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Csodálatos volt az ’56-os megemlékezés
Október 23-ai nemzeti ünnepünket, méltóságteljesen, igazi városi
színvonalú mûsorral és koszorúzással tették emlékezetessé. Zsúfolásig megtelt a Fried Mûvelõdési Ház nagyterme, ahol a tanítónõk Horváth Istvánné vezetésével idézték fel a forradalom történéseit, szellemét. A kiváló díszletek még csak fokozták az elõadás
nagyszerûségét. A szokásoknak megfelelõen az ünnepi mûsor
után fáklyákkal vonult át a több mint 100 megemlékezõ az ’56-os
kopjafához. Patakiné Hegyi Erzsébet tanárnõ a Himnusz után elszavalt egy alkalomhoz illõ szép verset, majd Pálné Mikó Katalin
tanárnõ lépett a mikrofonhoz, s mondta el ünnepi megemlékezését. Az önkormányzat, a Vak Bottyán Általános Iskola, a cigány
kisebbségi önkormányzat mellett megkoszorúzta az emlékhelyet a
FIDESZ helyi szervezete,a katolikus és református egyház is.
Va Lá
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A testületi ülésrõl jelentjük
A november havi testületi ülésen az immár héttagúra fogyatkozott önkormányzat 6 fõ és 10
egyéb napirendi pontot tárgyalt.
A polgármester fontosabb intézkedései.
A hótolásra és síkosságmentesítésre kiírta a pályázatot. A pályázati kiírást elõzetesen egyeztetette az alpolgármesterrel, melyet Sallai László
nyert el.
2010. szeptember 15-én megalakult az ivóvízminõség javító programhoz a három önkormányzat
társulása. Az alakuló ülésen elfogadta az alapító
okiratot, a társulási megállapodást, az
SZMSZ-ét, a 2010. évi költségvetését, a felügyelõ bizottság tagjait, a gesztor önkormányzat
eddig végzett munkáját. Ez a társulás már nem
költségvetési szerv, de a bejegyeztetését az államkincstár végzi (mint a költségvetési szerveknél), könyvelni úgy kell, mint a költségvetési
szervnek. Az önkormányzatok által elfogadott
társulási megállapodás jogi személyiségû lett. A
jogi személyiséggel nem rendelkezõ társulásoknak nem kell könyvelni, nincs adószáma, nincs
számlaszáma. Ennek következtében a társ önkormányzatok által idõben be nem fizettek költségeit a gesztor önkormányzat elõlegezi meg.
Ezt elkerülendõ felvállaltuk a jogi személyiségû
társulást, amelynek egyéb költségei is vannak
(könyvelés, ügyvitel stb.). Ezek a költségek nem
haladják meg az esetlegesen felveendõ hitel kamatait. Az ügyviteli feladatokat a külsõ projektmenedzsment végzi. 2010. november végére
összehívom a társulás társulási tanácsát a
2011. évi költségvetésének és munkatervének
elfogadása ügyében 2010. szeptember 16-án
megalakult a víziközmû társulat. Ennek teljes
költségét a társulást szervezõ N-ALEXANDER
Kft. állta. Az alakuló ülésen elfogadta az alapszabályát, a közremûködõ ügyvéd az alakuló ülés
jegyzõkönyvével az anyagot benyújtotta a cégbírósághoz. Onnan az eljárás megindításáról (a
szükséges adatokkal) a tanúsítványt megkaptuk. 2010. november 3-án a társulat lezárja az
alakuló taggyûlését. Ezt követõen fogja a cégbíróság bejegyezni a társulatot. A társulat tisztségviselõinek az alábbi személyeket fogadta el:
az intézõbizottság elnöke: Kossa István, tagjai:
Pordány István, Hóka József, az ellenõrzõbizottság elnöke: Pásztor Krisztián, tagjai: Schmidt
János, Bor István, delegált tagok: Sitkei Ferenc,
Baum László, ifj. Czinkon László, Géringer Zoltán,
Kovács István (Igari u. 1/a), Molnár István (Széchenyi u. 54.), Szepesi László, Diel János.
Az EU-s pályázatokhoz az esélyegyenlõség és a
környezet védelmének elõmozdítása érdekében
különbözõ érdekszervezetekkel kellett megállapodást kötni. Ezek a megállapodások többnyire
a másik félnek tartalmaz kötelezettségeket. Az
önkormányzatnak szinte csak tájékoztatási kötelezettsége van. Az alábbi szervezetekkel kötöttem együttmûködési megállapodást:
– fogyatékkal élõk: Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Szervezete;
– környezetvédelem: Zöld-Híd Alapítvány Pécs;

