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A polgármester tollából
Beszámoló az elõzõ testületi ülés óta tett polgár-
mesteri intézkedésekrõl, az önkormányzati mun-
ka érdekében folytatott tevékenységrõl.

Magunk mögött tudva a nyarat egy gyors
visszatekintéssel azt kell mondanom, hogy az
idei uborkaszezon elmaradt. Az önkormányzati
munka és az élet adott annyi feladatot, hogy a
kollégák folyamatos leterheltségét sikerült biz-
tosítanunk.

A Könyök utca burkolatának felújítási munkála-
tai a megkötött szerzõdés értelmében június vé-
gével megkezdõdtek. Mivel az utca mai beton-
burkolata elõtt már terméskõ burkolattal rendel-
kezett, ezért a tervezés során azzal számoltunk,
hogy az megfelelõ lesz az új út alapjának. Sajnos
a kivitelezés során kiderült, hogy ez a kõalap al-
kalmatlan a funkció betöltésére. Pótmunkaként
meg kellett rendelnünk az út teljes 500 méteres
hosszában az út alapozását. Ennek költsége a
vállalási árban nem szerepelt, várhatóan közel
10 millióval megnöveli a beruházás költségét. Az
utca kb. 100 méteres szakaszokban épül, az ak-
tuális helyzetnek megfelelõen korlátozzuk az út-
szakaszok használatát. A megközelítés mellett a
heti szemétszállítási szabályokat is folyamato-
san változtatni, szabályozni kell. Mindenkitõl to-
vábbra is megértést és türelmet kérünk. Sajnos
a cement szilárdulási ideje 28 nap, a kivitelezõi
garanciavállalás miatt mi nem határozhatjuk
meg, hogy az út hány nap után válik gépjármûvel
járhatóvá. A meleg és a csapadék miatt több
szakaszon is sérült (repedt) a betonburkolat.
Ezeket minden esetben az érintett tábla teljes
feltörése után újra betonoztatjuk. Nyilván ezek
nem tervezett események, amelyek sajnos idõ-
vesztéssel is járnak. A beruházást folyamatosan
nyomon követjük, ellenõrizzük. A felsõ szaka-
szon jelenleg folyik a padka, a házi gyalogos és
gépjármû beállók, útcsatlakozások helyreállítá-
sa. A Derék hegyi útcsatlakozás mellett egy új,
kulturált hulladéktároló is készül. Látjuk, hogy a
járdaszakaszok is kritikus állapotban vannak. Bí-
zom benne, hogy az önkormányzat anyagi hely-
zete a következõ években lehetõvé teszi egy új
járda építését.

A nyár során megtörtént a Várkert utcai új ivó-
vízkút fúrása, szûrõzése, a kútakna telepítése. A
60 méter talpmélységû kút várhatóan a terve-
zett 300 liter/perces mennyiségen felül tud biz-
tosítani majd jó minõségû ivóvizet, amely to-
vább fogja erõsíteni a település vízellátásának
biztonságát. A szükséges laboratóriumi vizsgá-
latok, elektromos bekötési munkák elvégzését
követõen várhatóan az õsz során megtörténhet
az új kút átvétele. A beruházás költségeit a szol-
gáltató által fizetett közmûhasználati díjakból az
úgynevezett gördülõ fejlesztési terv anyagi for-
rásaiból fedezzük.

A komposztáló és építési hulladék hasznosító te-
lep létesítésén régóta dolgozunk. Sajnos a nyár
második felében rossz hírek érkeztek. A finanszí-
rozó belügyminisztérium leállíttatta a beruhá-
zást. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a
megvalósítási szakaszba jutott projektünket ne
kelljen felfüggeszteni. Többször egyeztettünk az
irányító hatósággal, egy írásos kérelmünk jelen-

leg is döntésre vár. A gépbeszerzések harmadik
köre sikeres volt, de a felsõ intézkedések miatt a
beszerzésekre egyelõre nem kerülhet sor. Az
építési munkák közbeszerzési eljárását vissza
kellett vonnunk, így egyre kisebb az esély arra,
hogy a telep kialakítása ebben az évben megkez-
dõdhet. Nyilvánvalóan az okok az ország gazda-
sági helyzetében keresendõek. Dolgozunk to-
vább, a telep megvalósítása a jövõbe mutat,
nem adjuk fel.

Folytatódott a TOP-os vízelvezetési projektünk
beruházása is. A több mint 500 méter hosszú
315 mm-es nyomóvezeték fektetése megtör-
tént. Jelenleg folyik a Sió töltés oldalában a fo-
gadó kiépítése, illetve a Simotrade Kft. telephe-
lye mellett a vízkivételi mûtárgyak építése, az
áramvételi hely telepítése. Két nagy teljesítmé-
nyû elektromos szivattyú telepítésére kerül sor,
amely megteremti a lehetõséget az érintett bel-
vízzel veszélyeztetett utcák védelmére. A nyo-
móvezetéken a kertészet mellett elhelyezésre
kerül egy „T” idom is. Terveink között szerepel,
hogy lépéseket tegyünk a vízmegtartás irányá-
ba, az önkormányzati területen egy nagyobb víz-
tározót szeretnénk majd létesíteni, amely meg-
teremtené az öntözéses növénytermesztés lehe-
tõségét.

Az elmúlt idõszak legfontosabb országos-és per-
sze helyi kérdése a rezsidíjak alakulása. Mi is hó-
napok óta foglalkozunk a kérdéssel. December
végén lejár az önkormányzat két
energiabeszerzési (földgáz, elektromos áram)
szerzõdése. Hosszas elõkészítés, egyeztetés
után szeptember 13-án rendkívüli ülésen felha-
talmazott a testület az új áramszerzõdések alá-
írására (a szerzõdések szeptember 14-én alá-
írásra is kerültek). December 31-ig van érvény-
ben a jelenlegi szerzõdés, így az év hátralévõ ré-
szében még a régi nettó 22 Ft-os, majd ezt köve-
tõen 191,99 Ft-os energiadíjon tudunk 1 KWh
áramot vásárolni. A különbözõ adók és rendszer-
használati díjak miatt eddig, 78,63 január 1-jétõl
292,97 Ft-ot fogunk fizetni kilowattonként. A vá-
ros költségvetésére lefordítva ez azt fogja jelen-
teni, hogy 2021-ben 18.279.320 Ft volt a város
villamos energia ellátásának költsége (ez a tûz-
oltóság, Városüzemeltetési Kft. és a vállalkozó
orvosok által fenntartott rendelõk felhasználása
nélkül) az új tarifával ez 68.107.495 Ft-ra emel-
kedhet, ez a költségvetés dologi kiadások sorain
50 millió növekményt eredményezhet. A gáz
esetében még nem tudunk pontos számokat, de
a szolgáltató szerint a jelenlegi kb. 165 Ft/m3 ár
helyett vélhetõen 680 Ft/m3 alatt nem jutunk
hozzá a fûtéshez használt energiaforráshoz. Ez
azt fogja eredményezni, hogy a szintén 2021-es
bázisévhez (7 424 500 Ft) képest 54 millió forint
körül alakul majd a város gázszámlája. Ez szintén
közel 50 milliós költségnövekményt fog eredmé-
nyezni. A város 2023-as költségvetésében (je-
lenlegi állás szerint) csak ezen a területen közel
100 milliós többletkiadással kell számolnunk.
Azt gondolom, hogy ezt a város nem fogja tudni
saját erõbõl kigazdálkodni.

Hónapok óta megkülönböztetett figyelmet fordí-
tunk a város közintézményeinek,

energiafelhasználó rendszereinek energiahaté-
konyság növelõ intézkedéseinek elõkészítésére,
végrehajtására. Nagy szerencsénk, hogy már az
energiaválság elõtt megkezdtük az intézmények
korszerûsítését. A mûvelõdési ház klub épületé-
ben kicseréltük a nyílászárókat és megtörtént a
födém és az oldalfalak hõszigetelése. Az óvoda
épületében tavaly õsszel megtörtént a födém
szigetelése, jelenleg zajlik az épület oldalfalainak
szigetelése, amely az idei fûtési szezonra már
energiafelhasználás csökkentõ hatással kell
hogy járjon. A vendégház nyílászáróinak cseréje
szintén megvalósult az elmúlt évben. A korábbi
beruházásaink során az idõsek klubjának és a hi-
vatal „B” épület (volt okmányiroda) épületeinek
födémszerkezetének szigetelése szintén meg-
történt. Felgyorsítottuk a már szintén megkez-
dett belsõ világításrendszerek korszerûsítését.
Már képviselõ-testületi döntéssel rendelkezünk
arra, hogy az Õszikékben, az óvodában, polgár-
mesteri hivatalban, a konyhában a könyvtárban
és klub épületben elvégeztessük a nagyobb fo-
gyasztású, régi világítótestek cseréjét. Szintén
beszerzés alatt van az Õszikék bentlakásos épü-
letrészének, a hivatalnak és a vendégháznak a
födém szigetelése (legtöbb hõveszteség itt reali-
zálódik). Szintén döntés van az õszikék eredeti-
leg gépjármûvek forgalmát is szolgáló bejárati
rész hõszigetelés célú belsõ átépítésérõl.

