:
1999. május 31.
Komplex matematikai képességfejlesztés
az általános iskola kezdõ szakaszában:
2000. április 19.
A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – matematika
programcsomag az 1-4. évfolyamon: 2006.
október 10.
A számítógép alkalmazási lehetõségei a
tanítás-tanulás folyamatában: 2007. január 10.
Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése, felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában: 2007.
február 19.
Hatékony tanuló megismerési technikák:
2007. április 27.
DIFER: 2010. február 28.
A pályaismeret és jelentõsége: 2010. augusztus 23.

Interaktív tábla használata a pedagógiai
gyakorlatban: 2011. június 4.
A szülõk Karácsony Sándor-díjra való felterjesztésében olvasható: „…Gyermekeinket a legjobb tudása szerint tanítja, neveli,
oktatja a jóra. Olyan hozzájuk, mint a második édesanyjuk. A gyermekek imádják,
szívesen járnak iskolába. Példaképként lehetne ezt a pedagógust állítani, mint tanár,
mint ember, a világ szeme elé. Az egy év alatt
rengeteget fejlõdtek gyermekeink a keze alatt.
Az elõzõ osztálya is nagyon szerette, és a mai
napig is szereti. Egyetértenek õk is a javaslatunkkal. …”
36 szülõ írta alá (1998. június 9.)
Szakmai ajánlás kitüntetéséhez: „…Oktató-nevelõ munkájában meghatározó szerepet játszik a gyermekközpontúság, ami a szülõk elismerését is méltán kiváltotta. Sikerült
az új és hagyományos módszerek optimális
arányát megtalálnia, ami tanítványai alapos
ismeretein is lemérhetõ. …” – Vámi István
igazgató (1998)
A fenti idézetek tanúsítják, hogy Klári tanító néni milyen pedagógus volt, nem elfeledve azokat a fotókat sem, melyeket õ
fényképezett, örök emlékül megõrzik az
iskolai élet pillanatait, eseményeit.
Boldog nyugdíjas éveket kívánok, ha idõd
engedi, továbbra is kapd lencsevégre a Simontornyán történteket.
Va Lá

Születés augusztusban:

Ismét életet mentettek

Horváth Hunor

A közelmúltban nagy riadalom támadt a Vár elõtti téren, lezárták az
idevezetõ utakat, kiürítették a teret, ahova egy mentõhelikopter érkezett. Mindez nem egy filmforgatáson történt, hanem egy bajbajutott
ember, Sallai József életének megmentése kapcsán. Újfent bebizonyították Simontornyán, hogy az emberség, a segítõkészség olykor csodákra is képes. Sallai József azon a napon újraszületett, köszönhetõen
ez elsõsorban Fidrichné Marikának, Néth Tibornak, Bodor Zsoltnak
és Beidek Attilának, akik szakszerûen életben tartották a beteget a helikopter megérkezéséig. A Sallai család nevében lánya, Katalin, ezúton
is megköszöni mindenkinek, hogy megmentették az Édesapja, a családfõ életét, szavakban nehéz kifejezni a hálát, csak annyit mondott:
köszönjük, köszönjük, köszönjük!!!

Házasságkötés augusztusban:
Zsolnai József és Pusztai Julianna
Adrián Imre és Bozsányi Melinda
Baburin Róbert és
Csakvetadze Kobajevna Dzsúlija
Kovács Gábor és Iván Noémi
Fekete Gábor és Hegedüs Eszter Katalin

Va Lá
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BESZÁMOLÓ A SIMONTORNYAI FÉNY-ERÕ
EGYESÜLET 2016. augusztus 13-i rendezvényérõl
Ezen a szombati napon nagy izgalommal vártuk a délutánt. Elkészült a kiállítási terem, melyben sok-sok emlék várta a megnyitóra
ellátogató vendégeket. Sok SIMOVILL-os munkatársunk megtisztelt bennünket azzal, hogy részt vettek a megnyitón. Ez a kis
terem az õ életük egy részét eleveníti fel, a munkájukat, a munkatársaikat, a barátaikat.
Elkészült a SIMOVILL Ipari Szövetkezet átfogó dokumentációját bemutató könyv is, mely már a helyszínen is megvásárolható
volt.
A bemutató után az egyesületünk kis ünnepséget tartott a helyi
kultúrházba, ahova a volt SIMOVILL-os munkatársakat, valamint a kisszékelyi nyugdíjas és egyesületi barátainkat is meghívtuk.