– kisebbség: Simontornyai Roma Egyesület.
Második alkalommal is kiírták a pályázatot a
meglévõ szennyvíztelep értékesítésre. A felszámoló felé éltünk azon jogunkkal, hogy kértük a
szennyvíztelep valós helyzetének bemutatását.
A kikiáltási ár 44 m Ft+áfa. Tudomásom szerint
egy érdeklõdõ volt, aki a helyszínt is megtekintette.
A kommunális szilárd hulladéklerakó telep felszámolása és rekultivációja folyamatban van. A
hulladék szinte teljes mértékben elszállításra került. Ezután következik a terület rekultivációja. A
talajvíz monitoringozására a meglévõ három –
önkormányzati kutat is felhasználva – újabb három kutat kell a kivitelezõnek létesítenie. A kútjaink átadása (nem tulajdonba adásról van szó)
érdekében megkerestem a kivitelezõt.
A városközpont rehabilitációjára ismételten kiírták a pályázatot, melyet november végére kell
beadni. Az anyag átdolgozása folyamatban van,
amely érinti a tervezési programot is. Az Áfész
irodáról le kell mondanunk, az innen felszabaduló
forrásokat a mûvelõdési ház részleges felújítására csoportosítjuk át. Ezen épület tervezési
programja megállapításra került, a módosított
terveket megküldtük az eljáró hatóságnak.
Markó Györgyné a tavasz folyamán elhunyt, hagyatéka nem fedezi a tartozását. Ennek értelmében intézkedett az ügyvéd úr felé a követelés törlése érdekében.
2010. október 27-én Tamási város polgármesterével, Ribányi József úrral Tamási Város Önkormányzata és Simontornya Város Önkormányzata közötti együttmûködés további lehetõségeirõl
tárgyalt a polgármester.
2010. október 28-án részt vettem a Tamási és
Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása – a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2010.
évi választását követõ – alakuló ülésén.
2010. november 3-án a társulás elnökeként
részt vettem a „Sió-Kapos Ivóvízminõség-javító
projekt” Simontornya Város, Pálfa Község és
Tolnanémedi Község Önkormányzati Biztonságos Ivóvíz-ellátási Társulás Felügyelõ Bizottsága alakuló ülésén. A felügyelõ bizottság elfogadta ügyrendjét, megválasztotta elnökét és véleményezte a társulás költségvetését.
Ugyancsak 2010. november 3-án tárgyalt a
NITROKÉMIA Környezetvédelmi Tanácsadó és
Szolgáltató Zártkörû Részvénytársaság vezérigazgatójával. A vezérigazgató úr levelét a polgármester felolvasta, melyben bejelentette,
hogy a volt Simontornyai Bõrgyár kármentesítése folytatódik.
2010. november 4-én Rimai Rudolf úrral, a KÖZÚT Közhasznú Társaság vezérigazgatójával tárgyalt a polgármester.
Tájékoztató a jelentõsebb eseményekrõl.
– 2010. október 23-án a polgármester részt vett
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Ezúton fejezi ki köszönetét a Vak Bottyán Általános

Mûvelõdési Központ alsó tagozatos pedagógusainak a színvonalas mûsor megszervezéséért.
– Bárdos László címzetes fõjegyzõ elmondta,
hogy dr. Mihócs Zsolt megválasztott alpolgármester megszüntette az eddigi beosztásával
fennálló összeférhetetlenséget.
– A polgármester gratulált Sebestyén
Orbánnénak az „Õszikék” dolgozójának a „Szociális Munkások Napján” kapott kitüntetéshez.
– Csõszné Kacz Edit polgármester mérhetetlen
felháborodásának adott hangot, miután felolvasta a Tiszafa 2000. Kft levelét, melyben közölték, hogy a tervezett mûanyaghulladék válogató
100 M Ft-os beruházást más településen valósítja meg. A visszalépés okaként azt jelölték
meg, hogy nem volt pozitív a simontornyai környezet, ráadásul inzultálták a cég képviselõit. A
kft. szándékai komolyak voltak, több mint 3 M
Ft-ot költöttek már a telephely vételére és az
üzem tervezésére. A visszalépés miatt kb. 20 fõ
munkahelyteremtés lehetõségétõl esett el a város. A képviselõk úgy döntöttek, hogy a következõ testületi ülésen fõ napirendi pontként tárgyalják a témát, ahova meghívják az érintetteket.
Szeretnék megtudni mi történt, és levonni a tanulságokat.
– Szabó Attila képviselõ ismét felvetette a Beszédes Ferenc utcában lévõ Boros-féle ház
ügyében nem történt elõrelépés.
– A közbiztonság növelése érdekében térfigyelõ
kamerarendszerre kiírt pályázatokat figyelni kell.
– A választások után a Rétimajorban – saját költségen – baráti ebéden fogadta a képviselõk zömét Csõszné Kacz Edit polgármester.
– Csõsz László képviselõ a környezetvédelem
befejezését taglalta, melyre válaszul a polgármester felolvasta a Nitrokémia Zrt. új vezérigazgatójának levelét.
– A Székelyi út kb. 50 m szakaszán hiányzik a
közvilágítás. Zsolnai István képviselõ szorgalmazta, hogy legalább egy oszlopot egy világítótesttel állítsanak fel.
– A belsõ ellenõrzési tervet és a 2010. évi költségvetés hármas számú módosítását elfogadták.
– A lakóhely környezeti állapotáról és a közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról szóló tájékozta-
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tó során elhangzott, hogy ki kell dolgozni a közterületek munkáinak tarifáit. Kiemelten kell foglalkozni a temetõ helyzetével, kátyúzással és a vízelvezetéssel.
– Beszámoló az adóztatás helyzetérõl, javaslat a
helyi adórendelet módosítására – naprendi pont
tárgyalása során elhangzott, hogy a tervezett 86
M Ft bevétellel szemben 80 M Ft-tal számolnak.
A önkormányzat benyújtotta inkasszókat a hátralék behajtása érdekében. A nem fizetõk jelentõs része holland állampolgár, megoldást kell keresni az adók behajtására.
– A Gyermekvédelmi és családsegítõ Szolgálat
beszámolóját a testület elfogadta.
– Az egyebek napirendi pontban tárgyalták a fogászati rendelõ bérletére vonatkozó ajánlat alapján a bérleti szerzõdés megkötését. Hosszas vita
után jogi értelmezési problémák és fogorvos hiánya miatt nem tudtak dönteni. A téma sürgõs,
akár rendkívüli testületi ülés összehívását is
szükségesnek tartják. A fogorvosi alapellátás
biztosítására 2010. november 30-ig van szerzõdés. A polgármester megbízta dr. Mihócs Zsolt
alpolgármestert és Aszmann Géza aljegyzõt a
fogorvossal való további tárgyalással.
– A III. számú orvosi rendelõ akadálymentesítésének elsõ üteme megtörtént. Jövõre a többi orvosi rendelõnél is szükséges e munkát elvégezni.
– Az „Õszikék Szociális Szolgáltató Központ” intézményvezetõi beosztás pályázatának kiírásáról döntött a testület. A jelenlegi vezetõ megbízatása 2011. január 31-ével lejár. Az új vezetõ
nem megbízást, hanem határozatlan idõre szóló
kinevezést kap.
– Döntöttek, hogy ki helyettesíti a polgármestert
a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa ülésén. A helyettesítést automatikusa dr. Mihócs Zsolt alpolgármester végzi.
Mindkét vezetõ távolléte esetén Szabó Attila
képviselõ jogosult a helyettesítésre.
– A testület benyújtja a település szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítási pályázatának hiánypótlását.
– A kultúrházi körárok Sió becsatlakozási szelvényében csapadékvíz átemelése a Sióba, harmadik ütem vis maior támogatás igénylését elfogadták.
– Döntöttek a DDOP városrehabilitációs pályázat újbóli benyújtásáról. A fizetési feltételek, az
önerõ változatlan mard. Az Áfész iroda tervezett
megvásárlása helyett a kultúrház rekonstrukciója szerepel a programban.
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Újjáalakul a tûzoltó egyesület
Szeptember elején Werner Laub polgármester meghívása alapján egy négytagú
delegáció látogatott el Marpingenbe. A látogatás fõ célja a tûzoltóautó átadásának
kérdése volt. A két település polgármestere (az érintett szakemberek jelenlétében)
megállapodott az esetleges átadás feltételeirõl (a látogatás idõpontjában még nem
volt testületi döntés). A megbeszélésen
partnereink megfogalmazták elképzeléseiket, amely gyakorlatilag az autó simontornyai mûködtetésére korlátozódott. A
házigazdák ragaszkodtak ahhoz is, hogy az
autó használatára 9 fõ kiképzését Marpingenben hajtanák végre. Hazaérkezés után
néhány nappal született meg a döntés a
marpingeni tanácsban, miszerint a Mercedes típusú tûzoltóautót térítésmentesen
Simontornyának adják át. Ezt követõen a
polgármester asszony megkért és egyben
megbízott, hogy koordináljam a tûzoltóautó fogadásával, a helyi tûzoltóság felkészítésével és mûködtetésével kapcsolatos feladatokat.
Simontornyán 1886 óta mûködik tûzoltó
egyesület, amely sajnos az utóbbi években
igazából csak papíron létezett. Biztos vagyok abban, hogy ennek a gépjármûfecskendõnek az érkezése átbillenti a holtponton az egyesületet. Erre nagyon nagy szükség van, hiszen a mûködéshez (a tûz- és
káresetek kapcsán való gyors beavatkozáshoz) nagyon sok lelkes, tenni akaró emberre, összefogásra, együtt gondolkozására és
cselekvésére van szükség.
Természetesen már most is van 8-10 ember, aki meglátásom szerint képviseli azt a
szellemiséget, amely garantálni fogja a helyi tûzoltóság feltámadását és a helyi biztonság szintjének emelését. Persze azt is
tudjuk, hogy mindez még kevés. Meg kell
teremteni a mûködés feltételeit. A gépkocsinak megfelelõ tárolóhelyet kell találni,
ami terveink szerint a leendõ laktanyaépület is lenne. Az autón mindig feltöltve kell
lennie a 2400 literes víztartálynak, ezért
fontos a fagymentes tárolás.
A döntést követõen azonnal megkezdtük a
munkát, amely természetesen az elsõ, azaz
a németországi kiképzésen résztvevõ keret
kiválasztásával kezdõdött. Ezt követõen