Hónapok óta folynak az elõkészületek a város
közvilágításának korszerûsítése érdekében is.
Az éves szinten 140 ezer KW fogyasztás
2021-bn 7,731 millió forint költséget jelentett a
városnak. Az áremelkedés után 41 millióra emel-
kedhet a közvilágítás éves költsége. Egy korsze-
rûsítés révén 40-50% fogyasztáscsökkenés ér-
hetõ el, így a költségvetésünk tízmillió feletti
összeget takaríthatna meg ezzel évente. A beru-
házás elõkészítésen dolgozunk, remélem az õsz
során döntésre a képviselõ-testület elé terjeszt-
hetem a kérdést.

Folyamatosan próbálunk felkészülni az energia-
és gazdasági válság okozta problémákra, igyek-
szünk mindent elkövetni azok hatásainak csök-
kentése érdekében. Kollégáimmal elõkészítés
alatt van egy belsõ intézkedés készítése, amely
során szabályoznánk az önkormányzati rendszer
energiafelhasználását és igyekszünk olyan mun-
karendet is kialakítani, amely segítené a rezsi
csökkentését. A médiában sok ötleteléssel talál-
kozhatunk, nem szeretnénk ezek sorát gyarapí-
tani. Személyes tapasztalataim alapján kijelent-
hetem, hogy 18-19 fokban nem lehet ülõmunkát
végezni, én reálisan a 20 Celsius fok meghatáro-
zását javaslom. Azt hiszem a dolgozók egészsé-
gének védelme elsõrendû feladat. Azzal is szá-
molunk, hogy a kedvezõtlen gazdasági folyama-
tok következtében komolyabb megélhetési vál-
ság is kialakul. Szociális területen is próbálunk
felkészülni, javaslatokkal elõállni, természete-
sen tudjuk, hogy az önkormányzatnak kicsi a
mozgástere. Összességében kijelenthetõ, hogy
az önkormányzatra is nehéz idõszak vár. Pénz-
ügyi helyzetünk határozza meg a mozgásterün-
ket, félõ, hogy ez nagyon leszûkül, de reálisan
mûködési gondjaink is lehetnek. A rezsiköltsé-
gek 100 milliós növekményét talán a folyamat-
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ban lévõ intézkedéseinkkel egy 20-30%-kal mér-
sékelni tudjuk, de központi segítség nélkül mind-
ez kevés lesz.

A nyári hónapok legfontosabb közéleti esemé-
nyei:

Július 1-2-án tartottuk meg a városnapi rendez-
vényeinket. Az ünnepi testületi ülésen átadtuk
az idei kitüntetõ címeket, emléktáblát avattunk
és színes kulturális programokkal emeltük az ün-
nepet. Rendezvényünket jelenlétével megtisz-
telte Steinberg testvérvárosunk delegációja is.

Július 19-én ünnepi rendezvényen tartottuk meg
az Õszikék születésnapját, amely keretében át-
adtuk a nappali ellátás felújított és újonnan épült
épületrészeit.

Július 22-én részt vettem a Simotrade Kft. 30
éves évfordulós rendezvényén.

Augusztus 12-13-án megünnepeltük az SBTC
fennállásának 100 éves évfordulóját, amelynek
keretében helytörténeti kiadvány és kiállítás be-
mutatására, megnyitására, sport- és kulturális
rendezvényekre, emléktábla avatásra, elismeré-
sek átadására is sor került.

Augusztus 20-án nemzeti ünnepünk helyi meg-
emlékezését tartottuk.

Augusztus 26-án Szabó Róbert alpolgármester
és Kojnok Róbert képviselõ a Steinberg és
Simontornya közös gyûjtésébõl vásárolt, majd
az önkéntesek által összeállított 700 higiénés
csomagot leszállította Tiszabecsre, ahol a tele-
pülés polgármesterének átadta. Köszönet az
adományozóknak és a segítõknek!

Augusztus 28-án az alpolgármester úr képvisel-
te önkormányzatunkat a cigány kisebbségi ön-
kormányzat által szervezett tolerancia napon

Augusztus 31-én az új iskolában került sor az idei
tanévnyitó ünnepségre.

Szeptember 1-jén részt vettünk a Megyenapon
Kölesden.

Szeptember 6-án a Fényszóró Alapítvány a
Simontornyai Várban tartotta gálamûsorát.

Szeptember 14-én fogadtam Móring József kor-
mánybiztos urat és a település bemutatása so-
rán egyeztettünk a település fejlesztési elképze-
léseirõl.

Szeptember 15-én kollégáim részt vettek a Ta-
másiban rendezett közfoglalkoztatási börzén,
magam is megtekintettem az általuk készített íz-
léses standot.

Mindig történnek szomorú események is, ezek
sajnos elválaszthatatlanok az életünktõl. Szep-
tember 10-én magam és a Város nevében elbú-
csúztam Könyvné Szabó Évától. Tudjuk, hogy tá-
vozásával nagy veszteség érte a közösségünket.
Õszinte részvétem a családnak.

Végezetül szeretném megköszönni mindazok
munkáját, akik a nyári forró napokban is azon
dolgoztak, hogy a város mûködjön, fejlõdjön, ün-
nepeit, rendezvényeit méltó módon megünne-
pelhesse. Megnyugvással írom le, hogy nagyon
sokan voltak.

Az elmúlt idõszakban önkormányzat humán bi-
zottsága 3 alkalommal, a pénzügyi, városfejlesz-
tési bizottság 1 alkalommal ülésezett.

Torma József polgármester

BECSENGETTEK

Augusztus 31-én tanévnyitó ünnepélyre jöttek össze diákok és tanárok, jelezve minden-
kinek, hogy véget ért a vakáció.
Az ünnepség a csodálatosan felújított, új iskola udvarán zajlott, melyet elõször láthattak
a diákok és szülõk a felújítás után. Egy év ideiglenes kiköltöztetés után újra a megszokott
helyen veszi kezdetét a tanítás.

A második osztályosok mûsora után a leendõ elsõsök köszöntõjét hallhattuk. Farkas Ri-
ta igazgató asszony beszédében elmondta a tanév rendjét, a személyi változásokat és az
örömét fejezte ki, hogy e csodálatos, modern épület elkészült. Kérte a diákokat, hogy vi-
gyázzanak rá, hisz a komfort és kényelem rengeteg munkát és költséget kívánt. Az ün-
nepség után mindenki megnézhette az épület belsõ tereit, amik olyan modernek, mintha
nem is az az iskola lenne, ahova egykor a szülõk és nagyszülõk jártak. A felsõ tagozatnak
és a gimnáziumi osztályoknak már itt szólalt meg a csengõ szeptember 1-jén.
Sikerekben gazdag tanévet kívánok minden tanulónak!

G.H.H.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet alap-
ján „SIMONTORNYA SPORTJÁÉRT” címet adományozta Simontornya sportmúltjának és sporthírnevéhez méltó sportteljesít-
mény elismeréseként Varga Szilviának és Vámi Istvánnak.

