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Ára:
100 Ft

Három helyszínen ünnepelték a hõsök napját
Május utolsó vasárnapján a szokásoknak megfelelõen ünnepelték a hõsöket. A 10.g osztály tanulói rövid mûsorral emlékeztek, majd felolvasták az elesett hõsök neveit. Tóthné Unghy Ilona történelemtanár a Vak Bottyán
ÁMK igazgatója méltatta az ünnep jelentõségét. Megemlékezésében szólt
az 1100 évrõl, s a költõt idézte: „Megfogyva bár, de törve nem él, a nemzet e
hazán”. A fellépõ diákok egy-egy szál
virágot, az önkormányzat, az intézmények és az egyházak pedig koszorút helyeztek el az 1929-ben felavatott elsõ,
az 1990-ben készült második világháborús emlékmûnél és ’56-os kopjafánál.
Va Lá
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Testületi ülésrõl jelentjük
A májusi testületi ülésen 11 fõ és 8 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.

A polgármester fontosabb
intézkedései:
– Április 28-án a polgármester aláírta a szerzõdést Nagy Tamás úrral, ezzel egy nagyon régóta
húzódó képviselõ-testületi határozatnak tett eleget.
– Május 3-án a Vasúttisztasági-idegenforgalmi
közmunkaprogrammal kapcsolatos szerzõdést
írta alá a polgármester, melyre a képviselõ-testület hatalmazta fel. Hat hónapon keresztül 15
fõt foglalkoztathat az önkormányzat.
– Május 6-án a tamási önkormányzatnál járt a
polgármester,
ahol
megtörtént
a
LEADER-program pontozása. A várrendezvény
pályázója a „Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány”.
– Május 10-én a polgármester részt vett a Színházi Napok kuratóriumi ülésén, ahol a 2010. évi
nyári programokat egyeztették.
– Május 17-én dr. Dési Ivánnal tárgyalt a polgármester a fogorvosi ellátásról. Ismét beterjesztette a testület elé a doktor úr ajánlatát.
– Május 19-én a polgármester örömmel jelentette a testületnek, hogy a LEADER-program keretében a „Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány” által a várrendezvény célterületére benyújtott pályázatot
megnyerte. Az alapítvány elkezdte a programsorozat szervezését. Az önkormányzatnak anyagi
hozzájárulást nem kellett nyújtania.
– A polgármester dr. Gurzóy Kamilla fogorvos
asszonnyal tárgyalt arról az átmeneti idõszakról,
amikor Simontornyán nem lesz biztosított a fogorvosi ellátás.
– Május 27-én Tamási–Simontornya Többcélú
Kistérségi Társulása ülésén vett részt a polgármester, ahol kérésére napirendi pontra került a
környezetvédelmi program kistérségi szinten
való elkészítése.
– Az Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából közel 32 raklap élelmiszer érkezik június elsõ hetében Simontornyára. A szállítmány lisztet, cukrot,
tésztát, kukoricapelyhet tartalmaz.
– Az E.ON Zrt. felé a testület közölte a közbeszerzés kiírását, de a szerzõdést még nem mondták
fel. Ez ügyben a polgármester megbízta a bizottságot a szükséges feladatok elvégzésével.
– A polgármester meghirdettette a strandot, de
most sem volt rá jelentkezõ. Jelenleg egy belföldi befektetõ érdeklõdik a strandfürdõ iránt.
Amennyiben ajánlatot tesz, azt ismerteti a testülettel.
– A polgármester a volt ferences kolostor hasznosítása ügyében megkereste Kajos urat, választ még nem kapott.
– Az önkormányzati tulajdonú épületek energiaracionalizálása ügyében a polgármester ismételten megkeresett két vállalkozót, a megadott
határidõig egy sem adott be ajánlatot. Az eddigi
egyetlen ajánlattevõ módosítani fogja ajánlatát,
de azt még nem kapta meg.
– Május 17-én lezárták a kultúrházi körárok zsilipjét a Sió magas vízállása miatt. A torkolatnál
védekezésre eddig nem volt szükség. A Sió kö-

zépsõ szakaszára elsõ fokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el, de ez nem érinti a várost.
– Megkaptuk a 6317. jelû országos közút (pálfai
út) építéséhez szükséges kisajátítási terveket.
– A szennyvízpályázat tekintetében a 100 %-os
támogatottságú pályázatnak már a 2. fordulója
van folyamatban. Van egy újabb pályázat, amely
85 %-os támogatást biztosít. Erre 40 MFt áll rendelkezésre. Amennyiben ez a pályázati forrás is
kiürül, a következõ pályázatokat az alábbi forrásokkal írják ki: EU 33 %, állami 33 %, önkormányzati (és lakossági) 33 %.
– Az ivóvízminõség-javító program beszerzései
még nem zárultak le, így arról a legközelebbi ülésen számol be a polgármester.

Tájékoztató a jelentõsebb
eseményekrõl:
– Április 28-án a polgármester az RTL Klubnál
járt, ahol Csepregi Éva mûvésznõvel és Phan
Bich Tien simontornyai vállalkozóval a 2010.
május 13-i rendezvényrõl adtak tájékoztatást.
– Május 7-én a polgármester megnyitotta a vár
kõtermében a „Bárdos Lajos kórustalálkozót”.
Köszönetét fejezte ki a szervezõknek.
– A városrehabilitációra benyújtott pályázatot –
félreértés miatt – helyesbítésre visszaküldték. A
bírálók az okmányirodát új beruházásnak értették. Az önkormányzat fellebbezett.
– Bárdos László címzetes fõjegyzõ elmondta,
hogy az oktatási, kulturális és sportbizottság javaslatára a Temi Fried Mûvelõdési Ház honlapján és az épületen is elhelyezték az intézmény
nyitva tartását és egyéb fontos közlendõket.
– Június 1-jétõl egy héten át a gázszolgáltató
munkatársai felkeresik a lakosokat a szolgáltató
váltás ügyében.
– Az õsszel kisebbségi önkormányzat választás
lesz, 13 bejegyzett szervezet indulhat. Akkor alakulhat meg a kisebbségi önkormányzat, ha legalább 31 fõ regisztráltatja magát. Határidõ július
15.
– Könyv István János képviselõ kérte a Petõfi utcai útkeresztezõdésben az elsõbbségi tábla
visszahelyezését.
– Dr. Mihócs Zsolt a hajléktalanok egészségügyi
ellátásáról kérdezte a polgármestert, aki elmondta, hogy jelenleg Simontornyán 5-6 fõ hajléktalan él. Az okmányiroda igazolást ad ki részükre, melynek alapján orvosi ellátásban részesülhetnek.
– Zsolnai István a kátyúzás minõségérõl beszélt,
és megköszönte a Sióparti úton végzett útjavítást. Elmondta, hogy a sok negatív észrevétel
mellett most egy pozitívumról tud beszámolni.
Az ügyeleti autó jól vizsgázott a nagy esõzések,
a tengelyig érõ sár idején. Ismét felvetette a Boros-féle ház állagát. Azt a választ kapta, hogy az
magánház, és bármennyire rontja a városképet,
intézkedni nem lehet.
– Csõsz László a nagy esõzések miatt belvízhelyzetrõl, a Széchenyi utcai és más utcában lévõ árkok karbantartásáról szólt, melyet a közmunka
program keretében okvetlenül meg kell oldani.
Elmondta azt is, hogy az autók a paplak mellett
szabálytalanul parkolnak, nem lehet belátni a keresztezõdést, ami balesetveszélyt okozhat. Kéri
a rendõrség intézkedését.