több alkalommal jártunk Tamásiban, ahol
a helyi tûzoltók segítették a felkészülésünket. A héten megtörtént a kiutazók névsorának véglegesítése. Nem volt egyszerû,
hiszen több szempontot kellett figyelembe
venni. Tíz fõ (két tolmács) vesz részt november 18-22. között a marpingeni felkészítésen.
Reményeink szerint már november végén
megérkezhet az autó, s ekkor a már kint kiképzett nyolc fõ feladata lesz az, hogy a
megszerzett szaktudást itthon maradt társaiknak, az újonnan jelentkezõ önkéntes
tûzoltóknak átadja. Persze emellett nagyon sok más feladat is vár az egyesületre
(gépjármû forgalomba helyezése, szolgálatok szervezése, pályázatok figyelése és
készítése stb.).
Az egyesület várja mindazon 16 és 50 év
közötti fiúk, lányok jelentkezését, akik komolyan szeretnének bekapcsolódni ebbe a
munkába!
Jelentkezés: Nagy Károlynál az 586-929es, vagy Torma Józsefnél a 20/574-9460-as
számon.
(Fotó: Torma József)
Torma József

Öröm és bánat is érte
a polgárõrséget

– Döntöttek a fiatalok lakástámogatásáról. A
képviselõ-testület elbírálta a fiatal házasok elsõ
lakáshoz jutásának támogatására beadott pályázatokat. A három pályázó közül – különbözõ
okok miatt – senki nem felelt meg a feltételeknek, ezért nem jogosultak a támogatásra.

Az önkormányzat részünkre biztosított éves támogatási keretébõl 21 db 3 funkciós polár
béléses téli kabát került megrendelésre, melyet a gyártó november hónapban leszállít
számunkra. A kabátok összértéke 230.000 Ft. Összesen 32 fõ a polgárõrség létszáma a
fennmaradó 12 fõnek következõ évi támogatás keretébõl vásárolunk kabátokat.
Sajnos, szomorú hírrõl is be kell számolnunk. 2010. november 10-én elhunyt Fekti Ferenc, aki 2002 óta a polgárõrség tagja volt. Feri bácsi mindig lelkiismeretesen végezte
munkáját, egyik kiemelkedõ alakja volt a simontornyai polgárõrségnek. 2010. november
13-án végsõ búcsút vettünk tõle. A polgárõrség valamennyi tagja nevében õszinte részvétünket fejezzük ki családjának és hozzátartozóinak.