VARGA SZILVIA

– Mikor kerültél elõször kapcsolatba a sport-
tal?
– Mivel apukám a sportkör meghatározó
személyisége volt, ezáltal már gyermekko-
romban megismerkedtem a kézilabdázás-
sal. Kezdetben csak nézõként, szurkoló-
ként, majd aktív játékosként én is a kézi-
labdacsapat tagja lettem.
– Más sportágban is kipróbáltad magad?
– Mindig szerettem sportolni, már az álta-
lános iskola alsó tagozatán jártam három-
próba, ötpróba versenyekre, mezei futó-
versenyekre, ötödikes koromban pedig el-
kezdtem kézilabdázni, ami a mai napig
szerelem maradt. Bonyhádon jártam gim-
náziumba, ahol kézilabdázni nem volt le-
hetõségem, mert a városban az atlétika, és
a kosárlabda dominált, ezért ott az iskolai
csapatban atletizáltam, és kosaraztam,
péntekenként pedig siettem haza edzésre,
hétvégeken pedig mérkõzéseket játszot-
tam.
– Hány éven keresztül voltál aktív játékos?
– 17 éven át kézilabdáztam. Mindig na-
gyon jól éreztem magam a csapatban,

örömmel jártam edzésekre, mérkõzések-
re. Máig sok feledhetetlen élményt adott
nekem ez a sportág.
– Manapság milyen szerepet tölt be a sport az
életedben?
– A tanítói munkám során testnevelést is
tanítok az iskolában, és az osztályommal
részt veszek a Kézilabda az Iskolában
Programban, melynek keretében a testne-
velési órák egy részében, és plusz egy edzé-
sen a gyerekeknek a szivacskézilabdázást
oktatom. Évente kétszer részt veszünk a
Sulikézi Fesztiválon, ahol a programban
szereplõ iskolák csapataival mérkõzünk
meg.
Kézilabdaedzõként is dolgozom, a SIKK
keretein belül az utánpótlás nevelésben
veszek részt. Jelenleg 9-10 éves gyerekek-
kel foglalkozom. Ebben az életkorban szi-
vacskézilabdával tanuljuk a kézilabdázás
alapjait. Heti kétszer edzünk a sportcsar-
nokban, és a kisiskolás bajnokságban indu-
lunk a csapatommal.
– Mire vagy a legbüszkébb?
– Ha egy szóval kellene válaszolni, azt
mondanám egyértelmûen, hogy a tanítvá-
nyaimra.
Hét éve dolgozom edzõként, és ez idõ alatt
sok gyermek fordult már meg a kezeim kö-
zött. Emlékszem a kezdetekre, amikor
még csak botladoztak a pályán, de a sok-
sok edzés, kitartás, akarat, lelkesedés meg-
hozta az eredményeket.
Büszke vagyok azokra a volt tanítványaim-
ra, akik a mai napig kézilabdáznak vala-
mely csapatnál, akik országos sikereket ér-
tek el, de büszke vagyok minden kis kézi-
labdázómra, akivel sikerült megszerettet-
nem ezt a remek sportágat.
Örömmel látom azt, hogy a volt játékosa-
im tovább folytatják a kézilabdázást, és bi-
zony, még a mai napig elérzékenyülök
egy-egy góljuk, védésük alkalmával…
A sport sok mindenre megtanít, a csapat-
sport pedig szerintem különösen. Megta-
nít együtt elérni a céljainkat, nyerni, veszí-
teni, egymásért küzdeni, keményen edze-
ni. Mindemellett egy közösség tagja vagy,
ahol kemény munkával, kitartással, egy-
más segítségével sikerülhet elérni a céljai-
dat.
– Vannak-e kitûzött célok, amit még el szeret-
nél érni?
– Szeretném, minél több kisgyermekkel
megismertetni, és megszerettetni a kézi-
labdázást. Legjobb képességem szerint ta-
nítani, nevelni õket, hogy a tehetségük ki-
bontakozhasson, õk is hasonló élmények-
kel gazdagodjanak majd, mint amiket én is
átéltem a 17 év alatt. Sportolóvá és sportot
szeretõ emberkékké váljanak.

– Mikor kerültél elõször kapcsolatba a sport-
tal?
– A sporttal általános iskolás koromban
kerültem kapcsolatba.
– Fiatal korodban milyen sportágakban pró-
báltad ki magad?
– Az iskolai focicsapat tagja voltam. A lab-
darúgáson kívül kipróbáltam magam sakk
sportágban (édesapám volt a 60-as évek
elején a sakkcsapat vezetõje és a felnõttek
mellett utánpótlás csapatot is kellett indí-
tani). Így lettem igazolt sakkozó. Édes-
apám a helyi MHSZ lövészetvezetõje is
volt, így a lövészet sportágba is belekóstol-
tam. Több versenyen is indultam. Igazán a
labda izgatott és az SBTC ifjúsági labdarú-
gócsapatában folytattam a sportolást. Kö-
zépiskolás koromban azonban a kézilab-
dázásnál kötöttem ki. Nagyon jó gimnáziu-
mi csapatunk volt. A megyei középiskolai
bajnokság során ritkán akadtunk legyõzõ-
re. 1964-ben kapus posztra leigazolt az ak-
kor már nagyszerû eredményeket elérõ
SBTC. 1965-ben szerepeltem elsõ alka-
lommal az NB II-es felnõtt csapatban.
Éveken keresztül, az aktív játéktól való
visszavonulásomig, kapusa voltam a csa-
patnak.
– Köztudott, hogy nagyon sokáig edzõsködtél
a SBTC nõi kézilabda csapatánál. Miért lettél
edzõ? Mi hajtott ilyen sok éven keresztül?
– Valahol már megfogalmaztam, hogy a 25
évig tartó edzõi munkám legnagyobb ered-
ményének azt tartom, hogy sok-sok cset-
lõ-botló kislányból a kézilabdázáson ke-
resztül a sportot szeretõ, értõ, tisztelõ
felnõttet neveltem.
– Mire vagy a legbüszkébb?
– Büszke vagyok valamennyi egykori játé-
kosomra. Ha belegondolok, hogy az SBTC
megalakulásának 100. évfordulóján mek-
kora örömmel köszöntötték egymást a kü-
lönbözõ generációk tagjai, számomra iga-
zolta, jó munkát végeztem intézõ, szakosz-
tályvezetõ társaimmal. Extra örömöt je-

ELISMERÉS
Nemzeti ünnepünk alkalmából Ma-
gyarország köztársasági elnöke a köz-
igazgatásban végzett több mint három
évtizedes kiemelkedõ szakmai munkás-
sága elismeréseként Magyar Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetést adományozott
BODOR LÁSZLÓNÉ, a Tolna Megyei
Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala
nyugalmazott osztályvezetõje részére.
Szívbõl gratulálunk!

(Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal)
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lentett ezen az alkalmon az a tény – és ezt
nem sok edzõ mondhatja el –, hogy a hirte-
lenjében összeverbuvált nõi csapatban,
amellyel négy edzésen találkoztam, olyan
játékos is volt, akinek az édesanyjának és a
nagymamájának is edzõje voltam.
– Ma milyen szerepet tölt be a sport az életed-
ben?
– Van hiányérzetem. Ritkán megyek mér-
kõzésre. Okait magam is keresem. A
tévében persze nézem a sportközvetítése-
ket, de ezeknek nincs olyan hangulata,
mint amikor baráti társasággal a pálya szé-
lén, vagy a csarnok lelátóján szurkoltunk a
hazai csapatnak.
– Mivel foglalkozol nyugdíjas éveid alatt?
– A nyugdíjas élet szép élet, ha annak kö-
tetlenségével élni tudunk. Nyugdíjba vo-
nulásom után a Covid-járvány kitöréséig
még óraadóként dolgoztam. Összeszámol-
tam és magam is nehezen hiszem, hogy 53
éven keresztül tanítottam.
Egyik kedvtelésem az utazgatás. A volt
szovjet tagköztársaságokat látogattam és
látogatom szívesen. Kazahsztán, Azerbaj-
dzsán, Észtország, Tatárország és még so-
rolhatnám azokat, ahova eljutottam. Soha
nem csoportosan, hanem mindig egyedül
utazom, magam szervezem a repülõjegyet,
transzfert, szállást. Útikönyv, valamint
okostelefon segítségével eddig mindig bol-
dogultam.
Az utazás mellett a másik kedvenc tevé-
kenységem a szõlõvel, gyümölcsfákkal va-
ló foglalkozás.
– Gratulálok a kitüntetéshez mindkettõtök-
nek és még hosszú, aktív éveket kívánok!

G.H.H.