Elsõként az egyesület elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, és az egyesület valamennyi tagját. Elmondta, hogy sok munkával, s még több szeretettel készültek a mai napra, hiszen a többéves kutató-, gyûjtögetõ munka a volt szövetkezetünk és dolgozói
munkás életének megörökítésért, ma végre beteljesedett.
Emlékeinknek helyet kaptunk Simontornya Helytörténeti Házában, s elkészült az emlékeinket megörökítõ könyv is az utókor
számára.
A kiállítás szervezésében végzett munkájáért az elnök Györéné
Gergely Ibolyának mondott mindenki nevében köszönetet.
Az ünnepség keretében egy szál virággal (borral) köszöntötték a
10 legidõsebb SIMOVILL-os dolgozót, kívánva nekik erõt, egészséget, hosszú boldog éveket. (Bencze Istvánné, Csókás Sándorné,
Lõrincz Fülöpné, Saramó Gyuláné, Szabó Józsefné, Pulger
Istvánné, Kossa Istvánné, Czinkon László, Fõfai István és Horváth Lászlónét, aki sajnos betegség miatt nem tudott ott lenni.)
A rövid, de tartalmas kis mûsort egyesületünk tagja, Csutorás
Józsefné írta, rendezte és be is tanította. Köszönetképpen az
egyesület elnöke egy csokor virágot nyújtott át neki.

A nagy sikerû mûsor szereplõi igazán megérdemelték a tapsot
(Csutorás Józsefné, Mészáros Lászlóné, Kiss Istvánné, Szepesi
Lajosné Tóthné Natália és Csutorás Anett).
Zenét is az egyesület tagjai biztosították: Bor István és Kovács János. Köszönet mindkettõnek.
A mûsor után erdélyi székelykáposztával kínálták a vendégeket,
majd rövid beszélgetés, nótázás után a tombolasorsolás következett.

A rendezvény befejezése elõtt az egyesület elnöke megköszönte
támogatóinak a sok anyagi segítséget: a SIMOTRADE Kft.-nek,
akik anyagi segítség mellett a kiállítási terem felszerelésében is segítettek; a SIMOVILL 2006 Kft.-nek, az Ipari Szövetkezetek Tolna Megyei Szövetségének, az ESZTERLÁNC 585 Bt.-nek, Simontornya önkormányzatának, valamint a Rabóczki családnak.
Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok dokumentációt, régi újságcikket, fényképeket, emléktárgyakat a kiállításhoz
rendelkezésükre bocsátották.
Szabó Jánosné, a Simontornyai Fény-Erõ Egyesület elnöke

Búcsú a százszoros véradótól,
Ányos Józseftõl
A közelmúltban vettünk végsõ búcsút Simontornya rekorder véradójától, aki a sport területén is maradandót alkotott. Egyik jeles képviselõje volt azoknak, akik önzetlenül, köszönetet nem várva, vérükkel
segítették sok ember életbemaradását. A véradó nemes dolognak tartja, hogy az ember magából adhat
valamit, ami nem kerül semmibe, értéke viszont felbecsülhetetlen. Ányos József a sport, a kézilabda
szerelemese volt, fiatal korában aktív játékosként a simontornyai csapatban játszott. Késõbb sem szakadt el a pályától, különbözõ feladatokat vállalt magára, mint intézõ, fõrendezõ. Mindezt két helyen is
végezte, egyrészt a Hõgyész NB II-es gárdájánál, ahol fia játékos-edzõként tevékenykedik, másrészt a SIKK csapatánál. Csupán akkor került nehéz helyzetbe, ha két csapat egymás ellen játszott. Ilyenkor fanyar humorral mondta, az esze a Hõgyésznek drukkol, de
a szíve Simontornyának. Az utolsó útján, Simontornyán, sokan elkísérték, a Hõgyész teljes csapata, a vezetõi, a törzsszurkolók
mellett végsõ búcsút vett a népszerû sportembertõl a Tolna Megyei Kézilabda Szövetség elnöke és fõtitkára is.
Nyugodj békében, nem feledünk!
Va Lá
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Kiállítás és könyvbemutató a SIMOVILL és BSZV emlékére
Augusztus 13-án délután a
Helytörténet Házának emelete
hangos volt a hajdani SIMOVILL dolgozóktól. Örültek
egymásnak, sokuknak még a
szeme is könnybe lábadt. A
Fény-Erõ Egyesület szervezte
a találkozót. Ebbõl az alkalomból kerültek bemutatásra a
SIMOVILL és a BSZV történetét feldolgozó kiállítások és
helytörténeti
tanulmányok,
melyeket a Simontornya Múltjáért Alapítvány jelentetett
meg. A SIMOVILL esetében