Va Lá
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Vak Bottyán Nap a gimnáziumban
November 11-én a gimnázium tanulói is intézményünk névadójáról emlékeztek meg.
Reggel az osztályok képviselõi a központi ünnepségen vettek részt. Ezt követõen szellemi, stratégiai és játékos ügyességi feladatokat
kellett az osztályoknak megoldania. A négy helyszín mindegyikén kék-két osztály versengett egymással. Az egyik helyszín a mûvelõdési
házban volt, ahol a hagyományõrzõ mesterségek közül idén a tojásfestéssel ismerkedtek meg a tanulók, majd ezzel kapcsolatos
feladatokat oldottak meg.
A nap folyamán magyar szakos kollégák vezetésével iskolai szavalóverseny is zajlott. A legfiatalabb, 7-8. osztályosok között volt legnagyobb az érdeklõdés. Itt Kovács Viktor 8.g osztályos tanuló nyerte a versenyt. A 9-10. évfolyamosok versenyében Pápai Anna lett az elsõ, míg a legidõsebbek között holtverseny alakult ki Sós Ágnes 12.g és Szabó Mónika 13.g osztályos tanulók között.
A nap zárásaként a sportcsarnokban tanár–diák mérkõzések zajlottak. A kosárlabdában született fölényes tanárgyõzelmet követõen
kézilabdában és fociban visszavágtak az egymást folyamatosan váltó diákok a kis létszámú, és egyre inkább fáradó tanári csapatnak. A
jó hangulatot csak Pál Attila tanár úr korai, súlyos sérülése zavarta meg.
Az osztályok közötti verseny végeredményét csak a még mindig zajló gyûjtési feladatok zárása után hirdetjük ki.
Máté Imre

Szavalóverseny
2010. november 11. iskolánk jeles napja: Vak Bottyán-nap. Ez alkalomból többek között szavalóversennyel is színesítettük a diákok programját. Az is motiválta a rendezõket, hogy december elején hagyományosan megrendezésre kerül a Vörösmarty szavalóverseny Pincehelyen, így gondoltuk, emeljük a rangját, ha meg
kell küzdeni a részvételért.
Örömmel tapasztaltuk: nem halt még ki diákjainkból a versmondás iránti szeretet, a küzdési vágy. Szép számmal jelentkeztek, és
dicséretes mindnyájuk felkészülése. Két verssel kellett bizonyítaniuk, melybõl a kötelezõ vers egy szabadon választott Vörösmarty
vers volt.
A zsûrinek (Zsigáné Teszler Judit, Patakyné Hegyi Erzsébet,
Papp István Gergely magyar szakos tanárok) nem volt könnyû
dolga, hiszen egyrészt szívet melengetõ volt látni a csillogó szemû
versmondókat, másrészt kritikusan kellett hallgatni a produkciókat, majd eldönteni: ki képviselje iskolánkat a területi versenyen.
Legjobbjaink: Szemes Gergõ 5. o, Kovács Viktor 8.g és Pápai Anna 10.g osztályos tanulók.
Dicséretben részesültek: Kovács Dominik a 8.g, Zlankievicz Adél
a 8.g, Sós Ágnes a 12.g

A szereplésre váró tanulók egy csoportja

és Szabó Mónika a 13.g osztályból.
Csodálatos dolog, hogy mindig vannak „zászlóvivõk”, akik kultúránk, múltunk kincseit nem hagyják feledésbe merülni.

Újabb ajándék a Simontornyai
Vöröskeresztes Szervezettõl
November 16-án 8 kisgyermek vehette át azokat a bicikliket, amit a marpingeniurexweileri „Magyar Utazók” gyûjtése nyomán a Simontornyai Vöröskeresztes Szervezet adományozott az iskola tanulóinak. Az átadásra meghívtuk Vámi Istvánné Marikát,
a szervezet vezetõjét, akinek a gyermekek virággal köszönték meg az újabb ajándékot.

Patakyné Hegyi Erzsébet tanár

Akadálymentessé vált
az iskola
A nyáron felújították a Petõfi utcai iskola
épületét. A mozgáskorlátozottak bejutását segítõ rámpa a napokban elkészült. Kicserélték a három bejárati ajtót és az utcafront felõli ablakokat. A balesetveszélyes
bejárati lépcsõ is megújult. A régi épületszárnyban festési, burkolási munkákat is
végeztek. A beruházás összköltsége megközelítette a tízmillió forintot.
Va Lá

Fizessen elõ
a SIMONTORNYAI HÍREKRE!

A boldog kisdiákok körében Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító,
Vámi Istvánné adományozó és Tóthné Unghy Ilona igazgató látható.

Elõfizetési díj: 100 Ft/hó.
Elõfizethetõ: a polgármesteri
hivatalban Benczéné Soós Juliannánál.
Aki elõfizeti a lapot,
annak azt házhoz viszik.
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Vak Bottyán nap az alsó tagozatban
Az idei évben is méltóképpen emlékeztünk
iskolánk
névadójára,
János
kuruc
generálisra.
A meghívásunkra minden tagiskolánkból 4
kisgyermek érkezett hozzánk egy pedagógus kíséretében.
A negyedikes tanulóink egy színvonalas
mûsorral örvendeztettek meg bennünket.
Az osztályfõnökeik, Beidekné Bölcsföldi
Mária és Dolovai Zsuzsanna készítették fel
õket. Az elõadás színhelye a tornaterem
volt.
Ezt követõen megkoszorúztuk a névadónk
mellszobrát. A vendégek emlékszalagot kötöttek a kuruc zászlónkra, amit Tóth
Mihályné nyugdíjas tanár ajándékozott
iskolánknak.