– Dr. Bakonyi Árpád, a Nitrokémia Zrt. vezérigazgatója a bõrgyár 2010. évi kármentesítésérõl
tartott tájékoztatót. A munkák 2010-ben is folytatódnak. A szerzõdést a vagyonkezelõvel már
megkötötték. Az eredetileg tervezett 4,5 milliárd
Ft-ból azonban ebben az évben nettó 3,1 milliárdot lehet fordítani a munkálatokra. Megköszönte
a városlakók toleráns hozzáállását, és igyekeznek a jövõben is úgy dolgozni, hogy a legkisebb
felfordulás, a legkevesebb gond legyen a városban.
– A 2010. évi költségvetés 1. számú módosítását elfogadták azzal, hogy a jelenleg mutatkozó
84 MFt-os hiányt az év végére, minimálisra kell
csökkenteni, ezért több egyéb mellett a költségvetési intézmények kiadásait 1,5 %-al kell csökkenteni, mely 17 millió 750 ezer Ft megtakarítást
eredményezhet. Megállapodtak abban is, hogy
inkasszót kell benyújtani mindazon társult intézmények felé, akik huzamosabb ideig jelentõs
összeggel tartoznak.
– A közterületek és a közterület jellegû területek
használatáról szóló rendeletet módosították,
mely a Közigazgatási Hivatal javaslatait tartalmazza.
– Megtárgyalták a helyi közutak nem közlekedéscélú igénybevételérõl szóló rendeletet. Erre
azért volt szükség, hogy ezeket a területeket ne
használják más célra. Javaslat hangzott el, hogy
ugyanannyi díjat szedjenek, mint a Közlekedési
Felügyelet. Több javaslat és hosszas vita után a
rendeletet nem fogadták el.
– A köztisztviselõi juttatásokat és támogatásokat megállapító önkormányzati rendelet módosítását elfogadták.
– Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámolót elfogadták.
– Az ünnepi testületi ülés (várossá avatás 15.
évfordulója) elõkészítését megtárgyalták.
– A testvérvárosok fogadására beadott pályázat
nem nyert, ezért a testvérvárosi delegációk fogadására – péntektõl hétfõig való vendéglátására – 1,5 MFt-ot szavaztak meg. Az elszármazottak találkozóját a sok program miatt augusztus
20-án tervezik megtartani.
– A város önkormányzata és a Simontornyai Polgári Egyesület közötti együttmûködési megállapodás megkötésére ünnepélyes keretek között
az ünnepi testületi ülésen kerül sor. Ekkor adják
át hivatalosan a polgárõrségnek a Lada NIVA
gépkocsit.
– Elbírálták a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának 2010. elsõ félévi támogatását. Két pár je-
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lentkezett, mely közül egy felelt meg a feltételeknek. Részükre 308 eFt vissza nem térítendõ támogatást szavaztak meg.
– Zárt ülésen tárgyalták a 2010. évi helyi kitüntetõ címek adományozását. A polgármester nyílt
ülésen elmondta, hogy a „Simontornyáért” díjban egy szervezet részesül, kettõ „Gyermekekért” díjat adnak még ki, és egy fõt tüntetnek ki
„Az év közszolgája” címmel.
– Kántor Mónika ügyvezetõ a szakképzés gyakorlati oktatásáról adott tájékoztatást. A lovas
szakképzésnél merültek fel problémák, mert a
vizsgálatok során kiderült, hogy a simontornyai
gyakorlati hely nem felel meg az elõírásoknak.
Elhangzott, hogy egy másik kft.-t alakítottak,
amely Cecén megvásárolt egy birtokot, ahol 10
ló áll a tanulók rendelkezésére. A szakmunkásképzés megmentése volt a cél, a kft. térítésmentesen bocsátja rendelkezésre az oktatás lehetõségét, így nincs plusz kiadásuk.
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Galéria nyílt a megmentett
malomban
Dénus Kiss Jenõ kecskeméti vállalkozó
magántõkébõl teljesen újjáépíttette az
igen rossz állapotú egykori malom épületét. A háromszintes, hangulatos faácsolatokkal ellátott épület városi galériaként
szolgálhat a jövõben. Az avatáson igen
szépszámú helyi és vidéki érdeklõdõ vett
részt. Az elsõ kiállításon Könyv István János grafikusmûvész ajánlásával maga a tulajdonos mutatta meg az elkészült mûveit.
Az ünnepséget színesítette a Lelkes-cserfeste gitárcsapat fellépése. A terem kiváló
akusztikájáról is meggyõzõdhettünk, a
mûvész barátja teljesítette fogadási ígére-

– A Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány elnökének beszámolóját – a közpénzekbõl kapott
támogatás felhasználásáról – elfogadták. Máté
Imre kuratóriumi elnök megköszönte a támogatók segítségét.
– A Vak Bottyán ÁMK és a Városi Könyvtár
összevonásáról ismét tárgyaltak. A lehetõségeket alaposan megvizsgálták. Megállapították,
hogy az intézmények a jelenlegi formában jól
mûködnek. Az összevonás nem jelentene lényeges anyagi megtakarítást, a pályázatoknál azonban több probléma is felmerülhetne, ezért marad
a jelenlegi állapot.

tét, egyházi témájú éneklése, elõadása
nagy tetszést aratott. A közel 60 alkotás –
olaj- és akrilképek, szén- és tusrajzok bizonyítják a mûvész tehetségét, sokoldalúságát.
A kiállítás egész nyáron megtekinthetõ
Laki Attilával elõre egyeztetett idõpontban. Rendszeres nyitva tartás egyelõre
nincs. Késõbb más mûvészek idõszaki kiállításainak helyet ad az impozáns galéria.
Va Lá

– A fogorvosi ellátás biztosításához felszerelések, mûszerek megvételét elnapolták. Ismét napirendre az új fogorvos kinevezésekor kerül.
– A mûködésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázaton való részvételt a testület
elfogadta.
– Ismét tárgyalták a közfoglalkoztatás létszámhelyzetét, nevezetesen egy adminisztrátor felvételét. A képviselõk a javaslatot elfogadták. A
2010. évi költségvetésben ez nem jelent plusz
kiadást.
– Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok energiaracionalizálását tárgyalták. A 110 MFt-os pályázat önereje 33 MFt, melynek megtérülését
5-7 évre becsülik. A pályázatot benyújtják, és az
elõkészítéséhez szükséges közel 3 MFt összeget
megszavazták.
– Lakossági hozzászólásként Árendás Sárától elhangzott a Laposi téren és általában az árkok
rendben tartásának kérdése, valamint a szõlõhegyen a honvédség által okozott károk helyreállításának szükségessége és a balesetveszélyes
járdák kijavítása. Mindezeket sürgõsen meg kellene oldani.
Va Lá

Fizessen elõ
a SIMONTORNYAI HÍREKRE!
Elõfizetési díj: 100 Ft/hó.
Elõfizethetõ: a polgármesteri
hivatalban Benczéné Soós Juliannánál.
Aki elõfizeti a lapot,
annak azt házhoz viszik.