Györéné Gergely Ibolya és
Szabó Jánosné Bödös Ilona Jolán hozta a sok fényképet és
tárgyat, a BSZV esetében
Árendás Sára, Iván János és
Csehné Rugh Anna tették meg
ugyanezt. A kiállítások állandóak, s a nyitva tartás ideje
alatt látogathatóak, a könyveket pedig meg lehet vásárolni
2500 Ft/db áron a Helytörténet
Házában és a szerzõnél.
Tóthné Unghy Ilona,
a Simontornya Múltjáért
alapítvány elnöke

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák XI/2. 5. rész
A freskó
A festés néhány fogása
Gondoljunk arra, hogy a mészhártya (mészpáncél) 6-8 óra alatt
létrejön, az egyes rétegeket egymástól elzárja a vakolatban, ha
szárazon vakolunk vagy festünk. Ezáltal a mészvíz útja is elzáródik a szabad felület felé, így nem jön létre a freskókötés.
A festést tehát a sima réteg – a festõréteg – felhordása után egymásfél órával meg kell kezdeni, és 6-8 óra elteltével be is kell fejezni. Ez az idõbeli kötöttség teszi igazán izgalmassá és egyben nehézzé ezt a mûfajt, valamint az, hogy utólagos korrekcióra nincs
lehetõség, csak ha kíméletlenül leverjük a hibás részt, vakolattal
együtt.
Az a vízmennyiség, amely részben a téglafalból részben a vakolatból a felszín felé törekszik, a vakolat mésztartalmával egyesülve
mészvízzé alakul. A mészvíz a szabad felületre „érve” a levegõbõl
szénsavat vesz fel. Így a mész eredeti ásványalakjában vékony átlátszó rétegben (mészkristályok formájában) lerakódik. Ez az ún.
mészpáncél. Ettõl freskó a freskó! Ez a selyemfényû, átlátszó,
igen vékony réteg, amely leköti a festéket, szigeteli és konzerválja
a freskót. Így a felület ellenáll a dörzsölésnek, víznek, idõnek.
Élettartama egy lesz a fallal, mely hordozza, az épülettel, melynek
része.
Amikor a festõréteg meghúzott, elkezdhetjük a festést. Ha túl korán kezdünk hozzá, az ecset könnyen felhorzsolhatja a vakolatot,
ami egyenetlenséget, „felhõsödést” okozhat. Amint a vakolat az
ujjnyomásnak enged, anélkül, hogy ragadna, eljött a festés ideje.

Sixtus-kápolna mennyezetfreskója
Csak annyi felületet vakoljunk fel, amennyit a bizonyos 6-8 óra
alatt készre tudunk festeni. A kialakult mészpáncélra felvitt festék bizonytalan kötésû, tökéletlen. Pasztózus festéskor (vastag
festésmód) le is hullhat.
A napi festés-adag a részletektõl függõen 2-3 m2 is lehet. Ha sok a
figura, „munkás” a téma, könnyen kifogyhatunk az idõbõl. Nagy
gyakorlattal, széles ecsetvonásokat igénylõ képnél a napi adag felvihetõ 6-10 m2-ig is, ez azonban már csúcsteljesítmény. Michelangelo 36 éves korában (ami nem azonos a mai 36 évvel,) 20 hónap
alatt festette meg a Sixtus-kápolna mennyezetét.
Ajánlatunk a simontornyai könyvtárból: A képzõmûvészet iskolája I.-II. c. kötet.
Gyurkó Gábor
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Csillagos ég, merre van a magyar hazám?
„Madár dalol itt valahol
én azt hiszem, hogy a te lelked
virraszt közöttünk, ránk hajol
s tépett bakáknak énekelget”

5.