Minden vendégcsapat kapott egy-egy negyedikes kísérõt, akik
elõször a napközi otthon ebédlõjébe kalauzolták õket, ahol finom
tízórai várt rájuk.
Ezután minden csapat elindult, hogy bejárja azt a múzeumi tanösvényt ,amelyet Máténé Klárika készített. Eközben szórakozva
megismerkedhettek a vendégek Simontornya nevezetességeivel.
Ezt a tanösvényt minden helyi tanuló is bejárta az osztályfõnöke
vezetésével.
Fél 11-re mindannyian a sportcsarnokba mentünk, ahol közös játékkal, sorversenyekkel – amit Kossa Istvánné vezetett – zártuk a
napot.
A vendégek és minden kisdiákunk egy tartalmas nap emlékével
térhetett haza. Az emléklap csak ráadás volt.
Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító

Bottyán-napi
népdaléneklési
verseny
A Simontornyai Vak Bottyán ÁMK a Vak Bottyán Napok alkalmából népdaléneklési versenyt hirdetett 2010. november 11-re.
Nevezni két népdallal lehetett. A társult intézményekbõl
Pálfáról jött két versenyzõ, Simontornyáról pedig 3 csoport és
15 szólista szállt versenybe. A zsûri arany-, ezüst- és bronzminõsítéssel értékelte a versenyzõket.
Az aranyminõsítést elért énekesek: Géringer Szabolcs 3.b.,
Váczi Enikõ 3.b., Oroszi Nikolett 3.b., Doffkay Borbála 4. o.,
Németh Anett–Kránitz Nikolett 8. o., Kõmíves Kinga 6.a.,
Agócs Dolóresz 5. o., Pálfáról Torma Gabriella és Tóth Bettina.
Õk képviselik intézményünket a megyei és regionális versenyeken.

Vak Bottyán Nap
Felsõ tagozat, szakiskola
A felsõ tagozatos diákokkal és a szakiskola 9. és 10. osztályos tanulóival közösen ebben a tanévben is megemlékeztünk Vak Bottyán
Jánosról, iskolánk névadójáról.
A 8. osztályosok mûsora után a hagyományos, osztályok közötti vetélkedõ zajlott. Bár az idõ szokatlanul enyhe volt, többségében benti játékokon mérhették össze tudásukat a gyerekek. A sportos
ügyességi feladatok mellett történelmi kvíz, találós kérdések, számítógépes portrérajzolás és nyelvi feladatok várták az állomásokon
a vetélkedõ diákokat.
A küzdelem igen szorosnak bizonyult, csak a menetlevelek értékelésével tudtuk elbírálni a helyezéseket: I. helyezést ért el a 6. b osztály, II. helyezett lett a 9. szakiskolai csapat, a III. helyezett a 8.
osztály lett.
Gratulálunk mindenkinek, és jövõre jöhet a visszavágó!
Dr. Thipphavonené Csamangó Éva, a felsõs diáktanács tanárelnöke
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Rövid hírek
Döntöttek a Bursa Hungarica
pályázatról
Az újonnan megalakult szociális, egészségügyi és sportbizottság ülésén megszavazták, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj
keretében milyen összeggel támogatják a
felsõoktatásban résztvevõ fiatalokat. A diákok szociális rászorultság alapján kapják
a pénzt, hét tanuló 3.500, huszonkilencen
3.000, míg heten 1.000 Ft-ot kapnak havonta. Ehhez az összeghez az állam ugyanannyit utal ki az érintetteknek. A településen összesen 43 tanuló részesül ebben az
ösztöndíjban.

2010. november

Szebb homlokzatot kap az
egykori bõrgyár saroképülete
Megkezdték a Sió híd melletti épület átalakítását. A Metalmax Kft. tulajdonát képezõ, háborús viszonyokra emlékeztetõ
épület külsõleg és belsõleg is megújul. Európai uniós pályázaton nyert pénzbõl és saját erõbõl létrehoznak egy 150 négyzetmé-

Civil fórumot tartottak a város
rehabilitálási pályázatáról
Közel 50 érdeklõdõ elõtt tartotta meg
Lacza Attila, a Fried Mûvelõdési ház igazgatója az újonnan benyújtandó pályázatról
szóló tájékoztatóját. A lakosok megismerhették az átalakított, módosított pályázatot, melyben a mûvelõdési ház akadálymentesítése és felújítása is helyet kapott.

Szeretne olcsóbban tankolni?
A megoldás: E85 bioetalon. Mindössze
egy átalakítót kell beszereltetni, s máris indulhat a korszerûbb üzemanyaggal, mely
ráadásul olcsóbb, és környezetbarát is. A
készülék ára 100 ezer forint, mely a számítások szerint évi tízezer kilométer futásteljesítmény esetén 3 év alatt megtérül. Bõvebb felvilágosítás a www.lifec.hu honlapon olvasható.
Va-Lá

Felhívás
A Simontornya Múltjáért Alapítvány
keretén belül szeretnénk megemlékezni a nagy múltú Simontornyai Bõrgyár
volt dolgozóiról. Ezért könyv alakban
kiadnánk azokat a fényképeket, melyekhez már hozzájutottunk, vagy amelyeket ezután fogunk az érintett családoktól – remélhetõen – megkapni. Kérjük, hogy a közeli és távoli múltban készült fényképeiket (arckép, igazolványkép, családi kép gyermekekkel, de fõleg
munkahelyi, esetleg rendezvényi fotó)
juttassák el hozzánk egy idõre, ha lehetséges nevekkel együtt. Rövidebb-hoszszabb történeteket is szívesen fogadunk. Reméljük, hogy tervünket egykét év alatt sikerül megvalósítanunk – s
ezzel képekben is emléket tudunk
hagyni a bõrgyár dolgozóiról a jövõ számára. Mielõbbi segítségüket elõre is köszönjük.