Kék hírek
A legutóbbi testületi ülés óta a városból 21 db bûnügyi feljelentés érkezett a rendõrõrsre.
– 17 esetben történt feljelentés a simontornyai
szõlõhegyben a Mózsé-hegyi és a Derékhegyi pincetulajdonosok sérelmére elkövetett présházbetörések, lopások ismeretlen elkövetõivel kapcsolatban. Az ismeretlen elkövetõk a présházakba, a mellettük levõ szerszámos épületekbe ajtóbefeszítés,
lakatlefeszítés módszerével jutottak be, ahonnan
téglát, kerti bútorokat, szerszámokat, Styl fûrészt,
sárgaréztárgyakat, hordóabroncsokat, fûkaszát,
elektromos kábelt, benzint, bográcsot, hosszabbítót tulajdonítottak el, közel 500.000 Ft értékben. A
rongálással okozott kár kb. 190 000 Ft.
– Ismeretlen tettes ellen folytatunk eljárást, aki a
Gyár u. 1-5. szám alatt a bõrgyár területén lévõ –
magánszemély tulajdonát képezõ – üzembe ablak
betörés módszerével hatolt be, és onnan kb. 200
kb. alumínium csövet tulajdonított el. A lopással
okozott kár kb. 250.000 Ft. A rongálással okozott
kár kb. 20.000 Ft.
A hegyközség vezetésével fel kívánom venni a kapcsolatot, és segítséget kívánok kérni az elkövetõi

kör leszûkítésére, ugyanis a polgárõrséggel közösen ez idáig eredményre nem jutottunk.
– Ismeretlen elkövetõ a Vak Bottyán-lakótelepen
levõ lakóház lezáratlan pincéjébe hatolt be, ahonnan 1 db kerékpárt tulajdonított el, amelynek értéke kb. 5.000 Ft.
– Csoportosan elkövetett, magánlaksértés bûntettének alapos gyanúja miatt folytatunk eljárást
simontornyai lakos és társai ellen, akik botokkal
felfegyverkezve feljelentõ – barátnõjének házához
tartozó udvarba behatolva – próbálták megfélemlíteni feljelentõt.
A legutóbbi testületi ülés óta eltelt idõszakban az
õrs illetékességi területén 12 db szabálysértési feljelentést tettek munkatársaim, ebbõl 2 esetben ittas vezetés szabálysértése miatt, melybõl egy
simontornyai illetõségû személy volt. A többit
egyéb közlekedési szabálysértések elkövetése miatt jelentették fel.
Helyszíni bírságot 30 esetben szabtak ki az õrs illetékességi területén, ebbõl helyi lakossal szemben
nem került sor helyszíni bírság kiszabására.
Mikoly Tibor szds. õrspk.
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Búcsúzunk
Mi, pedagógusok hányszor halljuk-mondjuk ezt a szót: búcsúzunk, de
mindig abban a jelentésben, hogy a végzõs tanulók elmennek az intézménybõl.
Ebben a búcsúzásban azonban ott van az
az érzés, hogy bárhol, bármikor viszontláthatjuk õket, s örülhetünk a találkozásnak.
A mostani búcsúzásunk azonban végleges. Vinczellér István kollégánk végleg
elment közülünk. 2010. május 13-án
hosszú szenvedés után meghalt. Az
utóbbi években alig láttuk õt, csak gyer-

mekeitõl tudtunk hogylétérõl, egészségi
állapotáról. Éppen ezért emlékünkben a
fiatalos, mosolygós, idõnként harsányan
nevetõ kolléga képe maradt meg, így emlékezünk rá. Így emlékezzünk rá! Nekem személyesen a Szentivánéji álom
Piramusaként marad meg mindig az emlékezetemben. Akkoriban kerültem a
tantestületbe, s fiatalon nagyon jó volt
megtapasztalni a kollégák nagyon jókedvû együttmûködését. A színdarabot
nemcsak Simontornyán, hanem Tamásiban és Hõgyészen is bemutatták.
Vinczellér István tanár úr emlékének
felidézésében segítenek hajdani kollégái
és vezetõi: Vámi István igazgató úr és
Zsigmond Tiborné dr. igazgatónõ.
Vámi István igazgató úr
Valamennyien hallottuk a hírt, hogy 71
éves korában elhunyt Vinczellér István
kollégánk, aki több évtizeden keresztül
volt iskolánk meghatározó tanára. Tudomásul vettük a család döntését, miszerint nincs temetés. Többen, de remélem,
valamennyien úgy éreztük, hogy nekünk
e döntéstõl függetlenül el kell köszön-

nünk kedves kollégánktól. Ezért gondoltuk azt, hogy itt és most ezt megtesszük.
Nekem megadatott, hogy játékostársa,
tanítványa, kollégája, fõnöke lehettem.
Sokat gondolkodtam, hogy ebben a nekrológban, melyik jó emberi tulajdonságát is emeljem ki? Mert ilyen sok volt neki:
– Szerette családját.
– Szerette tanítványait.
– Szerette hivatását.
– Mindig, mindenkinek segített
– És ami engem benne legjobban megragadott, az a gyõzni akarása volt. Nem
volt olyan helyzet, amihez úgy állt volna
hozzá, hogy ezt nem lehet megcsinálni,
ezt nem lehet legyõzni. Legyen az házépítéssel kapcsolatos nehézség, vagy
úgynevezett rossz gyerekek megrendszabályozása, vagy éppen a magyar kézilabda-válogatott legyõzése. És a sikerért
meg is tett mindent.
Amikor betegségének súlyosbodásának
híre eljutott hozzám, Szabadi Pista kezdeményezésének, hogy látogassuk meg
közösen, nagyon megörültem. Jól elbeszélgettünk akkor novemberben, de
éreztük mindketten, vagy talán mindhárman is, hogy ez az utolsó beszélgetésünk. Az ezután róla érkezõ hírek állapotának rosszabbodásáról szóltak. Halálának hetében, szerdán voltam Pisti
fiáéknál, és amikor édesapja állapotáról
kérdeztem, azt mondta, nem eszik, nem
iszik, meg fog halni. És ez másnap be is
következett.
A mindig jókedvû, csak a gyõzelmet ismerõ pedagógus élete legfontosabb pillanatában nem tudott gyõzni.
Vinczellér István a tanítóképzõ elvégzése után az 1956-os forradalomban betöltött szerepéért, mintegy büntetésként
1957-ben Hollóházán kezdte tanítói pályafutását. Rengeteg anekdotát tudott
ezen idõszakról mesélni. Kitûnõ elõadásmódjával a mondanivaló mellett
mindig lenyûgözte hallgatóit.
Hollóháza után Igar-Vám következett,
ahova Csepel, majd Tünde márkájú robogójával járt át. Pályájának harmadik,
egyben
utolsó
állomáshelye
a
simontornyai iskola volt, ide 1964-ben
érkezett. 1999-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig tanította az általános és
középiskolai tanulókat a sport, a testedzés szeretetére.
A tanítás mellett képezte magát, elvégezte a Testnevelési Fõiskolát, aktív szerepet töltött be Simontornya közéletében. Jelentõs kézilabdás pályafutásának
befejeztével edzõként dolgozott. Szakszervezeti tisztségviselõként a szûkebb
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jon, míg a többi tanul. Ebben maradtunk. Egy héttel késõbb
behívtál. Leültem a parton. Egyszer csak megszólaltál.
– Na, gyere hosszú Zsigmond! Mutasd meg, hogyan kell fejest
ugrani.
Tökéletes alkotást láttam. Van azonban, amit Te már nem
tudhatsz. Annak az évnek az õszén, a pécsi iskolájában a testnevelõ elkezdte dicsérni az unokámat. Azt mondta, hogy megügyesedett, megváltozott a hozzáállása. Ugye tudod, hogy ezt
neked köszönheti?
Gondolom, nem Õ volt az egyetlen, aki gondot okozott, de
megoldottad, mert szeretted a szakmádat, és hivatásként mûvelted.
Köszönöm, hogy segítettél sok-sok éven keresztül a gimnáziumért vívott harcban és a mindennapi, gyermekekért végzett
munkában. Isten veled!
2010. június 4-én 18 órakor, a Pedagógusnapon együtt emlékezett és köszönt el Simontornya aktív és nyugdíjas tantestülete a hajdani kollégától, Vinczellér Istvántól – kedves dalával,
az il Silencio dallamával kísérve.
Én személyesen egy dal szövegével búcsúzom Tõle:

Nyugdíjba vonulása után, amíg egészsége engedte, kedvenc
hobbijának, a szõlõmûvelésnek szentelte idejét, és nagy büszkeséggel figyelte unokája egyre jelentõsebb sportsikereit.
Korán elment. Nekünk, itt maradt barátainak, kollégáinak halálával ûr maradt az életünkben. Isten Veled Pityu! Nyugodj
békében!
Zsigmond Tiborné dr. igazgatónõ
Kedves Pista! Amikor Simontornyára kerültem, Te tanítói képesítéssel tanítottál gyakorlati foglalkozást. Már az elsõ látogatás alkalmával egy agilis embert ismertem meg Benned.
Egyszer késõbb elmondtad, mennyire szeretnél testnevelést
tanítani. Talán második vagy harmadik évben lehetõség adódott erre, s miközben elmondtam, hogy a gimnázium osztályait átveheted, azt is hozzáfûztem, hogy el kell végezned a Testnevelési Fõiskolát. Tudtam, hogy nehéz feladatod lesz, mert
az elméleti ismereteken kívül keményen megkövetelték a gyakorlati ismereteket is. Gyõzted is két esztendeig, de akkor valamelyik tárgy kiverte a biztosítékot, és jöttél, hogy te aztán
nem folytatod tovább a tanulást.
– Rendben – mondtam – várjunk holnapig. Ha akkor is így
gondolja, jelentse hivatalosan, hogy elkészítsem az új tantárgyfelosztást.
Nem jöttél többet, elvégezted a fõiskolát, mert a végsõ célodat
meg akartad valósítani. Testnevelõ tanár lettél. Ezt az akaraterõt tiszteltem benned.
Most elmentél, de kezed nyomai megtalálhatók az intézményben. A tantestületi építõbrigádnak Te voltál az irányítója. Sokan nem emlékeznek, vagy talán soha nem is tudták, hogy az a
parkoló, amely a Hunyadi utcai iskola elõtt lehetõvé teszi a várakozást, a Ti kezetek eredménye. A kémiaterem padjainak
megemelését sem tudtuk volna elvégezni nélkületek, mert akkor sem volt pénzünk. A Ti kezetek munkája volt az udvarra
nézõ stúdió és a sportudvar is a Hunyadi utcában, de nem csak
a tárgyi dolgok õrzik emlékedet.
Mikor megépült az uszoda az udvaron, elkezdted az úszásoktatást, és folytattad azt a strandfürdõ uszodájában is.
Simontornya csaknem minden gyermekét Te tanítottad úszni,
de láttam gyermekét hozó fürdõruhás felnõttet is követni utasításaidat.
Unokáimnak is emlékezetes maradsz. A legnagyobbnak volt
némi mozgáskoordinációs problémája. Neki három év kellett
az úszás megtanulásához, a többinek egy. A negyedik évben
aztán elvittem õket tanfolyamra Tehozzád.
– Pistikém! Ezt a négyet befizetem, de a legnagyobb már tud
úszni, és ugrani úgy sem fog megtanulni. Engedd, hogy úszkál-

Kell ott fenn egy ország / Mely talán ránk is vár.
Kell ott fenn egy ország / Amit senki nem talál.
Kell ott fenn egy ország / Mely bárkit átölel.
Kell ott fenn egy ország / Amit sosem rontunk el.
Tóthné Unghy Ilona igazgató

Elment a Tanár Úr
hosszú, hosszú szenvedés után
A sors miért rendezi a dolgokat ilyen bután
Neved a városban, iskolában, a kézilabda pályán fogalom volt
Sokan látjuk magunk elõtt, miképp lõttél megannyi gólt
Jó tanár voltál, tanítványaid szerettek
Mint tanárt és sportolót is sokan követtek
Tanítványaidnak – sokan voltak – már emlék leszel
Találkozókon rájuk csak a tablóikról nézel
Mi néhányan még a kezdõ csapatból
Emlékezünk mennyi szépet, kaptunk egymástól
Játszottunk, gyõztünk, emelt fõvel vesztettünk
Egymásért, a csapatért, a BTC-ért küzdöttünk
Építettünk házakat, pályát – minden oly természetes
Sok szép emlék, ami összeköt, örökké emlékezetes
Oly sokan ismertek, szerettek is
Hiányozni fogsz nekik és nekünk is
Te aki mindig gyõzni akartál
Most egy legyõzhetetlen ellenfélre találtál
Mi régi barátaid, sporttársaid sokat gondolunk Rád
Amikor másokért, Érted is gyújtunk majd gyertyát
Ha már majd mi is – odaát Veled leszünk
Sok-sok fontos meccset ismét megnyerünk
Búcsú nélkül nem hagyhattalak elmenni
Hidd el emléked nekünk nem csak ennyi
Tauker István
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Színházi Nyár és Fesztivál, Simontornya
2010. június 12-tõl július 3-ig
Hármas évfordulót ünneplünk
15 éve avatták várossá a települést
15 éve rendezünk nyári szabadtéri színházi elõadásokat és
35 éve, június 6-án adták át a Vármúzeumot a nagyközönségnek

Június 12. (szombat)

Július 3.