1.

Appolinaire (részlet,)
Radnóti Miklós fordítása

A mai folytatásban megint katonák fényképét és adataik
nagy részét Tóthné Unghy Ilona gyûjteményébõl kaptam.
Nekik, legtöbbjüknek sikerült
a háborút túlélniük – az egyik
kivétel László (Lõwy) Andor
volt. De õ sem a fronton esett
el, tartalékos fõhadnagyként
végig küzdötte az I. világháborút, több kitüntetést is kapott.
A háború után, a kommün alatti tevékenysége miatt a Prónay
különítmény emberei agyonlõtték, holott édesapjának sikerült felmentést kijárni érte.
A környék zsidó lakosai pénzt
és ékszereket gyûjtöttek, adtak
össze László Andor megmentése érdekében. Közel milliós
érték gyûlt össze. József fõherceg is közbelépett a Prónay különítmény vezetõjénél, életét
azonban nem tudták megmenteni. László Andorról fényképünk nincsen, egy kislány maradt utána, Ágnes.
1. László Andor édesapja, Lõwy Jakab fakereskedõ volt Simontornyán és számos tisztséget töltött be a község életében. Az I. világháborút õrmesterként küzdötte végig, több kitüntetést kapott, s vitézségéért
hadnaggyá
léptették
elõ.
1935-ben halt meg. 1. számú
képünk õt ábrázolja. Felesége
egy ideig még vitte tovább az
üzletet. Lõwy nénire gyerekkoromból jól emlékszem, kedves
idõs hölgy volt, édesanyámmal
többször jártunk nála. Mindig
volt neki kézügyben egy kis csokoládé, ami – a II. világháborús
alatti években fõleg – nagy
kincs volt a gyerekek számára.
Lõwy Jakabnét a világháború
alatti tevékenységéért Vöröskereszt éremmel tüntették ki.
A II. világháborúban, sajnos,
Auschwitzban végzõdött az õ
élete is – a történelem számos
ilyen „ellentmondást” produkált. Lõwy Sándornak, akirõl
nincs fényképünk, az I. világháború végén fiatalon kellett bevonulnia, azonban 1918-ban
sikerült hazatérnie a frontról.
2. Kömüves Sándor gazdálkodó volt Simontornyán. Az I. világháború alatt az orosz frontra került, ahol a Bug mentén

2.
6.

3.
7.

4.
8.

megsebesült. Késõbb újból az
orosz harctéren harcolt, 1916ban fogságba esett, s csak
1921-ben tudott hazatérni.
Részt vett az erdélyi és a délvidéki bevonulásokban is. 2.
számú képünkön õt láthatjuk.
3. Dr. Banna György állomásfõnök volt Simontornyán. Tar-

talékos zászlósként 1916-ban
vonult be, s a tisztiiskola elvégzése után a kornenburgi vasutas
ezredhez
helyezték.
„Oroszlengyelországban”, a
Piave mentén, több helyen is
teljesített forgalmi szolgálatot.
10 hónapot töltött a harctéren.
(3. képünk)