Tisztelettel: Tóthné Unghy Ilona,
az alapítvány elnöke és Kiss Margit

teres korszerû mûhelyt és kialakítanak
több raktárhelyiséget is. A munkákat a törött üvegû vasablakok kiszerelésével kezdték. A télen szeretnék a cserzõhordók betonállványait lebontatni – ez, mint Szenczy
Géza a munkálatokat koordináló vezetõ
elmondta, a vártnál nagyobb feladat, mert
igen masszív és vastag a beton. Több ajánlat érkezett már, de még nem találták meg
a végsõ megoldást, ráadásul a pályázati
pénz átutalása is késik. A munkálatok felgyorsulása csak 2011-ben várható, akkor
már helyére kerülhetnek az új ablakok, és
megújul a külsõ homlokzat is – tudtuk meg
Csécsi Ferenctõl, a kft. ügyvezetõjétõl
Va-Lá

1956-ról kicsit
másképpen
Állítólag két egyforma ember nincs a földön, tehát mindenki egyedi darab. Örömmel és meghatottan néztem a simontornyai tévében közvetített 56-os megemlékezést. Csak köszönettel és tisztelettel lehet beszélni a szervezõkrõl, rendezõkrõl.
Álmodni sem mertünk 30-40 éve arról,
hogy Magyarországon egyszer 1956. október 23-a piros betûs nemzeti ünnep lesz.
De rémálmaimban sem jött elõ az, hogy
2010-ben az ünneplõk között szép számmal lesznek azok is, akik nagy-nagy vörös
csillaggal szaladgálva ünnepelték 30-40
éven keresztül a kommunizmus ünnepeit.
Nem láttam a felvonulók között senkit
sem, akikkel 1989. szeptember 29-én megalapítottam az MDF simontornyai szervezetét. De láttam a felvonulók között olyanokat is, akik 1989. szeptember 29-én a
Simontornyán megnyitott munkáskör
klub nyitó ünnepségén részt vettek.
Eszemben sincs gyûlöletet szítani, vagy részemrõl gyûlölködni, haragudni bárkire is.
Higgyék el, nem éri meg, mert már kipróbáltam. Sorolhatnám név szerint is õket,
akik ügyesen mindig a megfelelõ széljáráshoz igazodtak és igazodnak. Nem teszem,
de nem teszem azt sem, hogy velük együtt
ünnepeljem meg 1956. október 23-át. –
„Megbocsátani nem lehet.” – hangzott végig a felvonulás alatt. Én már régen megbocsátottam magamban ezeknek a kisstílû, pitiáner politikai bûnözõknek (nem a
gyilkosoknak). Ellenben a simontornyai fiatalokat, középkorúakat sem értem, miért
nem tudják ezeket az „õskövületeket”
leváltani, és a helyükbe tehetséges, tiszta
embereket választani?! Állítólag két egyforma ember nincs a földön – szerencsére!
De azért ember és ember között különbséget lehet – és kell is tenni!
Gerussi Lõrinc,
volt simontornyai MDF elnök

Szálkáim

A téma ezúttal is az utcán hevert, pontosabban az a koszorú, melyet az iskolások
helyeztek volna el Illyés Gyula korábbi lakóházának emléktáblájánál, ha ott lett volna. Sajnos a már több mint egy éve befejezett tatarozás ellenére még mindig nem
került vissza az emléktábla. Egy másik téma szintén a tatarozással függ össze. A Dr.
Kiss István utca egyik háza a nyár és az õsz
folyamán megszépült, de sajnos nem sokáig maradt ilyen. Nem tudni mi okból, miért
és kik rongálták meg, festették össze a
homlokzati rész utcára esõ falát! A festék
egy részét eltávolította ugyan a tulajdonos,
de a temperafestékkel már nem boldogult,
maradt számára a szomorú valóság. Nézheti, és mérhetetlen düh fogja el minden
alkalommal, mikor meglátja a rongálást.
Nincs vele egyedül!
Va-Lá

SZÜLETÉSEK
OKTÓBERBEN
Pusztai Boglárka,
Gottlóz Denisz Lionel
HÁZASSÁGKÖTÉS
Ács Szilvia–Péti Gábor
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Újra együtt a kis csapat
Min mosolyognak hétfõn délelõttönként a járókelõk Simontornya belvárosában? Vidáman csicsergõ babakocsi-karavánok haladnak szépen sorban. Hogy hova tartanak? A helyi mûvelõdési házba. Ugyanis a rossz idõ beálltával sem mondunk le a közös játékról!
A védõ nénik ösztönzésére idén is sok apróság és szülõ látogatja hetente a babaklubot,
ahol nagybabák és kisgyerekek mutatják meg egymásnak hétrõl hétre gyarapodó tudományaikat. Játszanak, ismerkednek egymással, míg az anyukák és a néha fel-felbukkanó
apukák tapasztalatot cserélnek, óvó tekintetüket buzgón ténykedõ csemetéjükön pihentetve.
S hogy megéri-e a sok öltöztetés és vetkõztetés, ami minden kisgyerekes szülõ „kedvenc”
idõtöltései közé tartozik? Azt kell mondanom, feltétlenül, hiszen nemcsak kellemesen
töltjük azt az egy-egy órát, hanem gyermekünk szocializálódik, egymást pedig segítjük a
hasonló problémáink megoldásában.
Így, aki 0-3 éves lurkójával hasznos és egyben élvezetes idõtöltésre vágyik, az látogassa
meg csoportunkat!
Hadd köszönjek el babáink szavával: Pápá!
Molnár Györgyi