KÖNYVNÉ SZABÓ ÉVA
1956–2022

Gyors és agresszív, súlyos betegségben, családja köré-
ben 2022. augusztus 25-én elhunyt az országos kortárs,
tárgyalkotó népmûvészet ismert kézmûves alkotója.
Saját tervezésû, igényes kivitelezésû marhabõr mun-
kái itthon és az összes kontinensen megtalálhatók. A
finom, igényes, pásztorfûzéssel összeállított viseleti
tárgyai nemcsak a népi örökséget, de alkotója lelkét is
magukon viselték.
A bõrmûves kézmûvesség lett a hivatása és igazi szak-
mai „otthona” a Tolna Megyei Népmûvészeti Egyesü-
let. Rendszeresen részt vett az egyesület által szerve-
zett rendezvényeken, pl. Tolna megyei és országos
népmûvészeti vásárokon, kiállításokon, pl. Folklori-
ada (Folk-Olimpia) Pécs, a Dunamenti Nemzetközi
Folk Fesztivál, Mesterségek Ünnepe, valamint a
Csoóri-pályázat oktatási rendszerében. Ahol a szakma visszatanítását igyekezett segíte-
ni. 2007-ben érdemelte ki a Népi Iparmûvész címet. Rendszeresen zsûriztetett a Népmû-
vészeti Tanács és a Képzõ és Iparmûvészeti Lektorátus zsûrijével. Nem csak alkotott, szí-
vesen tanult is, a kortárs szakmai nagyoktól.
Örömmel vett részt bõrös alkotó táborokban pl. Zalaegerszegen a Zala Megyei Népmû-
vészeti Egyesület által szervezett táborban a Gébárti-tó partján. A Király Zsiga-díjas
Nagy Béla népi iparmûvész által vezetett szakmai táborban. Vagy Budapesten a Hagyo-
mányok Házában rendezett „bõrös” szakmai elõadásokon, az Életfa-díjas Torma László
a Néprajzi Múzeum vezetõ restaurátora, elõadásain, ahol a szakmai anyag mellett nép-
rajzi ismeretei is bõvültek.
2015-ben Milánóban a Világkiállításon a Magyar Pavilonban foglalkozást tarthatott a
magyar népmûvészeti értékeibõl a bõrmûvességet képviselve.
https://www.youtube.com/watch?v=9BwdC1nIgzQ
Film: Say Kati
Pályamunkái szerepeltek több országos rendezvényen. Az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium a Hagyományok Háza és a Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége Élõ Népmûvé-
szet Országos Népmûvészeti Kiállításain, a budapesti Vajdahunyad várban, a Mezõgaz-
dasági Múzeumban, a Magyar Kézmûvesség kiállításain, a Népi Kismesterségek pályá-
zatán Kecskeméten, a „Kifordítom–Befordítom” bõrmûves mesterek kiállításán a Bu-
davári Nemzeti Galériában, 2010-ben „Tolna megye bemutatkozik” a Mûvészetek Palo-
tájában. 2000-tõl dolgozott együtt Nyers Csabával, az országos hírû hazatérés korabeli
kutatóval, ötvössel és hagyomány õrrel. Közös zsûrizett munkáik, a gyönyörû tarsolyok.
Megtisztelõ volt számára, hogy a WBO profi box bajnoki öveket Magyarországon készí-
tik, magyar mesterek és köztük õt kértek fel a bõrmunka és az öv végsõ összeállítására
Simontornyán.
Számos kiállításon mutatkozott be a Könyv Családi Galériával, férje, Könyv István János
grafikusmûvész a Magyar Kultúra Lovagja és ifjabbik lányuk, Könyv Kata Barcsay-díjas
festõmûvésszel közös tárlaton. Másik lányuk, Ágnes okleveles szakfordító. Mind a két
lányuknál egy és kettõ unoka van.
Szívesen tartott gyermekeknek foglalkozásokat rendezvényeken élõmunka bemutató-
kat. 2004-ben Magyar Televízió Tüskevár Tábor címû mûsorában bõrmûvességgel, ba-
rátkozhattak a gyermekek az általa vezetett foglalkozáson. Szerette és szívesen tanította
környezetében élõket, hagyományõrzõ fiatalokat, simontornyai mûhelyében vagy a
Sárosdi Kézmûves Egyesületben. Munkái keresettek voltak a Balaton-felvidéki „Liliom-
kert” piacán. A bõr anyagismeretét, szeretetét fiatalon sajátította el a Simontornyai Bõr-
gyárban és a Bõr és Szõrme Vállalatnál. Volt mûvezetõ, gyáregység vezetõ és volt a lab-
dagyár vezetõje. Közvetlenül az Adidas cégnek készítettek futball labdákat. Mindig a
szakmaiság és az igazságosság vezérelték. Sokan szerették, de volt, aki nem. Nem tûrte a
talmi, igénytelen viselkedést, sem munkastílust. Szigorú volt, de aranyszívû. Vidám és jó-
kedvû. Súlyos betegsége utolsó szakaszát otthonában, szeretetben és emberi méltóság-
ban, gondozásban töltötte. Szerette városát, Simontornyát, és soha nem feledte szülõ-
helyét, Tolnanémedit. Végsõ nyughelyként, kívánságára, örökre visszatér megpihenni a
kisfalu temetõjébe. Halála nagy veszteség és fájdalom a családjának, a kortárs magyar
tárgyalkotó népmûvészetnek! Pótolhatatlan veszteség, mindazoknak, akik ismerték és
szerették.
Nyugalmat a fáradt kéznek, soha nem feledõ emlékezést az utókornak!
Kitüntetései: a Tolna Megyei Mûvészetért ezüstplakett, három civilszervezet javaslatá-
ra. Munkássága része, a Simontornya Város és Tolna Megyei Értéktárnak.

Könyv István János

Búcsúzunk
Simontornya

elhunyt lakosaitól

Könyvné Szabó Évától
Nagy Vilmosné

Szász Juliannától
Závodi Máriától

Elmentél egy végtelen hosszú útra, mely-
rõl visszanézni lehet, de visszajönni so-
ha.
Hazafelé nem építettek utat, de ha mégis
lenne egy irány, mely otthonod felé mu-
tat: ugye hazajönnél?
Visszahozna a szeretet, letörölnéd ar-
cunkról az Érted hulló könnyeket”
(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hi-
vatal nyilvántartása alapján készült.)
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Augusztus 20.
ünnepe

Koszorúzással és a hagyományos kenyéráldással emlékeztünk
meg augusztus 20-án az államalapításról és az új kenyér ünnepé-
rõl.
Szombat délután a Szent István-szobor elõtt, a 18 órakor kezdõdõ
megemlékezésen Vácziné Horváth Anikó mondott ünnepi beszé-
det, melyben a történelmi pillanatok felidézése után repítette
vissza a hallgatóságot a jelenbe.
„A magunk mögött hagyott ezer esztendõ legfontosabb üzenete,
hogy megálltuk a helyünket a világban. Itt vagyunk. Meg tudtuk
õrizni anyanyelvünket, gazdag nemzeti irodalmunkat, az Európá-
val összekötõ vallási eszméinket és kulturális hagyományainkat.
Büszkék lehetünk a Szent István Intelmeibõl örökölt mások iránti
nyitottságunkra is.
Szabó Magda 1990-es évek végén született Hol vagy, István király
címû írásának szavai megdöbbentõen igazak ma is: „A vértõl, amely egyre bõvebben csorran határainkon kívül, az erõszaktól, a testvér-
gyilkosságtól ments meg bennünket, urunk… István úr, szent király, te tudod mi a válság, álltál fiad holtteste mellett. Ki ismerné jobban ezt a
szót tenálad. Ments meg bennünket saját, szerencsére még el nem követett bûneinktõl, áld és vezess, mert kiáltunk hozzád, Szent István.”
Ezután Torma József polgármester szólt az egybegyûltekhez. Az új kenyeret Zab András plébános úr áldotta meg, majd az ünnepség
koszorúzással zárult. A rendezvényen közremûködött Máté Imréné, Gyenei Lászlóné, Nádasi–Máté Anna és Reinhardt Viktória.

G.H.H.

FÉNYSZÓRÓ GÁLAMÛSOR
A Fényszóró Kulturális Alapítvány 1995 óta dolgozik sérült, hal-
mozottan hátrányos helyzetû és fogyatékkal élõ gyermekek, fiatal
felnõttek kulturális életének színvonalasabbá tételéért.
Minden embernek, így a sérült gyermekeknek, fiataloknak, felnõt-
teknek is alapvetõ joguk van a kultúrához, a színvonalas szórako-
záshoz. Erre való igényük kielégítését kívánja támogatni az alapít-
vány.
Simontornyán került megrendezésre 2022. szeptember 6-án a vár
udvarában az „Õszköszöntõ a Fényszóró Alapítvánnyal” címû ze-
nés–táncos mûsor. A jótékonysági rendezvényt a simontornyai és a
környékbeli sérült, hátrányos helyzetû gyermekek, fiatalok részé-
re szervezték.
A rendezvényt Csõszné Kacz Edit nyitotta meg és hálával megtelt
szívvel köszönte meg az alapítvány tagjainak – Csepregi Évának,
dr. Pitzné Heinczinger Mónikának, Bóta Istvánnak és Mailinger
Anikónak – a mûsor létrejöttét, amely már két éve tolódott a Co-
vid-járvány miatt.