4. Kasza Gábor (Anikó és Márti édesapja) diákként vett részt
az I. világháborúban az olasz
fronton. A II. világháborúban
az orosz harctéren harcolt. Képei külön tablón láthatók a
Helytörténet Házában. 4. képünk õróla készült.
5. Rózsás Aladárról több kórházi képet is kaptunk unokája
családjától, mivel sebesülése
folytán kórházba került. Ezek
egyikét tettem most ide, õ látható a kép baloldalán, mellette
egy ápolónõ és egy bajtársa. (5.
kép.)
6. Farkas Ferenc fényképét
Varga Istvánné Derr Incitõl
kaptuk Szekszárdról. A 6. képen az õ nagyapjának testvérét
látjuk, aki képeslapként küldött haza egy csoportképet szüleinek. A szuronyos fegyverrel
álló Farkas Ferenc 20-22 éves
volt csupán, amikor az I. világháborúban elesett.
7. Szabó József tímár munkavezetõ a bõrgyári, 1930-as nagy
tímár csoportképünkön is szerepel. Öt gyermek édesapja,
1915-ben vonult be, s pilseni kiképzése után az orosz frontra
került, Ukrajnában szolgált az
összeomlásig. (7. képünk)
8. Dr. Telegdy István körállatorvos volt Simontornyán. 1914ben vonult be az I. honvéd huszárezredhez, s fõhadnagy-állatorvosi rangban szerelt le.
Számos kitüntetése közül kiemelkedõ a SIGNUM LAUDIS koronás arany érdemkereszt és a Károly csapatkereszt.
A II. világháború végén emlékezetem szerint nyugatra készült menekülni több ismerõssel, azonban az oroszok elfoghatták, mert egy fogolytáborban halt meg dr. Telegdy István. 8. képünkön õt láthatjuk.
Két gyermeke elkerült Simontornyáról.
Kiss Margit
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Si-MOTOR-nya
2016. augusztus 5-6.
Az idén 3. alkalommal rendeztük meg a Si-MOTOR-nya fesztivált a sportpályán, két délután változatos programok csalogatták
az érdeklõdõket. Pénteken dr. Kapinya Diána vezetésével, a
rendszeresen mûködõ Gymstick csoport bemutatójával indult a
program. Megismerkedhettünk e különös sportszerrel, a testre
gyakorolt jótékony hatásával és ízelítõt kaptunk a vele végezhetõ
gyakorlatokból. A kemény erõfeszítést, kitartást igénylõ mozdulatokat a hölgyek könnyedén, élvezettel végezték, szinte a nézõkben is kedvet ébresztettek a bekapcsolódásra, nem utolsó sorban
esztétikai élményt is jelentett az összehangoltan mozgó lányok
látványa.

Az eredményhirdetést követõen Torma Gábor és tanítványai karate bemutatót tartottak, majd indultak a zenei programok.
Zámbó Árpyt és Krisztiánt követõen a Holló zenekar a gyerekeket szórakoztatta, majd a Shadows 64 együttessel nosztalgiázhattunk. Este a Simontornyáról elszármazott Bor Klára Kristóf Dániellel és Gárdonyi Fanni Szatmári Gáborral népszerû musical
részletekbõl összeállított mûsorral kedveskedtek a közönségnek.
A kétnapos program a hazai Accident zenekar koncertjével zárult.

A betonpályán Végh Tamás tartott Street Fighter bemutatót,
ahol lélegzetelállító pillanatokat élhettünk meg: a döbbenet, a
csodálat, az izgalom, a gyönyörködés szinte egyszerre volt jelen a
nézõk között. Majd megemlékeztünk Kimmel Roland tamási motorosról, aki a tavalyi Si-MOTOR-nyáról hazafelé menet balesetet szenvedett.
A Si-MOTOR-nya rendezvény nagy összefogással valósulhatott
meg. A fõszervezést Kántor Mónika képviselõ asszony, Máté
Imréné intézményvezetõ és Lacza Attila, a mûvelõdési ház igazgatója vállalták magukra, a szervezési munkákban nagy segítséget
nyújtott Császár Zoltán, aki a biztonsági szolgálatot is ellátta embereivel. Anyagi támogatást kaptunk Simontornya Város Önkormányzatától, továbbá a közmunka programban dolgozók készítették elõ a területet és segítettek a helyszín berendezésében, illetve a visszarendezésben.
Köszönjük mindazoknak, akik a legkisebb segítséggel is hozzájárultak a program megvalósulásához, illetve köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével támogatta rendezvényünket.
M. K.

Ezt követõen a Hungarokarma együttes, majd a Rómeó vérzik zenekar koncertjét élvezhette a közönség. Az este Herczeg Szilárd
retro partijával zárult.
A szombati program a motorosok felvonulásával indult, akik a
Simontornyán megtett kör után koszorút helyeztek el Szent Kristóf szobránál. Ezt követõen a betonos pályán Tolna megyei erõsemberek versenyeztek. A versenyt a hajdan Simontornyán élõ Juhász László szervezte meg és szakszerûen, igazán jó hangulatot
teremtve közvetítette. Kövér József bíró Igarról érkezett, aki elõtt
17 versenyzõ mérte össze erejét, Sárosd, Igar, Igar-Vám, Seregélyes, Dég, Enying, Mezõszilas helységekbõl.
A végeredmény:
I. Lángos József Enyingrõl, II. Bokros Gábor Sárosdról, III. Csillag Máté Sárosdról.