Jubilált a mesterségek ünnepe
Könyv István János grafikusmûvész – az önkormányzat korábbi oktatási, kulturális és
sportbizottságának elnöke – öt évvel ezelõtti
ötlete idõtállónak bizonyult. A hagyományok
napján az idén immár ötödik alkalommal mutatkozott be valamilyen mesterség. Az eltelt
idõszak jó keresztmetszete volt a Sárköz motívumvilágának, így mintegy befejezésnek is tekinthetjük e sorozatot. Az öt év alatt megismerhettük a népmeséket, énekeket, verseket,
a sárközi viseletet, a fafaragást, a gyöngyfûzést,
az éremverdét. Legutóbb pedig a tojásfestés
rejtelmeibe avatta be az érdeklõdõket Lehel
Péterné népmûvész. Érdekes elõadását nagy
figyelemmel hallgatták a tanulók, különösen a
mátka-tál története aratott nagy sikert.
Va Lá

Ügyfél és gyerekbarát az
okmányiroda Simontornyán
Kiss Péter Olivér az okmányiroda gyereksarkában
Egy gyerek játszósarkot alakítottak ki az irodában, hogy amíg a szülõ intézi az ügyeket, a kis
lurkók ne zavarják a munkát. Nagyon sok játék gyûlt már össze, az egyetlen problémát az
okozza, hogy a gyerekek nehezen szabadulnak meg a játéktól, azokat haza szeretnék vinni.
Va Lá

Felhívás
A Simontornyai Városi Könyvtár 2011. januártól öt alkalommal 30 órás számítógépes tanfolyamot hirdet.
A tanfolyamok témája a digitális írás tudás kialakítása
és fejlesztése.
A tanfolyamokat TÁMOP 3.2.4-es pályázat keretében
valósítjuk meg.
Jelentkezési lap és további részletek a könyvtárban,
vagy a stornya@t-online e-mailen, illetve a 74/486-356
telefonszámon kérhetõek.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

ID. ZSOLNAI LAJOS
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek.
Felesége, unokái
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A hagyományõrzõk ismét sikert arattak
Egy éve alakult meg Bencze Kornél vezetésével a jelenleg 20 tagú
hagyományõrzõ csoport, mely rövidesen már bejegyzett szervezetként mûködik. A simontornyai fiatalok alkotta csapat lányait, fiait
korábban már egy bemutatón láthattuk, így módunk volt összehasonlítani, hogy mennyit fejlõdtek. Röviden, tömören fogalmazva:
nagyon sokat. A múzeumok õszi fesztiválja keretében a várárokban nagy érdeklõdés mellett zajlott a fegyver és harcmûvészeti bemutató. A honfoglalástól a XVI. század végéig használt fegyvereket és technikákat ismerhettük meg. Kicsit visszazökkenhettünk
az akkori idõk hangulatába, ezt jól szolgálta a jól felépített mûsor,
a korhû ruhák, a lányok tánca és öltözete. Jó volt látni, hogy a lányok milyen ügyesen bánnak az íjjal, a fiúk pedig a többi fegyverrel.
A lovas harci jelenetek voltak a nap legjobb percei. A bemutató
ismét bebizonyította, hogy a hagyományõrzõk mennyire fegyelmezettek, elszántak, érdemes lenne több támogatást adni részükre.
Va Lá

Kiemelt nívódíjasok lettek a Kovács ikrek
Kiemelt nívódíjasok lettek
a Kárpát-medencei döntõben a
Kovács ikrek
2010. november 6-án volt a VIII. Vass Lajos Népzenei Verseny
Kárpát-medencei Döntõje Budapesten, ahol Kovács Dominik és
Kovács Viktor 8. g osztályos tanulók szereplését a zsûri kiemelt
nívódíjjal jutalmazta. Ez a verseny egy kétéves versenysorozat zárása volt. 2009. május 30-án Szabadegyházán a regionális elõdöntõn Vass Lajos aranyminõsítéssel továbbjutottak az országos döntõbe. 2010. május 29-én Sümegen nagy közönségsiker mellett a
rangos zsûri Vass Lajos Kiemelt Arany minõsítéssel értékelte a
fiúk szereplését, ami meghívó volt a Kárpát-medencei döntõbe.
Dolovainé Gyarmati Erzsébet

Gazdag programok
voltak a múzeumok
õszi fesztiválján
A 2010. évi múzeumok õszi fesztiválja november 13-án
szombaton zárult a Vármúzeumban. A napsütéses,
kellemes idõjárás sokakat kicsalogatott. Kora délután
a várárokban a helyi hagyományõrzõk, Bencze Kornél
és Vári Péter vezetésével, látványos haditornával, fegyverbemutatóval, reneszánsz tánccal bûvölték el a
közönséget.
Délután a képtárban Márton-napi hagyományokkal ismerkedhettek a gyerekek. A Lelkes-cserfes gitárcsapat
segítségével énekeltek, zenéltek, játékokban vettek
részt a kicsinyek és kísérõik egyaránt. Végül színes
lámpásokkal vonultak fel a vár körül.
Este a felnõtt közönség szórakoztatására a már jól ismert helyi elõadók énekeltek: Adrián Imre, Adrián
Zsuzsanna, Bor Klára, Horváth Zoltán és Pálné Põcz
Krisztina. A musicalrészletekbõl összeállított mûsort a
közönség hálásan fogadta és nagy tapssal jutalmazta.
Máté Imréné

SÁBIÁN JÁNOS és MAYER MARGIT
50. házassági évfordulója
alkalmából gratulálunk!
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SPORT