20.30 óra: Várszínház
Eisemann Mihály–Szilágyi László Miss Amerika címû zenés
játék
Rendezõ: Csere László
Fõbb szereplõk: Fésûs Nelli, Mikó István, Kárpáti Levente, Török Tivadar

14.00-15.00 óra: A Vár téren az Urexweiler-i testvérváros fúvós
együttese ad mûsort
15.00 óra: Simontornya Város Önkormányzatának ünnepi képviselõ-testületi ülése a várossá avatás 15. évfordulóján
A város elismerõ díjainak átadása a Vár téri szabadtéri színpadon
16.00-19.00 óra: A Fortuna Rádió kívánságmûsora a rendezvény
helyszínén
16.00 óra: A vár mögötti parkban a gyermekek vezetõszáron gyakorolhatják a lovaglást, és tapasztalatot gyûjthetnek íjászatból
21.00 óra: A Vár elõtti téren Moravetz Levente rendezésében kerül
bemutatásra a Zrínyi 1566 címû rock musical két felvonásban

Június 16. (szerda)
17.00 óra: A Temi Fried Mûvelõdési Ház belsõ felújításának átadása
Köszöntõt mond: Csõszné Kacz Edit polgármester, az amatõr képzõmûvészek kiállítását megnyitja Könyv István János, a mûvelõdési bizottság elnöke

Június 19. (szombat)
Múzeumok éjszakája
17.00 óra: „Játsszunk most együtt!” – szórakoztató játék gyermekeknek
19.00-24.00 óra: Gyertyafényes múzeumi teaház

Június 20. (vasárnap)
15.00 óra: Kórustalálkozó a Krammer Ferenc kórus szervezésében

Június 21-25.
Nyári múzeumi tábor gyerekeknek naponta 10-17 óráig

Június 24. (csütörtök)
16.00 óra: Viczellér Imre festõmûvész kiállításának megnyitása a
Vármúzeumban
A tárlatot megnyitja: Dr. Mecsi Beatrix mûvészettörténész
Közremûködik: Pálné Põcz Krisztina

Június 25. (péntek)
Gyermek színház – Mátyás a csillagok között – játékos történelemóra.
Korhû zenék, igényes, gazdag jelmeztár, szép díszletek.
A nyári tábor zárása

Június 26. (szombat)
Családi nap a múzeumban
14.00 óra: Haditorna bemutatóval, lovaglási lehetõséggel, táncbemutatóval
21.00 óra: A Lángvirág Tûzszínház elõadása

Zeneszerzõk: Balásy Szabolcs, Horváth Krisztián és Papp Zoltán
Fõszereplõk: Sasvári Sándor, Feke Pál és Csengeri Attila
További szereplõk: Beleznay Endre, Dévényi Ildikó, Vermes Tímea,
Iván Ildikó, Kelemen Csaba, Blaskó Balázs, Gregorovics Tamás,
Szebeni János és Álmosd Phaedra
A több mint százszereplõs produkció bemutatására közel ezer látogatót vár a város vezetõsége és a szervezõ Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány.
A rendezvények ideje alatt a Várkert utcában a simontornyai vendéglátók várják az ínyenceket.

Július 4.
9.00 órától a 61-es út mellett a 2. meghívásos kettes-fogathajtó verseny a Simontornyai Lovas TC Szakosztálya és Néth Tiborné szervezésében.

Fõvédnök: Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyûlés elnöke Védnök: Csõszné Kacz Edit polgármester
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A MI Trianonunk
(Befejezõ rész)
Az elmúlt hónapokban beszélgetõ társaimmal Trianonnal foglalkoztunk. A beszélgetés apropóját a fel nem dolgozott, illetve mindenki által máshogy feldolgozott,
kilencven évvel ezelõtt történtek, a történelmi Magyarország területének és lakosságának, minden értékének gyalázatos
megcsonkítása az igazságtalan békediktátum által. A témát, a nemzet sebeinek kerek évfordulós kollektív traumái adták. Súlyos örökségként nehezedve a magyarság
és a szomszéd népek gondolkodására.
Együtt és egyénileg is. Persze korosztály és
szocializációfüggõ is a témához való viszonyulás. Akinek rokonai, családtagjai akaratuktól függetlenül kerültek a gyászos napon egy tollvonással idegen országok több
évtizedes elnyomása alá, több esetben védtelen koncává, nyitott sebként hordozták e
terhet. Mások elbeszélésekbõl, írásokból
tudták meg, hogy önmagunkkal vagyunk
határosak. Aztán a minden magyar nemzeti érzelmet „kollektivizálni” akaró „legvidámabb barakk”, igyekezett -internacionalizálni- a témát. Az évtizedes magyar
történelemhamisítások oktatáspolitikája,
az elferdítések és tiltások, valamint hamis
média információk eredménye lett az a
„nemzettudatlanság”, melynek kihasználója a kettõs állampolgárság népszavazásán a magyarság ellen uszíthatott. Eredménnyel. 2004. december 5. a magyarság
lelki Trianonja, a szégyen napja. Az elmúlt
nyolc év politikai elitjének és a megtéveszthetõk -közös bûne- volt. Az idõ múlásával
a magyarság, a fojtogató „merjünk kicsik
lenni” újabb megalázó lelki elnyomásából
ébredezve a 2010. évi választásokon elzavarta a hazug, nemzetére rátörõ kormányzó pártokat. Csírái még megmaradtak.
Hiszen a nemzeti gyásznapon nem szokás,
legalábbis nem illendõ a nemzet fõvárosában, a Hõsök terén lóversenyt rendezni.
No de ez Budapest. Circus Maximus.
1920. június 4. A trianoni békediktátum
aláírásának 90. évfordulója.
2010. június 4. A nemzeti összefogás napja.
A cikksorozat készítése során, az idõ és a
történelem felülírta a gyásznapi megemlékezés szándékát. Az újonnan megalakult
Magyar Parlament gyógyítani igyekszik
1920-2004 trianoni sebeit. Ez jó így. Méltó
és biztató a magyarság jövõjének. Új történelmi korszak nyitánya lehet. Mindenesetre nagyon idõszerû és üdvözlendõ cselekedet. Egyrészt a kettõs állampolgárság
könnyített bevezetése a határon túlrekedt
nemzettest felé, másrészt június 4. a
nemzeti összetartozás napja. Mit tartalmaz ez a törvény?
A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételrõl szóló törvénnyel az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar

nemzetnek, melynek államhatárok feletti
összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
Az Országgyûlés megerõsítette Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet
tagjainak és közösségeinek egymással való
kapcsolatuk fenntartására és ápolására, és
az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevõ közösségi autonómia különbözõ
formáira irányuló természetes igényének
támogatására.
A szöveg kitér arra is, hogy a trianoni békediktátum által felvetett kérdések történelembõl ismert eddigi megoldási kísérletei
mind az idegen hatalmak segítségével végrehajtott újabb határmódosítások, mind a
nemzeti önazonosságnak a nemzetköziség
ideológiája jegyében történt felszámolására irányuló törekvések kudarcot vallottak.
Ebbõl kiindulva az Országgyûlés kinyilvánította, hogy a fenti problémák megoldását csak a nemzetközi jogi szabályok által
kijelölt keretek között, demokratikus berendezkedésû országok kölcsönös tiszteleten alapuló együttmûködése eredményezheti, amelynek kiindulópontja csak az
egyének a nemzeti önazonosság megválasztását is magában foglaló szabadsága, s
a nemzeti közösségek belsõ önrendelkezéshez való joga lehet.
Az Országgyûlés ugyanakkor elítél minden olyan törekvést, amely az adott állam
területén kisebbségben élõ nemzetrészek
asszimilációjára irányul.