Folytatás a következõ oldalon.
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Németkéren vett részt a BSZV nyugdíjasklubja az „Életet az
éveknek Országos Szövetsége Tolna megyei Szervezete” által
rendezett megyei sportnapon. A csapat az olimpia szellemében
vetélkedett „Nem a gyõzelem a fontos, hanem a részvétel” – nem
kerültek be a 15 települést felvonultató mezõny elsõ három helyezettje közé. Egy cseppet sem bánkódtak ezen, vidáman, jókedvûen töltöttek együtt egy remek napot.

Szálkáim
A rovat címe inkább Szálkáink lehetne, ugyanis egyre többen javasolnak témákat, mert úgy gondolják, hogy az újságban megjelenés elõsegíti a megoldást. Bízunk benne, hogy ezúttal valóban így
lesz. A történet úgy kezdõdött, hogy egy fiatalember rendszeresen keresett valamit a kukákban. Ezt egyáltalán nem nézték jó
szemmel a gyûjtõedény tulajdonosai, ugyanis a szemetes zsákokban elhelyezett hulladékot egyszerûen beöntötte a kukába, ezzel
beszennyezte az edényt. Újabban az említett fiatalember sorra állítja meg a lakókat, s különbözõ ürüggyel pénzt kér, különösen az
idõsebb embereket kedveli, akik közül néhányan már bedõltek a
szép szónak. Egyre felbátorodva már a zaklatás fogalmát is kimeríti a ténykedése, az emberek lakásán szinte mindennap becsönget, akik már félnek tõle. A rendõrséggel való fenyegetés eddig
hatástalannak bizonyult. Keressük a megoldást, az illetékest!
Va Lá

Könyvtárba mentem, gyere utánam!
Könyvtárba mentem, gyere utánam! volt a mottója a nyári játszóházaknak. Szerencsére sok kisgyermekes család élt a lehetõséggel, hogy
egy-egy kellemes délelõttöt töltsenek együtt. Köõ Zsuzsanna irányításával szebbnél szebb alkotások készültek. Az apró kezek gyönyörû harisnyavirágokat, mignonfigurákat, tolltartókat, ablakdíszeket készítettek. Az augusztusi alkalommal már elõkerültek az órarendek is, egyelõre még csak díszítgetési céllal. Az ügyes kezû gyerekek és szüleik megismerkedtek a könyvtár kézmûves könyveivel is, melyekbõl otthon további tárgyak készülhetnek. A játszóházak során készült fényképek a könyvtár facebook oldalán megtekinthetõek.
Vácziné Horváth Anikó igazgató
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Deja vu az évadzáró teniszversenyen
2016. augusztus utolsó hétvégéjén rendezte a Jóbarátok Teniszklub az évadzáró versenyét, amire rekordszámú jelentkezést
fogadott el. Többek között az idén sportbaráti kapcsolatot kialakított mozsgói
Csízik Mihály SE mellett Úrhidáról, Székesfehérvárról és Cecérõl is érkezett férfi
páros a versenyre. A nemzetközi szintet
pedig az évek óta, ebben az idõszakban itt
nyaraló szlovák párosok indulása jelentette. Összesen 13 páros indult, kisebb átszervezések, helyreigazítások után, három csoportban, hogy a legjobb nyolc közé jussanak. A pénteki 6 mérkõzés mellett szombatig lejátszott, összesen 22 csoportmérkõzés zökkenõmentes lebonyolításához
kellett a rendezõk rutinja is, persze ebben
nagy segítség volt az a tény, hogy ez a verseny már a 10. jubileumi verseny volt, amit
együtt szerveztek.
A negyeddöntõk és az elõdöntõk nem
okoztak nagyobb meglepetést, az esélyesebb csapatok nyerték meg mérkõzéseiket. A helyosztók viszont már sokkal látványosabb és küzdelmesebb csatákat szültek.
A 3. helyért vívott csatában a rendezõ klub
elnöke és helyettese, a Kovács János–
Nyirati József duó szinte végig vezetett, de
a Hortyi Balázs–Márkus János páros kõkemény küzdelemben csak nem hagyta
magát és a time break-ben kiharcolta a
gyõzelmet. A döntõben azért volt mire
büszkének lenni az elnök úrnak, mivel azt
a Jóbarátok Teniszklub tagjai, Kovács Szabolcs–Rózsa Gábor a Viszló Csaba–Becze

ételeket Rózsa Zoltánnak és Macher Tibornak, hogy ez a torna is családias ünneppé válhatott.
Jövõre ugyanitt, remélhetõleg újabb hazai
sikerrel!