Több sikerélménnyel
büszkélkedhetnek a focisták

A

z új szezon jelentõs változásokat hozott a labdarúgók életében. A
sportkedvelõk körében már köztudott, hogy a csapat visszanevezett a
másodosztályba. Ez a döntés ugyan kissé megosztotta sportbarátokat, de
zömében jónak tartották, s mint késõbb bebizonyosodott, nekik volt igazuk. A felnõtt és az ifi csapat is kizárólag már csak simontornyai játékosokból áll, aminek nagyon sokan örülnek. Új edzõkettõs készíti fel a mérkõzésekre a csapatokat. Varga Zoltán elsõsorban a felnõttekért felel, míg Tóth
Attila a kapusok mellett az ifi csapatot edzi. Mindkét tréner bizonyított már
korábban, Varga Zoltán a híres „Fekete párducok” vezetõjeként, Tóth Attila pedig több évtizeden keresztül kapusként szolgálta az STC-t. A felnõtt
futballistáknak már egy új kabalafigurája is van, egy oroszlán, mely azt sugallja, hogy minden mérkõzésen oroszlánként kell küzdeni. A fiatal játékosok alkotta csapat több szép eredményt ért már el, de a rutintalanságuk
még néha kiütközik, ezért fájó vereségek is becsúsznak eredményeik közé.
Egy értékes, szép gyõzelem, mellyel jelenleg a IV. a felnõtt csapat a bajnoki
táblázaton: STC–Tolnanémedi 1-0 (1-0). A szomszédvári rangadón nem
alakult ki igazán jó mérkõzés, a csapatok egymás hibáiból éltek, ezúttal a
hazaiak örülhettek a sikernek. Gól Kovács L. (11-es). A Simontornya 13
mérkõzést játszott hét gyõzelem, három döntetlen és három vereség a mérlege. A megszerzett 24 pont mellett imponáló a gólkülönbsége is, 25 gólt
rúgtak, és 13-at kaptak. A szurkolók türelme, a játékosok, kitartása hozhatja meg a hosszabb távú sikereket. Jó úton járnak. Csak így tovább! Hajrá
fiúk!!!
Va Lá
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Kézilabda világsztárok
edzésén jártunk

Lampert Csaba, az STC NB II. kézilabdacsapatának korábbi kiváló jobbszélsõje és Széplaki Zoltán edzõ ötlete megvalósult. Az
országos serdülõ bajnokságban szereplõ fiú kézisek Veszprémben megtekinthették az MKB Veszprém világhírû csapatának
edzését. Ezúttal is sokan segítették a nem mindennapi látogatást.
Az utazás költségét dr. Sándor Pál gyógyszerész vállalta.
Schweigert György 25 üveg saját termelésû város borával szponzorálta a csapatot, Enesei Józsefné Zsóka pedig sportbaráti áron
adta hozzá a várat ábrázoló bortasakot. A Vak Bottyán ÁMK segítsége ezúttal sem maradt el. Az edzés a fiainknak nagyon tetszett, csodálattal nézték, mit tudnak példaképeik. A est csúcs-

pontja volt, amikor a serdülõ kézilabdásaink a parkettra lépve átadták az ajándékot kedvenceiknek. Személyesen meggyõzõdhettek arról, hogy mennyire kedves, közvetlen emberek a nagy játékosok. Sokan igazán felkészültek a találkozásra, és pólóikat is dedikáltatták. Bizonyára örök emlék lesz számukra Fazekas, Gulyás, az Iváncsik testvérek, Vujin, Perez, Eklemovics, Császár és a
többi sztár, valamint Mocsai Lajos mesteredzõ aláírása.
Minderrõl részleteket olvasóink is láthattak a Sportklub csatorna
adásában, mert a stáb akkor forgatott, és a mi gyerekeinket is
megszólaltatta. Így benne voltunk a tévében!
Va-Lá

Két szép gyõzelem
A megyei kézilabda-bajnokságban szereplõ lánycsapatunk eredményei vegyesek. Vidéken általában kis gólkülönbséggel kapnak ki,
mely elsõsorban a rutintalanság számlájára írható. Egy jó csapat kezd összekovácsolódni, tele fiatalokkal, két kiváló kapussal (Csontos
Mónika, Végh Brigitta) és egy igen meghatározó rutinos játékossal, Baum Mártával. A szurkolótábor is egyre növekszik, erõsödik, s
nemcsak szülõk, rokonok, hanem kézilabdát szeretõk sokasága elõtt játssza mérkõzéseit a dr. Molnár Brigitta edzette csapat. A
Hõgyész ellen szoros elsõ félidõ után végül, magabiztosan 10 góllal gyõztek. Az ellenfél csapatán kívül meg kellett küzdeni edzõjükkel,
Teimel Lajossal is, aki mindent elkövetett, hogy gyõzelemre vezesse lányait. A Simontornya alakulatában ezúttal is hozta megbízható,
jó formáját Baum Márta és Csontos Mónika, de az igazi nyerõember ezen az összecsapáson Fülöp Tímea volt. A fiatal szélsõnek szinte
minden sikerül, és 8 góllal terhelte meg a Hõgyész csapatát.

Simontornyai TC–Hõgyész 25-15 (10-9)
Simontornya, 60 nézõ. Vezette: Gadányi-Kovacsik.
Simontornya: Csontos, Fülöp T. 8, Kovács A. 4, Fülöp A. 2, Beidek Zs. 2, Baum M. 6, Pápai 1. Cserék: Gyõri B. 2, Barkóczi M., Lengyel
K. Edzõ: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta.
Lapzártakor érkezett a hír: vidéken is gyõzött az STC. A lányok Nagydorog ellen 14-11-es félidei vezetés után 26-23-ra gyõztek. Góllövõk: Baum M. 9 , Kovács A. 7, Fülöp A. 6, Beidek Zs. 2, Pápai A. 2. A gyõzelemhez nagyban hozzájárult Csontos Mónika, aki kiválóan
védett.
Va-Lá
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