A rendezvényen felléptek: Csepre-
gi Éva, a Solti Mosoly majorett cso-
port, a Vak Bottyán Bölcsõde és
Óvoda óvodás csoportja, a Pálfai
Tölgyfa Otthon lakói virágtáncuk-
kal, Pálné Põcz Krisztina musical
elõadással, Mechwart András, a
Belecskai Otthon lakója és sztár-
vendégként Péter Sramek.
A két órás mûsor nagyszerû hangu-
latban telt, sokan táncra perdültek
a széksorok között, a bátrabbak a
színpad elõtti térre merészkedtek.
Boldog és vidám délutánt töltöt-
tünk együtt. Köszönjük!

G.H.H.
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100 ÉVES
AZ SBTC

A számtalan szakosztályt magába foglaló sportegyesületet 1922-
ben alakították meg Simontornyai Bõrgyári Torna Club névvel,
mely még ma is, 100 évvel késõbb is mûködik, bár az intenzitása
már nem a régi. Kevés település büszkélkedhet ilyen messzire
mutató sportmúlttal, méltán emlékezünk tisztelettel az indulásra
és a 100 éves folyamatra. A Fried Bõrgyár mindig meghatározó
volt a simontornyai emberek életében. Megélhetést biztosított a
családoknak, de mellette a szociális háttérrõl is gondoskodtak a
gyártulajdonos Friedek, akik az elsõk között hoztak létre bölcsõ-
dét, de megteremtették a lehetõséget a kulturálódásra, sportolás-
ra is.

A kerek évfordulóra augusztus 12-13-án programokkal emlékez-
tünk. Már tavasszal elkezdõdtek a szervezés elõkészítõ lépései.
Meghirdettük a sportélethez kapcsolódó ismeretek, képek, tárgyi
emlékek gyûjtését, amibõl új kiadványt és egy sporttémájú kiállí-
tást terveztünk létrehozni.
A Helytörténet Házában a Simontornya múltját bemutató gaz-
dag helytörténeti gyûjtemények sorában kapott egy termet az
SBTC 100 évét felvonultató tárgyi emlékekbõl, fotókból, doku-
mentumokból rendezett tárlat. A két nagy szakosztályon: a kézi-
labdán és a labdarúgáson kívül a természetjáró, a röplabda, az
ökölvívás, az evezés, a lovaglás, a sakk és a vívás területérõl is ta-
lálhatók emlékek. Ez a gyûjtemény állandó kiállításként itt marad
az épületben, és természetesen bõvíthetõ az elõkerülõ régi tár-
gyakkal, dokumentumokkal, illetve újakkal is, mivel a történet
folytatódik.
Az ünnepélyes megnyitóra érkezett nagyszámú közönség Vámi
István, egykori sportoló és kézilabdaedzõ nagyon alapos, minden-

re kiterjedõ történeti ismertetõjét hallgathatta meg a kezdetektõl
a napjainkig elért eredményekrõl, sikerekrõl és nehézségekrõl, a
szakosztályok létrejöttérõl, életérõl és megszûnésérõl. Vácziné
Horváth Anikó, a könyvtár igazgatója bemutatta a nyomdából
frissen érkezett könyvet, melyet a már korábban megjelent kiad-
ványok, dolgozatok, cikkek, valamint hajdani sportolók visszaem-
lékezései alapján szerkesztett A Simontornyai Bõrgyári Torna
Club története 1922–2022 címmel. Torma József polgármester
beszédében a neves sportegyesületekkel, nagyvárosok sportcsa-
pataival vetette össze Simontornya sportlétét, eredményeit, je-
lentõségét.

Augusztus 13-án a sportpályán zajlottak az események. A nap fo-
lyamán összejöttek a hajdani sporttársak, csapattagok és ki-
sebb-nagyobb csoportokban kötetlen beszélgetések, közös fõzé-
sek zajlottak. A pályán és a csarnokban barátságos meccsek vár-
ták az érdeklõdõket.
Elõször a legfiatalabbak léptek pályára, Varga Szilvia, Árendás
József és Vonya Kornél tanítványai a Simontornya KK, Cece és
Pálfa színeiben. Majd õket követte a Simontornya KK és az Éles
Veszprém U14-es és U15-ös csapata. Délután a felnõttek vették
birtokba a pályát: nõi mérkõzésen a Simontornya KK a Dunaúj-
város csapatával játszott, majd a férfiaknál a Simontornya KK a
HSC Hõgyész és a Black Bulls Alsweiler ellen lépett pályára. Köz-
ben a focipályán a Simontornya csapata Pálfa ellen mérkõzött, a
mûfüves pályán pedig az öregfiúk csapata rúgta a bõrt rengeteg
szurkoló elõtt.
Koraeste a rendezvénysátorban folytatódott az ünnepség. Vámi
István a simontornyai sporttörténetet ismertette, majd Kapinya
Róbert a sport jelenlegi helyzetérõl, a tervekrõl beszélt. Torma
József polgármester a mai és hajdani sportolókat, teljesítménye-
ket méltatta, majd ezt követõen okleveleket, emléklapokat nyúj-
tott át azoknak a sportolóknak, akik kiemelkedõ eredményeket
értek el, vagy szakosztályukon belül meghatározó szerepük volt.
Továbbá megköszönte mindenkinek a munkáját, amivel hozzájá-
rult az évforduló méltó megünnepléséhez. A centenárium alkal-
mából a jelenlévõk felavattak egy emléktáblát a sportpálya bejá-
rata mellett. Az ünnepi pillanatok után önfeledt szórakozás kez-
dõdött. Fergeteges hangulatot teremtett a rendezvénysátorban a
Tom White and the Mad Circus nevû együttes, majd diszkóban
táncolhattak tovább a kitartóbbak.

G.H.H.
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TURISTAÉLET SIMONTORNYÁN
AZ 1960-AS, 70-ES ÉVEKBEN

Az SBTC Természetjáró Szakosztályát
1959-ben alakítottuk meg, talán 10 fõvel.
Elõször nem is a sportkörön belül, hanem
önállóan, s nem is a Tolna megyei, hanem
az országos, majd a Fejér Megyei Termé-
szetbarát Szövetséghez tartoztunk. Velük
is tettünk pár szép túrát a Bakonyban, Vér-
tesben. Egy-két év alatt azonban kialakult
az a forma, melynek keretein belül hosszú
idõn át mûködhettünk az SBTC-ben, a
Tolna Megyei Természetbarát Szövetség-
hez tartozóan.
A Bõripari Szakszervezeten belül is élénk
turistaélet folyt, s ez volt a másik vonal. Õk
sok versenyt rendeztek, ahova mindig
meghívtak bennünket is.
Már 1959-ben részt vettünk a Cházár And-
rás tájékozódási versenyen, amelyet a Si-
ketek SC, a siketnéma versenyzõk egyesü-
lete rendezett. Szép élmény volt a velük va-
ló találkozás. Ekkor még a tájolót sem is-
mertük, és természetesen alaposan elke-

veredtünk a Gerecse erdõiben. De a ver-
senyzést hosszú évekre elkezdtük.
Az elsõ évben négy fõbõl állt a csapat:
Lászai Juliska, Róth Csöpi, Mózes Magdi
és én, Kiss Margit. Aztán beszálltak Szabó
Laciék, Házkötõ Gizi, Iván Jancsi. 1960-
ban már Gizivel és Jancsival értünk el elsõ
helyezést a Börzsönyben elég nehéz tere-
pen, sõt, még egy nemzetközi versenyre is
elmerészkedtünk Gizivel és Kõmûves Er-
zsivel, melyet a Balaton mellett rendeztek
meg. (Itt sátraztunk, esõben.)
Hamarosan új versenyzõk jöttek: László
Sanyi, Szabó Vili, Hegyi Bozsó, Bregovics
Pali, Marosi Anci. De versenyzett egy-két
alkalommal Hersics Feri, Dudás Pista, Mi-
kulás Jóska is, pl. a Kõszegi hegységben.
Mecseki versenyek is voltak. A Melegmá-
nyi völgyben éjszaka versenyzett: Szabó
László, Lászai Juliska, Kõmûves Erzsébet;
egy sikondain pedig Borbás Katival vet-
tünk részt.
Szabó László és Szabó Vilmos több nehéz
versenyen szerzett arany-, illetve ezüstér-
met. Egyik volt ezek közül a „Bõrös ver-
seny” 1964-ben Révfülöpön, ahova Csatá-
ri Dezsõ vitt el bennünket. Itt Szabóné
Riza és Kõmûves Erzsi bronzérmet nyer-
tek.
A Börzsönyben is elég sok versenyen vol-
tunk. Egyik ilyen volt a Nagyirtás pusztai
(ahova már délelõtt felértünk, de csak este
tudták az élelmet felhozni a szervezõk…).
A Nagyhideg-hegyen pedig nagy szintkü-
lönbségeket kellett megtennünk, nagyon
fárasztó volt, de mindegyiknek megvolt a
maga sajátos hangulata. Nehéz lenne vala-
mennyit felsorolni, vagy választani közü-
lük.
El kell, hogy mondjam, nagyon jó kis kö-
zösségek alakultak ki az évek során, s a
bõr- és cipõgyárak csapatai között nem a
rivalizálás volt a jellemzõ, hanem az egy-