Negyeddöntõk:
Hortyi Balázs (Úrhida)-Márkus János
(Cece)–Körtés István-Kovács József
(Mozsgó) 6:1
Kovács Szabolcs-Rózsa Gábor–Belan Palinko (SK)-Tóth Tibor (SK) 6:2
Viszló Csaba-Becze Mózes (Székesfehérvár)–Rózsa Zoltán-Molnár Péter 7:5
Kovács János-Nyirati József–Kovács László-Mihócs Zsolt 6:4
Mózes páros ellen nyerték meg. Érdekesség, hogy a hazaiak pontosan 15 évvel ezelõtti sikerüket ismételték meg ugyanebben az összeállításban. A helyezettek oklevelet, kupát és a Gálaker Kft.-tõl 1-1 üveg
bort kaptak.
A rendezõ klub köszönettel tartozik Mayer & Mayer Kft. ügyvezetõjének, Mayer
Józsefnek, a Kerekestársak Kft. ügyvezetõjének, Kerekes Csabának, a Rock & Roll
Testvér Expresszó üzemeltetõinek, Kling
Herminának és Lampert Csabának, a Kónya Kulcs Kft. (Tamási) ügyvezetõjének,
Kónya Miklósnak, a pályát biztosító Gálaker Kft. vezetõinek, Varga Arankának és
Kovács Lászlónak, a hûsítõ szódát Mayer
Gyulának, a közös vacsorákra elkészített

Kovács Szabolcs-Rózsa Gábor–Hortyi Balázs-Márkus János 6:3
Viszló Csaba-Becze Mózes–Kovács János-Nyirati József 6:2

Hortyi Balázs – Márkus János–Kovács János-Nyirati József 7:6 (7:3)

Kovács Szabolcs-Rózsa
Csaba-Becze Mózes 6:1

Gábor–Viszló
Va Lá
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Veretlenül gyõzött a Bajcsi–Nyirati páros
A Simontornyai OPEN vegyes párosról
jelentjük
Noha teniszverseny volt, de mégis egy labdarúgással kapcsolatos szlogen jut az ember eszébe: „...végy egy jó kapust...”, igen,
de ezt lefordítani páros teniszre így pontosabb:
A végsõ gyõztes receptje. Hozzávalók: 1 db
megbízható alapvonal játékos, nem baj, ha
kiemelkedik a mezõnybõl. 1db jó hálózó,
nem baj, ha közel 2 méteres, kell még labda, ütõ, fûszerek (a játék sava, borsa), elég
néha felrázni, akkor van esélyed a gyõzelemre!
Augusztus 20-án gyönyörû napsütésben
kezdõdtek meg a mérkõzések.
A benevezett 9 páros, két csoportban, körmérkõzésekkel döntött a helyezésekrõl.
Elszántságban és küzdelemben nem volt
hiány. A végsõ gyõzelem a megbízhatóságnak és a lehetõségek kihasználásának illetve a jól felépített taktikának köszönhetõen
a végig kiegyensúlyozottan, a legkevesebb
hibával játszó Bajcsi Ágnes– Nyirati József
párosnak sikerült. Ágika profi módon
szórta a tenyereseket és fonákokat az alapvonalról, Nyiró pedig (Simontornyai Vár)
falat húzott fel az ellenfelek elé. Habár
minden mérkõzésüket megnyerték, a döntõben méltó ellenfelekre találtak, minden
pontért meg kellett küzdenie a bajnoki pá-

rosnak. A helyezettek kupát, oklevelet és a
Gálaker Kft. ajándékát, 1-1 üveg bort kaptak. Különdíjban részesült Molnárné Bereczki Annamária, mint a leghatékonyabb
játékos és Rózsa Zoltán, aki egy nagyszerû
lecsóval kényeztette a fáradt versenyzõket
és szurkolókat.