Az Országgyûlés tisztelettel adózik mindazon emberek, közösségeik és azok vezetõi, illetve emlékük elõtt, akik 1920. június
4-e, „a magyar nemzet külsõ hatalmak által elõidézett igazságtalan és méltánytalan
szétszaggattatása után” áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetõvé tették,
hogy e tragédiát követõen a magyarság
mind szellemi, mind gazdasági értelemben
képes volt újra megerõsödni, s képes volt
túlélni az ezt követõ újabb történelmi tragédiákat is.
(Részletek a törvénybõl www.hirado.hu)
Semmire nincs nagyobb szüksége a magyarságnak, mint az összetartozásra, az
egymásba, kapaszkodásba. Ám kart a karba és nem talpat a fejekre alapon. Ennek a
közös jövõnek tükrében, ahol közösek a
felelõsségeink és azonosak a jogaink, tudunk jövõképet adni gyermekeinknek,
kordonok nélküli Magyarországot. Itt az
idõ, hogy valóban felnõjön a nép, és megértse, minden egyes emberen is múlik,
hogy mit tesz le a közös asztalra. Minden
egyes ember akkor érdemel Magyarországon tisztességet, ha szívében és tetteiben is
a magyar hazát szolgálja. Hogy legyen vége
egyszer és mindenkorra a -bevezettékkorszaknak, ahol az emberek feje felett
történtek az események. Mi itt lent, pedig
csak kapkodtuk a fejünket, hogy most jó
lesz, vagy nem lesz jó?
Ez nem tévé, hogy azt bekapcsolva drukkoljunk, vagy szidjunk, mert mi kívülállók
vagyunk!
A mûsor a miénk, mi vagyunk a fõszereplõk és a produkciót magunknak, és utódainknak formáljuk…
Könyv István J., A Mi Trianonunk
cikksorozat szerkesztõje

Könyv Kata simontornyai festõmûvész kiállítása Párizsban,
20 festménnyel Magyarország képviseletében

REGENERATION
címmel nyit kiállítás Párizsban
a Espace Métro Belleville Galériában 2010. május 17-én.
A kiállítás az emberi szabadságjogok évfordulóján a leomló berlini fal húsz éve,
az elnyomás alól felszabadult közép és
kelet európai országokból 11 harminc év
alatti fiatal képzõmûvészét és munkáit
hívta meg kiállításra. A rendezvény célja
megmutatni a fiatal alkotók munkáin keresztül, õk hogyan látják a jelen társadal-

mait azok változásait. A szervezõ a
CFDT a Francia Szakszervezetek 47. jubileumi éve alkalmából rendezett nemzetközi konferenciát, melynek része a
kiállítás.
Kiállító mûvészek: Krum Chorbadzhiev
Bulgaria, Friedmann Heckel Németország, Kveta Kazmuková Szlovákia,
Könyv Kata Magyarország, Sebastian Lis
Lengyelország, Jitka Nesnidalová Cseh
Köztársaság, Radu Oriean Románia,
Loore Emilie Raav Észtország, Philipp
Sladkowsky Lengyelország, Moritz
Stumm Németország, Max Thiel Németország.
A kiállítást Jacques Delors az Európai
Unio volt elnöke a Francia Szakszervezetek elnöke nyitotta meg.
Megtekinthetõ 2010. június 25-ig.
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„A semmi ágán is megél a szív, ha elhallatszik hozzá a szomszédos
ágon ülõ dobbanása” (Ancsel Éva)
Május 10-én, hétfõn, a mûvelõdési házban egy sokszínû, érdekes
rendezvénnyel zártuk a multikulturális projektünket, mely az intézményünkben mûködõ Integrált Pedagógiai Rendszer képesség kibontakoztató programjához kapcsolódott.
Célja: a környezetünkben élõ nemzetiségek alaposabb megismerésével a befogadó közösség fejlesztése. Tudjuk, a közösen végzett tevékenységek, együttes élmények az egész személyiség érzelmi, morális fejlõdését segítik.
A projekt kihirdetése egy, az érdeklõdést felkeltõ plakát faliújságra történõ kihelyezésével kezdõdött. Ezen kutató munkára
ösztönöztük tanulóinkat:

– Mutassátok be milyen népviseletük volt, esetleg még meglévõ
ruhadarabot kölcsönkérhetitek a kiállításra.
– Tudjátok meg voltak-e jellegzetes, népi eledelnek számító ételeik, esetleg azok receptjét tegyétek közzé.
– Készíthettek fotókat, melyeket kiállíthattok.
– Ismerjétek meg táncaikat, dalaikat.
Természetesen ez csak néhány ötlet, a fantáziátoknak nem szabunk
határt!”
Egy hónappal késõbb került sor a projekt zárására a mûvelõdési
házban. Az elõtérben kiállítást rendeztünk be, amely a 6.b, a 8. és
9. osztályok tanulói által összegyûjtött roma, székely, sváb népek
szokásait, népviseletét, ételeit, valamint Klár Máté 5.b osztályos
tanuló régiséggyûjteményét mutatta be. Ez utóbbi használati
tárgyakból állt. Évek óta gyûjti õket Máté.
A színházteremben az alábbi mûsor volt látható. Egy székely népmesét olvasott fel Török Regina 6.b osztályos tanuló, Szabó Róbert 3. osztályos tanuló és Rudolf Levente 5. osztályos tanuló
egy-egy népdalt adott elõ citerán kísérve saját énekhangjukat.
Az iskolába járó gyerekekbõl alakult cigány hagyományõrzõ csoport produkciója: Bényi Bernadett 10. szakiskolai tanuló és az
öccse egy-egy verset adott elõ cigány költõtõl; a csoport bemutatta, hogy a ceglédi vizes kannát hangszerként használják, ugyanis
azzal kísérték magukat, miközben a cigány himnuszt énekelték,
majd cigány táncok következtek.

„Kutassátok fel és mutassátok be a környezetünkben élõ nemzetiségeket: cigányokat, svábokat, székelyeket, románokat stb.
A bemutatás különféle formában lehetséges.
– Készítsetek interjút a jellegzetes szokásaikról és újságcikk formájában számoljatok be róla.

Az iskola néptánc csoportja többféle néptáncot adott elõ, élõ citerazenei kísérettel. A kíséretet is tanulók szolgáltatták.

A Simon-házban már
a kiállításra készülnek

Ismét jeleskedtek
a papírgyûjtésben

Nagyon kellemes délutánt töltöttünk el együtt: tanulók, szülõk,
pedagógusok.
Pordány Ilona tanár

A tudatos környezetvédelmi nevelés szellemében újabb papírgyûjtési akciót szerveztek az általános iskola alsó tagozatosai. Ezúttal némi szülõi segítséget is igénybe véve közel 10 tonna gyûlt
össze. A legtöbbet 3489 kg-ot a 3.b szorgoskodott össze. A
3.a1809, az 1.a 1563, a 4.osztály 891, az 1.b 811, a 2.a 598, a 2.b 386,
míg az SNI 291 kg-ot gyûjtött. Az ezért kapott összegek az osztálykasszát gyarapítják.
Va Lá