más segítése, az összetartás, a sportszerû-
ség – a versenyszellem megõrzése mellett.
A 70-es évek közepén átadtam a szakosz-
tály vezetését Horváth Lajosnénak Vilmá-
nak, aki már addig is aktívan túrázott, ver-
senyzett. Õvele újabb családok kapcsolód-
tak be a versenyzésbe: László Jancsiék, Bo-
ros Jancsiék, Vinczellér Jóskáék, Szilasi
Éváék, Perger Imréék.
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1. kép: Az elsõ versenycsapat 1959-bõl balról: Lászai Julianna,
Kiss Margit, Róth Erzsébet, elöl Mózes Magdolna
2. kép: Egy 1960-as bõrös versenycsapat, Pilis-hegység: Kiss Mar-
git, Házkötõ Gizella, Iván János
3. kép: Révfülöp 1964. Balról: Hegyi József, Kiss Margit, Szabó
Vilmos, Dworzsák Rózsa, Szabó Vilmosné Erzsi, Kõmûves Erzsi,
Csatári Dezsõ, Szabó Lászlóné Riza, Szabó László, László Sándor
4. kép: Fent balról László Sándor, Szabó Lászlóné Riza, Szabó
László. Lent Hegyi József, Kõmüves Erzsébet és Szabó Vilmos
5. kép: Nagyhideg-hegy, Börzsöny, 1968 körül. Felsõ sor balról:
Keresztes Laci, Geosits Imre és Bory Géza (két szombathelyi ver-
senyzõ) Szabó Laciék, Bregovics Pali
Lent: Marosi Anci és László Sanyi, a legelsõ sorban három újpesti
versenyzõ. Középen Pagonyi Laci, aki az 1970-es évek elején
ötödmagával járt szerencsétlenül a Fogarasi havasokban, Erdély-
ben. Csak hatodik társuk maradt életben. Lacit az „öreg turisták”
közül mindenki ismerte és szerette.
6. kép: 5-ös rajtszámmal László Sándor és Keresztes László 16-os
rajtszámmal Bregovics Pál és Szabó László, 22-es rajtszámmal
Kiss Margit és Marosi Anna
7. kép: Bõrös verseny Salgótarján, 1970-es évek. Alsó sor balról:
László Etelka, László Jancsi, Mosonyi Marika, Boros Jancsi
2. sor: László Jánosék, Vinczellér Márti, Horváth Timi, Fodor
Klári. 3. sor: Vinczellér Józsefné, Mosonyi Józsefné, Horváth
Lajosné, Vinczellér Évi, Dallos Jutka, Boros János. Fent: Boros
Jánosné, Hollósiné, Péter Jánosné, Gahó Ili

Kiss Margit

Térségi Termékbörze
Tamásiban

Tamási Város Önkormányzata és a Tamási Mûvelõdési Központ
idén is megrendezte a Közfoglalkoztatási Kiállítást, ahol Simon-
tornya megmutathatta az elmúlt évben elért eredményeit, a meg-
termelt, elõállított, elkészített helyi termékeket.

BAD TIMES koncert

2017-ben játszott elõször a Bad Times együttes a simontornyai vár
udvarán. A rockzene kedvelõi körében nagy sikert arattak, így
természetes volt, hogy a következõ évben is meghívtuk a csapatot,
majd 2019-ben is velük zártuk a nyári szabadtéri programokat a
várban. Két év kihagyás után az idén ismét nyárzáró koncertet
tarthattak a középkori vár falai között. A népes közönség öröm-
mel fogadta a színvonalas élõzenét, igazán kellemes programot,
kikapcsolódást nyújtott a zenekar a megjelenteknek.

MI-né
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AZ SBTC NÕI KÉZILABDACSAPATÁNAK
TÖRTÉNETÉBÕL

VI. rész

Az 1991-92. évi bajnokságra való felkészülést heti 3-4 alkalommal
történõ edzéssel az alábbi játékosok kezdték meg: Molnárné,
Molnár B., Gerussi O., Halbaksz A., Jencskiné, Gerussi N., Lakos
Andrea, Lakos Anita, Márton N., Varga Sz., Szabó J., Rabóczki I.,
Gara B., Németh Zs., Baranyai, Mérei M., Tóth, Plank A. Az elsõ
két fordulóban még vereséget szenvedtünk, de 1991. szeptember
15-én már gyõzelemnek örülhettünk a mérkõzést megtekintõ 200
nézõvel együtt. A Szombathelyi Tanárképzõ csapatát gyõztük le
17:15 arányban. Góllövõink voltak: Lakos A. I. 5, Szabó 4, Gerussi
O. 3, Jencskiné 2, Gerussi N. 2, Molnár 1. A tudósító Molnárné,
Lakos A. I., és Szabó teljesítményét emelte ki.
Az õszi fordulóban történt az a furcsa eset, hogy a Siófok elleni
idegenbeli mérkõzésre nem érkeztek meg a játékvezetõk és közös
megegyezéssel a mérkõzést én vezettem le. Minden idegszálam-
mal arra koncentráltam, hogy a pártosságnak még csak a látszatát
is elkerüljem, rendre saját csapatomat sújtottam téves ítéleteim-
mel. Nehezen nyertünk, és ezzel a gyõzelemmel a 11 csapatos dél-
nyugati csoport 5. helyére jöttünk fel. Az õszi szezont csapatunk 6
gyõzelemmel, 1 döntetlennel, 169:156-os gólaránnyal zárta.
A tavaszi szezonra való felkészülés részeként vettünk részt a Szek-
szárdon megrendezett téli teremkupán, ahol a Szekszárdi Szigma
legyõzése után megnyertük a kupát.
A bajnokság második részében hazai pályán fölényes gyõzelem-
mel kezdtük az évadot a Siófok ellen (25:13). Ezzel a gyõzelemmel
már a 3. helyet foglaltuk el. Az ezt követõ mérkõzéseken tovább
növelte pontjainak számát az SBTC és újonc létére a 2. helyet fog-
lalta el. Az utolsó forduló döntötte el az aranyérem sorsát a Szek-
szárd otthonában. Aki nyer, az a bajnok és azé az aranyérem. A
nagyszámú simontornyai szurkoló buzdítása mellett szoros
meccsen a Szekszárd nyert 22:16 arányban és ezzel õk a bajnokok,
mi pedig a 3. helyért járó bronzérmet kaptuk meg. Nem várt nagy
siker!
A bajnoki küzdelmek mellett a Magyar Kupában is sikeresen sze-
repeltünk. A Pécsi BTC legyõzése után a következõ fordulóba ju-
tottunk.
Az 1992-93-as évadban a keretben annyi változás történt, hogy
Gerussi O. – megkezdve fõiskolai tanulmányait – Szombathelyre
igazolt. Az elsõ fordulóban a Balatonszárszó csapatát fogadtuk és
gyõztük le. A következõ játékosok léptek pályára: Márton, Varga
Sz., Szabó, Jencskiné, Molnár, Gerussi N., Molnárné, Plank, Pata-
ki, Vámi.
A Magyar Kupa versenysorozatban a Dorog együttese felett arat-
tunk gyõzelmet 20:17 arányban. Ezzel a bravúrral a Magyar Kupa
legjobb 24 csapata közé jutottunk. A legjobb 16 közé jutásért a Bu-
dapesti Vasassal mérkõztünk és 24:18 arányú vereséget szenved-
tünk.
A 12 csapattal rendezett bajnokságot az 5. helyen zártuk 11 gyõze-
lemmel, 3 döntetlennel és 8 vereséggel, 25 ponttal, 397 lõtt és 408
kapott góllal.
A Magyar Kupa sorozatában a Fonyód legyõzésével ismételten si-
keres szereplést kezdtünk.
Az 1993-94-es sorozatot Lakos Andrea nélkül kezdte meg csapa-
tunk, Tamásiba igazolt. Helyébe sikerült leigazolni Az NB I-es
múlttal rendelkezõ Varga Zsuzsát, aki magyar gólkirálynõ is volt
és visszaigazoltuk Szombathelyrõl Gerussi Orsolyát.
Az õszi szezon után a 8. helyen állt a csapat úgy, hogy hazai pályán,
az új sportcsarnokban valamennyi mérkõzését megnyerte.
1994. nagy elismeréssel kezdõdött. Csapatunk meghatározó játé-
kosát, kapusát, Molnárnét Tolna megye legjobb kézilabdázójának
választották a hosszú évek alatt nyújtott kiemelkedõ teljesítmé-
nyéért.
A bajnokságot 13 együttes vetélkedése után a 7. helyen zártuk 23
ponttal, 481:472-es gólaránnyal, 10 gyõzelemmel, 3 döntetlennel
és 11 vereséggel. Ez a bajnokság kezdetekor megcélzott 5-8. hely-
nek megfelelõ teljesítmény. Elsõsorban támadójátékban léptünk