8 közé jutásért:
Kapinyáné Sz. Erzsi-Márkus János–
Tatár Marcsi-Csendes Flórián 4:6

Hamar Judit-Enesei József–Reiter IcaMihócs Zsolt 6:0
Bajcsi Ágnes-Nyirati József–Tatár Marcsi-Csendes Flórián 6:1
Rózsáné Pannika-Rózsa Zoltán–Kovács
L.-né M. Gitta-Kovács László 5:7
Molnárné B. Annamária-Molnár Péter–
Bajcsiné R. Ágnes-Kossa István 2:6

Hamar Judit-Enesei József–Kovács L.-né
M. Gitta-Kovács László 6:1

Bajcsi Ágnes-Nyirati József–Bajcsiné R.
Ágnes-Kossa István 6:0

Kovács L.-né M. Gitta-Kovács László–
Bajcsiné R. Ágnes-Kossa István 6:1

Bajcsi Ágnes-Nyirati József–Hamar Judit-Enesei József 6:3
Va Lá

A nemzetközi tornán a hazaiak
nyakába került az aranyérem
A legjobbnak bizonyultak Zámbó Tibor
vezetõedzõ tanítványai a Simontornyán lebonyolított serdülõ kézilabdatornán. A
nemzetközi jelleget Simontornya testvérvárosának, az erdélyi Nyárádszereda csapatának részvétele biztosította. A kisváro-

sunkban vendégeskedõ lányok a simontornyai önkormányzat, a kisszékelyi polgármester, Pajor Ágnes, Bajcsi Géza, dr.
Sándor Pál és Vámi László támogatásának
köszönhetõen gazdag programokon vettek részt, melyhez jól illeszkedett a kézi-

labdatorna. A három csapat körmérkõzéseken döntött a végsõ helyezésekrõl, melybõl a Simontornya került ki gyõztesként,
mindkét ellenfelét fölényesen legyõzte. A
második helyen a Nyárádszereda végzett,
akik szoros küzdelemben, végig vezetve
gyõztek a Dunaföldvár ellen.
Minden játékos érmet kapott, melyeket
Vámi László és Lampert Csaba, a SIKK
ügyvezetõ elnöke adott át. Különdíjat kapott Varga Brigitta (SIKK), aki a legjobb
játékos címet érdemelte ki.
A kitûnõ játékvezetés (Dravecz Tibor–
Nagy István) mellett lejátszott találkozók
eredményei:
Nyárádszereda–Dunaföldvár
17-15,
Simontornya–Dunaföldvár
29-8,
Simontornya–Nyárádszereda
23-12.
A gyõztes csapat tagjai: Takács Krisztina,
Bodaki Titanilla (13), Hlusek Enikõ (3)
Nyirati Virág (1), Erdélyi Virág (14), Varga Brigitta (14), Seres Gabriella, Péteri
Gréta (5), Erdélyi Boglárka, Pinczési Viktória (2), Simon Petra.
Va Lá
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Labdarúgóink szünettel kezdtek
Bizonyára sokan ismerik Salamon Béla híres mondását, mely a
Vonósnégyes kabaréjelenetében többször is elhangzik „szünettel
kezdünk”. A négy „zenész” közül egy sem tudott hegedülni,
mindezt különbözõ formában adták elõ. Az STC focistái – akik
tudnak focizni –, ezt a szezont kéthetes szünettel kezdték, mert az
ellenfél a kisorsolt idõpont változtatását kérte. A csapatot a megyei II. osztály nyugati csoportjába osztották, ahol csupán 10
együttes van, ezért a kötelezõ mérkõzésszám miatt 3 fordulót
rendeznek.

A hazai mérkõzések:
szeptember 24. szombat 15.00 óra
STC ’22–Majos
október 8. szombat
14.30 óra
STC ’22–Aparhant
október 16. vasárnap
14.00 óra
STC ’22–Nagymányok
november 5. szombat
13.30 óra
STC ’22–Kaposszekcsõ
Az ifi mérkõzések 2 órával korábban kezdõdnek.
Az elõzõ számunkból technikai problémák miatt kimaradtak a fotók, melyeket most pótolunk.
Lapzártakor érkezett: az STC focicsapata Szabó Dániel mesterhármasával idegenben 3-1-re legyõzte a Kaposszekcsõ–Csikóstõttös együttesét.
Va Lá

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