Újra benépesült a skanzen jellegû egykori parasztház. Közel 20
gyerek és szülõ háromhetente, szombatonként Köõ Zsuzsa vezetésével itt tartja a kézmûves foglakozásokat. A ház állagának
megõrzésében, a szükséges fûnyírásban társa, Köõ László segít. A
családias hangulatú délelõttökön a gyerekek sok mesterséggel
megismerkedhetnek, jól érzik magukat. A múlt értékeit õrzõ
ódon falak és tárgyak között már készülnek azok az alkotások is,
melyeket a simontornyai amatõr alkotók szokásos éves kiállításán
bemutatnak.
Va Lá
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Egy felejthetetlen nap
Május 13-án ismét Csepregi Éva vendégei voltunk Budapesten. A
mûvésznõ ezúttal is ötven fogyatékos, illetve hátrányos helyzetû
fiatalt és kísérõiket hívott meg az Uránia moziba a tavaszi mûvészeti fesztiválra. A külön buszt ezúttal is a Gemenc Volán biztosította. Korán, 7 órakor kellett indulnunk, mert délelõtt még egy
plusz meglepetés várt ránk. 10 órától a Budapesti Operettszínház
raktárszínházában megnézhettük az Erdei kalamajka címû zenés
mesejátékot. Az elõadás fergeteges volt, mindenkinek nagyon
tetszett. A darab fináléjában néhányan még táncra is perdültek a
szereplõkkel.
A színház után rövid séta következett a Hõsök terén, majd az
Uránia mozihoz mentünk. Ez alkalommal mi is készültünk mûsorral: a sajátos nevelési igényû gyerekek csoportja három negyedik osztályos kislánnyal kiegészülve egy táncos produkciót mutatott be, valamint a gimnazista Kovács ikrek egy verses mesét adtak
elõ.

adományaként kifizették a számlát, Hegedûsné Katinak a finom
süteményt, amit az útra sütött, a Gemenc Volánnak a buszt, a
napközi dolgozóinak pedig azt, hogy munkaidõ elõtt elkészítették
a hideg csomagokat a napközisek számára. Külön köszönet a csodálatos napért legfõbb támogatónknak, Csõszné Kacz Edit
polgármester asszonynak.
Mezõ Márta pedagógus

A sztárvendég most sem maradhatott el, Baby Gabinak tapsolhattak a gyerekek. Rengeteg lufival szálltunk fel a buszra. Sok
nem bírta ki az utat hazáig, folyamatos volt a durrogás az úton.
Hazafelé jövet ismét jót ettünk a McDonald’s-ban. Köszönjük a
Simontornyáért Közhasznú Alapítványnak, hogy dr. Sándor Pál

Könyvbemutatót tartottak a vármúzeumban
Vitéz Attila és V. Kápolnás Mária Üdvözlet Tolna vármegyébõl címû könyvének második kötetét mutatták be a múzeumban. Az igényes összeállítás jól mutatja be a megye településeinek múltját. A régi épületeket, utcákat ábrázoló képeslapok igen hasznosak lehetnek a jelenkor számára is. A könyvben szerepel a múlt századi Simontornyát is bemutató, Illyés Gyula Puszták népe címû regénye. Ebbõl idézett a városra vonatkozó részleteket Balogh László gimnazista, majd vetített képekkel adtak ízelítõt a könyv tartalmából. Az
ízléses, igen jó minõségû könyv megvásárolható a múzeumban.
Va Lá

2010. június

KÖZÖSSÉG

11

Szórakoztatva tanulni,
tanulva szórakozni
A vármúzeumban a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum és a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ módszertani mûhelyt szervezett „Múzeumok a közoktatás szolgálatában” tartalommal. A köznevelési és a közoktatási intézmények munkatársai és a
múzeumi közmûvelõdési szakemberek
több elõadást hallgattak meg. A múzeumoknak nemcsak a múlt értékeit kell bemutatniuk, hanem azt is, hogyan hasznosíthatjuk azokat ma. Erre hívta fel a figyelmet Káldy Mária, a Múzeumi Oktatási és
Képzési Központ igazgatója. Az iskolák
igényeit az eddigieknél jobban figyelembe
kell venni. A Simontornyai Vármúzeumban zajló 35 éves tevékenységrõl Endreffyné Takács Mária igazgató számolt be.
A rendezvényen elõadást tartott dr. Bereczky Ibolya SZNM fõigazgató-helyettes
és Andrásné Marton Zsuzsa, a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum múzeumpedagógusa kulturális programszervezõje. A részt-

Rövid hírek
Modernizálták
a múzeumi tárlatvezetést
A közelmúltban, a Vármúzeumban bõvült
a szolgáltatás. Ezen túl – térítés ellenében
– gépi tárlatvezetés is igényelhetõ. Három
nyelven, a magyar mellett németül és angolul kaphatnak tájékoztatót az egyéni és
csoportos látogatók.

vevõk bepillantást nyerhettek a Simontornyai Vármúzeum múzeumpedagógiai
tevékenységébe. Ennek során Máté Imréné múzeumi órát tartott az általános
iskola 3. osztályos tanulóinak. A gyakorlati
bemutató jól sikerült, azt a gyerekek látszólag is nagyon élvezték.
Va Lá

Pedagógus sportnapot tartottak

Több mint ötvenen vettek részt a simontornyai sportcsarnokban rendezett megyei
pedagógus sportnapon. A pedagógusokra
az egész évi hajtás, elfáradás után jó hatással lehetett egy kis tanév végi kikapcsolódás. A Tolna megyei pedagógus szakszervezet nevében Vámi István nyugdíjas iskolaigazgató, megyei elnökhelyettes köszöntötte a résztvevõket. Sajnos, egy szomorú
hírt kellett bejelenteni az egykori kollégáknak, hosszantartó súlyos betegség után
elhunyt id. Vinczellér István testnevelõ tanár. Emlékének egyperces néma tiszteletadással adóztak. A megyei pedagógus
szakszervezet és a Simontornyai PSK szervezte eseményen több sportágban és rejtvényfejtésben mérték össze ügyességüket,
tudásukat. Teremfociban a Szekszárd végzett az élen, megelõzve a Simontornyát és
a Pincehelyt. Kosárlabdában hazai siker

született, második helyen a Pincehely, míg
harmadikon a Szekszárd zárt. Asztaliteniszben Vinczellér István gyõzött, Balassa
Zoltán (Tolnanémedi) és Kovács Gábor
(Pincehely) elõtt. A legjobb darts dobónak
Széplaki Zoltán bizonyult, Õt követte Antal Jánosné és Balázs László (mindketten
pincehelyiek). A keresztrejtvényfejtésben
párosok mérték össze tudásukat. Gyõzött
a Simon Péter (Paks) Szabadi István (Simontornya) duó. Második helyen az Antal
Jánosné–Balázs László kettõs (Pincehely)
végzett. A képzeletbeli dobogó harmadik
fokára az Apró Etelka–Horváth András
(Simontornya) páros állhatott fel. Széplaki Zoltán fõszervezõ irányításával egy jól
sikerült napot nyugtázhattak a résztvevõk.
Mindenki nyertesnek tekinthette magát.
Va Lá

Házasságkötések május hóban
Fülöp Viktória–Kiss Tibor János; Pongrácz Anita–dr.Lõrincz László
Somogyi Szabina–Schmidmayer Roland; Schubert Mária–Varga Róbert
Születés májusban nem volt.