elõre. 90-nel több gólt lõttünk, mint az elõzõ szezonban. Varga Zs.
házi gólkirályunk 121-szer volt eredményes.
1994 nyarán Németországban, Königshofenben (részben saját
költségen) edzõtáborozott a csapat. Új játékosként Tengelicrõl le-
igazoltuk Ádám Rékát kapus posztra. Célként a 3-5. hely valame-
lyikét jelöltük meg.
Folytatódott a sikeres kupaszereplés is. Ezúttal Az NB I B-s Csur-
gó csapatával vívott gyõztes mérkõzés után (21:19) jutottunk a leg-
jobb 32 csapat közé.
Szezon közben erõsödött együttesünk. Leigazoltuk Berczeliné
Apáti Évát Dunaújvárosból és visszaigazoltuk Szekszárdról Mol-
nár Brigittát. Gitta visszaigazolása érdekes körülmények között
történt. A Szekszárd az SBTC költségvetéséhez képest jelentõs
összeget kért a kiadásához. A játékosokkal megbeszélve Varga
László szakosztályvezetõ és jómagam aláírtunk egy kötelezvényt,
miszerint a vidéki mérkõzéseken biztosított étkezésrõl lemon-
dunk. Ebbõl az összegbõl tudta az elnökség a kért összeget kifizet-
ni.
Az õszi szezont a várakozásokhoz képest jobban zártuk, a 2. hely-
rõl vártuk a folytatást.
A Magyar Kupa következõ fordulójában a szintén NB I B-s Tököli
KSK-t fogadtuk és alacsonyabb osztályú csapatként 23:23-as dön-
tetlennel ismét a legjobb 24 csapat közé jutottunk.
A legjobb 16 csapat közé kerülésért az NB I-es Zalaegerszegi Cao-
la csapata látogatott el hozzánk. Akkor ebben a csapatban játszott
a késõbbiek során az 5. legjobb magyar játékosnak választott, sok-
szoros válogatott Bojana Radulovics. A vereség ellenére nem val-
lottunk szégyent és elmondhatjuk, tétmérkõzést játszottunk NB
I-es csapattal.
A tavaszi szezon váratlan eseménnyel kezdõdött. Az NB I-es Szé-
kesfehérvári Cerbona együttese felkereste egyesületünket és kér-
te, járuljon hozzá, hogy Varga Zsuzsát átigazolhassák. Helyére két
játékost biztosítottak. Kertainé váltotta be a hozzáfûzött reménye-
ket és nagy hasznára vált csapatunknak.
Az utolsó 6 fordulóban 11 pontot szereztek a lányok, és ez a csapat
történek legfényesebb érmét, a második helyért járó ezüstérmet
eredményezte. Összesen szereztek 32 pontot, mely 15 gyõzelem-
bõl, 2 döntetlenbõl és 5 vereségbõl származott, 465 lõtt és 366 ka-
pott góllal. Legjobb góllövõnk 93 találattal Gerussi O. volt.
Az 1995-96. évi bajnokságot Rábagyarmat, Marcali, Szigma-Tol-
na, Tamási, Mohács, Siklós, Pécsi Lepke, Zalalövõ, Cece, Bala-
tonboglár társaságában kezdtük. Az elsõ fordulóban Rába-
gyarmat volt az ellenfél. Csapatunkat Ádám, Pataki 1, Molnár 1,
Kertainé 10, Jencskiné 3, Gerussi O. 4, Gerussi N., Molnárné,
Berczeliné 2, Vámi 4, Hamar 1, Mérei alkották. 26:22-re gyõztünk.
A tudósító Ádám, Jencskiné, Kertainé és Vámi teljesítményét
emelte ki.
Folytatódott a Magyar Kupában a megszokott jó szereplés. Az el-
sõ selejtezõ mérkõzésen Budapesten a Kispesti AC ellen 22:21-re
gyõztünk, majd a Nagykanizsai Olajbányász NB I-B-s együttesét
gyõztük le 26:20-ra és a legjobb 32 csapat közé jutottunk. A követ-
kezõ fordulóban a Magyar Kábel szintén NB I B-s csapatát fogad-
tuk. Ezúttal meg kellett a nagyobb tudás elõtt hajolni, és kiestünk a
további küzdelmekbõl.
Az õszi elsõséget eldöntõ mérkõzésen a Molnárné, Kertainé 4,
Gerussi O., Kalocsai 1, Jencskiné, Berczeliné 3, Németh 5, Somo-
gyiné (kapus), Hamar, Molnár, Gerussi N., Pataki összetételû csa-
patunk vereséget szenvedett a tolnaiaktól és a 2. helyen várta a ta-
vaszi folytatást.
A téli felkészülés keretében több kupára is nevezetünk. A Marca-
liban megrendezett Postabank kupát megnyertük, majd a
simontornyai nemzetközi Tavasz kupán a 2. helyet szereztük meg.
1996. május 14-én a Népújság fõcímében ez volt olvasható: „Tolna
és Simontornya között dõl el az elsõség?” Mindkét csapat hétrõl
hétre nyerte a bajnoki mérkõzéseket, de Siklóson váratlan veresé-
get szenvedtünk és Tolna elõnye így már 5 pontra nõtt.
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GYÕZELEM
A MÁTRA KUPÁN

Tornagyõzelemmel hangolt
az NB I-re a nyáron jelentõsen

átalakult Simontornya KK

A nyári idõszakban a Sárbogárd VAX és a Simontornya KK veze-
tõsége közös jövõképet dolgozott ki, s mindkét egyesületre kedve-
zõ stratégiát hozott létre.
Elsõ lépésként már augusztusban közös edzõtáborban vettek
részt a gyerekek, s több edzõvel dolgozva készültek a bajnoki sze-
zonra.
A 2009/10-ben született gyermekek edzõje Zámbó Tibor, s ehhez
a kerethez több játékos érkezett a Sárbogárd VAX egyesületébõl.
Rengeteg munka vár a keretre, hisz a csapat a kiemelt elsõ osz-
tályban – NB I – indul, s a kimondott cél az 1-6 közé kerülés.
Ennek egyik állomása volt a háromnapos Mátra Kupa, ahol a me-
zõny nagy része szintén a kiemelt elsõ osztályban fog játszani.
Eredmények:
Csoportmérkõzések:
Simontornya KK–EVSI (Eger) 28:17
Gól: Závodi (1)-Vincellér (1)-Kovács Kristóf (3)-Kovács Kolos
(3)-Rózsa (2)-Ferencz (8) Szeip (3)-Ellenbruck (2)-Tatai (2)-
Majer (2)-Juhász (1)
Edzõ: Zámbó Tibor – Pordán István
Simontornya KK–Gyömrõi KA 46:8
Gól: Németh (2)-Závodi (2)-Vincellér (4)-Kovács Kristóf (8)-
Kovács Kolos (9)-Rózsa (1)-Orsós (2)-Ferencz (9)-Szeip (3)-El-
lenbruck (1)-Majer (1)-Juhász (4)
Edzõ: Zámbó Tibor – Pordán István
Simontornya KK–Kézi UP PLER 15:9
(félbeszakadt az elsõ félidõ 18. percében, a PLER csapata levo-
nult)
Gól: Vincellér (1)-Kovács Kolos (2)-Ferencz (6)-Juhász (1)-Sze-
ip (4)-Ellenbruck (1)
Edzõ: Zámbó Tibor – Pordán István
Keresztjáték:
Simontornya KK–Gyöngyösi KK 20:16
Gól:Németh (1)-Vincellér (4)-Kovács Kolos (4)-Rózsa (1)-Fe-
rencz (7)-Juhász(1)-Szeip (2)
Edzõ: Zámbó Tibor – Pordán István
Döntõ:
Simontornya KK–Kézi UP PLER 24:20
Gól: Závodi (3)-Vincellér (2)-Kovács Kristóf (2) Kovács Kolos
(3)-Rózsa (2)-Ferencz (7) Szeip (3)-Ellenbuck (1)-Tatai (1)
Edzõ: Zámbó Tibor – Pordán István
A csapat a felkészülési szintünknek megfelelõ játékot produkált.
Ki kell emelni a jó közösségi szellemet, fegyelmezettséget. Na-
gyon sok tennivaló van még, de ha dolgozunk, sokáig juthatunk.
A tornán Orsós András különdíjat kapott.

SIKK

A „csakazértismegmutatjuk” elvétõl vezérelve a Somogyiné, Pata-
ki 2, Molnár, Kalocsai 1, Németh Ili 3, Gerussi O. 1, Kertainé 7,
Ádám, Berczeliné 6, Bálványosi 2, Gerussi N., Horváth alkotta
csapatunk 22:21-re verte a már bajnok tolnaiakat, és története so-
rán másodszer szerzett ezüstérmet, 14 gyõzelmet, 1 döntetlent és 3
vereséget begyûjtve 414:355-ös gólaránnyal.
A megyebajnoki küzdelmekben az ifjúságiak a 7. helyen, míg a ser-
dülõk a 6. helyet szerezték meg.
Az 1996-97. évi szezonra heti három edzéssel, edzõmérkõzések-
kel, nyári kupán való részvétellel készültünk. A Mohácson meg-
rendezett Millecentenáriumi kupát sikerült megnyerni, sõt,
Gerussi O. a legjobb játékosnak felajánlott díjat is megkapta.
Játékosállományunkban annyi változás történt, hogy Somogyiné
Siófokra igazolt, Kalocsai pedig Németországba.
Az elsõ bajnoki mérkõzésen a következõ játékosok szerepeltek:
Ádám, Pataki 1, Molnár 2, Szabó 1, Németh Ili 6, Gerussi O. 4,
Kertainé 3, Bálványosi 1, Gerussi N. Hamar, Berczeliné, Vámi,
Horváth. Az újonc Sárvár meglepetésre gyõzött ellenünk. Az õszi
szezont a csapat 10 ponttal zárta, ami az 5-6. hely megszerzésére
volt elég.
A Magyar Kupában sem sikerült folytatni a korábbi évekhez ha-
sonló szereplést, Ugyan az elsõ fordulóból játék nélkül tovább ju-
tottunk, de a második fordulóban a Budapesti Postás NB I B-s csa-
pata kiütéses vereséget mért ránk.
Szezon közben meggyengült csapatunk. Kertainé, Bálványosi Sió-
fokra, Németh Ili Cecére igazolt. Ennek tükrében a szakosztályve-
zetés a dobogós hely megszerzése helyett a bennmaradást tûzte ki
célul.
Az eltávozott játékosok helyett ismét sikerült Varga Zsuzsát visz-
szaigazolni.
A szezont lezáró mérkõzésen – amikor utoljára ültem az SBTC
kispadján – csapatom nagyszerû játékkal 200 nézõ elõtt gyõzött az
ezüstérmes Pécsvárad ellen az alábbi játékosokkal: Kenéz, Pataki
4, Berczeliné 5, Molnár, Varga Zs. 3, Gerussi O. 8, Gerussi N. 2,
Ádám, Mérei 1, Varga Sz., Vámi. Ezzel a gyõzelemmel a 6. helyen
végeztünk 437 lõtt és 429 kapott góllal, 9 gyõzelmet, 1 döntetlent,
10 vereséget elérve. A bajnoki címet Cece gárdája szerezte meg.
Megnövekedett iskolai és egyéb társadalmi megbízatásaim miatt
az edzõséget Balassa Zoltán testnevelõnek adtam át, aki maga is
kézilabdázott, és szép eredményeket ért el az utánpótlás nevelés-
ben Tolnanémedin.
Az új edzõvel az elsõ bajnoki mérkõzésen a Fonyód legyõzésével
(26:20) kezdte a szezont az SBTC a következõ játékosokkal:
Ádám, Pataki 4, Varga Zs. 3, Molnár, Mérei, Gerussi O. 16, Ge-
russi N. 3, Kenéz (kapus), Varga Sz., Vámi, Mészáros.
Sajnos, a jó folytatás elmaradt, sorozatban 6 mérkõzésen veszítet-
tek a lányok.
A tavaszi szezont a Cecérõl, NB I-es múlttal rendelkezõ Burainé
leigazolásával kezdte az együttes. Több értékes gyõzelmet (Moh-
ács, Csurgó, Pécsvárad) értek el a lányok, de a bajnokság utolsó
mérkõzését – amelyet Tamásiban vívtak az Ádám, Burainé 9, Var-
ga Zs. 2, Molnár 3, Mérei 2, Gerussi O. 1, Gerussi N., Kenéz, Pata-
ki 2, Mészáros alkotta együttes – elvesztette.
Az SBTC az NB II Délnyugati csoportjában, a 12 csapat versengé-
se után a 8. helyet szerezte meg 19 ponttal, 445 adott és 445 kapott
góllal.
Mint kiderült, ez volt az SBTC nõi szakosztályának 40 éves törté-
netét lezáró utolsó mérkõzés.
Az SBTC éves közgyûlésén, 1998 júliusában élénk vita után az a
döntés született, hogy az NB I B-be jutott Cece és az NB II-es
Simontornya fuzionál és Cece-Simontornya (CE-SI) KC néven
szerepel a jövõben, és vesz részt az NB I-B küzdelmeiben. Ezzel a
döntéssel az SBTC nõi szakosztálya 40 év sikerekkel teli év után
megszûnt.
Személy szerint nem értettem egyet a döntéssel, mert véleményem
az volt akkor is és most is, hogy az SBTC keretein belül is meg lehet
oldani a csapat gondjait.
Az idõ engem igazolt. A döntést követõen egy éven belül a CE-SI
csapatában nem volt található simontornyai illetõségû játékos.
Sõt, néhány év elteltével a CE-SI is megszûnt, és azóta sem Si-
montornyán, sem Cecén (Simontornyán a Simontornya KK kere-
tében volt kísérlet a kézilabda felélesztésére) nincs nõi kézilabdá-
zás.

Vámi István az SBTC nõi csapatnak egykori edzõje
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HÁZASSÁGKÖTÉS
AUGUSZTUSBAN

Vad István és Kránicz Judit

Kovács Zoltán és Lepsényi Laura

Nádasi Martin és Máté Anna

AUGUSZTUSI SZÜLETÉSEK

Zsolnai Richárd

Tauber Natasa Eszter

Liptai Lara

Érettségi találkozó

2022. augusztus 27-én tartotta az 55. érettségi találkozóját az az osztály, amelyik az
1963-ban indult simontornyai gimnáziumban, 1967-ben érettségizett.

NE DOBJA KI, ADJA LE!
Ismét lehet elektronikai hulladékot vinni a Hunyadi úti is-
kola udvarára. Aki hozni szeretne, elõtte Máté Imrével
egyeztessen idõpontot.

Írjon az ermi0912@gmail.com
e-mail- címre, vagy hívja

a 06 30 825 3458-as telefonszámot.

Csak olyan eszközöket vigyenek, amelybõl nem szedték ki
az elektromos részeket, mert azokat nem áll módunkban
átvenni.

FELHÍVÁS
A Simontornyai
Torna Club 22

az alábbi korosztályokra
toboroz játékosokat:

U6-7: a 2016 után született fiúk és lá-
nyok jelentkezését várjuk.

Jelentkezés: Kleiber György 06 30 651
7950

U8-9: 2014. január 1. és 2015. december
31. között született fiúk és lányok je-
lentkezését várjuk.

Jelentkezés: Kapinya Róbert 06 30 321
0944

U10-11: 2012. január 1. és 2013. decem-
ber 31. közötti születésû fiúk és lányok
jelentkezését várjuk.

Jelentkezés: Ambrus László 06 30 437
6752

U19: 13-tól 17 éves korig focizni vágyó
fiúk jelentkezését várjuk.

Jelentkezés: Koncz János 06 30 418
0586

A kép illusztráció