Holland nyelvû református
istentisztelet
Városunkban és a környékén sok holland
család vásárolt házat és szõlõbirtokot.
Vannak, akik évente csak négy-öt alkalommal tartózkodnak itt, a nyári hónapokban viszont üdülõkkel népesül be az egész
környék. A hitéletet élõknek ebben az idõszakban is szeretne lehetõséget biztosítani
vallásuk gyakorlására református lelkészünk Lõrinczy Károly. Holland nyelvû tájékoztatókat helyezett ki több frekventált
helyen, melyben május 23-ra és június
20-ra, július 18-ra, augusztus 15 és szeptember 19-re hívja és várja a híveket a
holland nyelvû istentiszteletre.
A hétvégén feldübörögtek az autók
Május 15-én és 16-án a város utcáin rendezték a Dunántúli Rally Trophy autóverseny elsõ futamát. Szombaton a vasúti rakodónál tartották a prológot, majd vasárnap a város utcáin a gyorsasági szakaszt. A
szervezõk mindent megtettek a futamok
biztonságáért, a zavartalan közlekedésért,
a lakosságot szórólapokon tájékoztatták a
várható veszélyekrõl. Az egész napos esõ
nem kedvezett a versenyzõknek, és kevés
nézõ látta a küzdelmet.
Tizenöt ember kapott munkát
hat hónapra
A vasúttisztasági program pályázatán sikeresen szerepelt az önkormányzat. Ennek
eredményeként 15 rendelkezési állományba tartozó munkanélküli május 1-jétõl újra
munkához jutott. A foglalkoztatáshoz
szükséges 10 %-kos önerõt, 1,28 MFt-ot az
önkormányzat biztosítja.
Va Lá

Szálkáim
A hosszantartó, sûrû esõzés,
a folyók magas vízállása miatt megnõtt a
belvizes területek nagysága. Ilyenkor
szembesülünk azzal is, hogy milyen állapotban vannak a vízlevezetõ árkok. Sajnos, errõl ódákat lehetne írni, szinte nincs
olyan utca, ahol nem panaszkodnának.
Tovább folyik a lakosság és az önkormányzat egymásra mutogatása. Nem lehet tudni, kinek a feladata az árkok karbantartása, rendszeres tisztítása? Egy biztos, hogy
általában a „A VÍZ AZ ÚR” – csak folyik,
folyik, és soha sem felfelé – az ember ebben a küzdelemben többnyire alul marad.
Va Lá
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KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA
Bronzérem az országos elõdöntõn

dó- és védõjátékban egyaránt kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
KISS GYÖRGY és SZABÓ BENCE harcos lendülete ösztönözte a csapattársakat a kemény védekezõjátékra, így sikerült kiharcolni a gyõzelmet, és megszerezni a 3. helyet. A csapat tagjai: kapusok: Rohn Márk, Horváth Márk. Mezõnyjátékosok: Szabó
Bence-16, Kiss György-15, Ardelán Kristóf-1, Bogdán László,
Györe Norbert, Torma Máté, Halasi P. Benedek, Seres Dominik,
Glück Gergõ, Rostás Szilveszter.
Szép volt fiúk!

Helytálltak a IV. korcsoportosok

Sikeres tanévet hagy maga mögött az 1997-ben vagy késõbb született fiúk kézilabdacsapata. A Kossa Istvánné Márti edzette csapat
ragyogó eredményeket ért el. A megyei döntõt magabiztosan nyerõ fiúk országos elõdöntõt játszottak hazai pályán. Tolna, Somogy, Komárom-Esztergom megye és Budapest legjobbjai küzdöttek egymással az országos döntõbe kerülésért.
A sorsolás szerint a következõ mérkõzések zajlottak: Budapest–Tatabánya 13:27, Csurgó–Simontornya 34:12. A vesztesek a
3. helyért, a gyõztesek pedig a továbbjutásért vívtak kemény csatát: Simontornya–Budapest 20:19, Tatabánya–Csurgó 23:22.
Simontornya csapata óriási elszántsággal és akarattal küzdötte
végig a mérkõzést, és szerezte meg a BRONZÉRMET! A táma-

Jól küzdöttek
a bajnokaspiráns
ellen
A nõi kézilabdacsapat tavaszi szereplése
igencsak halovány. Az õszi szezont bronzérmes helyen záró alakulat egyre lejjebb
csúszik a bajnoki táblázaton. Igaz, alaposan meggyengültek, hiányoznak a két átlövõ góljai: Cseh Andrea külföldön van,
Nyitrai Rózsa pedig hosszú sérüléssel bajlódik, Fülöp Anita sérülése miatt szinte
alig játszott a tavasszal. A csapat mindezek
ellenére becsületesen küzdött, legutóbb
teljes erõbedobásra késztették a Tengelic
csapatát, mely korban és súlyban is közel
dupla mutatókkal rendelkezik. A Simontornyai tini csapat ellen több 40 éven felüli
játékos lépett pályára.

STC–TENGELIC
20-25 (13-15)
STC: Végh-FülöpT, Kovács1, Dolovai 4,
Vinklár 8, Beidek 3, Pápai 4, Cs: Fülöp A,
Gyõri E. dr. Molnár Brigitta.
Va Lá

Az 1995-1996-ban született tanulók a megyei döntõ megnyerése
után, hazai pályán vették fel a küzdelmet az országos döntõbe jutásért. Nem volt könnyû dolguk a Gyõr és a Nagyatád elleni mérkõzéseken. A Gyõr csapata elleni elsõ mérkõzésen teljes erõbedobásra késztették a több ismert sportoló (Konkoly, Hornyák)
utódaival felálló csapatát. A Rába-partiak 28-21-re gyõztek. A
harmadik helyért vívott találkozón nagy csata alakult ki, a Szentgotthárd az utolsó két percben fordította maga javára a mérkõzést, 27-25-re nyertek. A fiúk a végére elfáradtak, kevés volt a cserelehetõségük, és hiányzott a mérkõzésrutin, egész évben igen kevés mérkõzést játszanak. Ezen kellene változtatni, mert amúgy
igen tehetséges játékosokból áll Széplaki Zoltán csapata: Molnár
Balázs, Szelei Márk (kapusok) Vonya Kornél 14, Nagy Tamás 10,
Vinczellér István 7, Farkas Roland 5, Kiss György 4, Tanki
Krisztofer 3, Géringer Zoltán 3, Molnár Bence, Szabó Bence
mezõnyjátékosok.
Va Lá

A sport mindenre megtanít
Hemingway híres mondását „A sport arra
tanít, hogy becsületesen gyõzzünk, vagy
emelt fõvel veszítsünk, a sport tehát mindenre megtanít” – kölcsönöztem mottóul
Juhász Dávid bemutatása kapcsán. A
simontornyai 15 éves fiatalember, aki nem
volt éppen példakép a kisvárosban, amellett, hogy fizikailag megerõsödött a súlyemelésnek, a sportnak köszönhetõen, céltudatosabb, kitartóbb is lett. Dávid, aki
Iregszemcsén tanul és sportol, ma már inkább kerüli a verekedéseket, és a tanulásra
is több idõt, fordít. Elmondta, választhatta
volna a karatét is, de nem szeretne kísértésbe esni, ezért inkább a súlyemelés mellett döntött. Szerencsés választás volt,
mert hamar kiderült tehetsége. 2009-ben
súlycsoportjában a serdülõ országos bajnoki címig is eljutott, s ebben a kategóriában a megye legjobb sportolója lett. Tagja
a magyar serdülõ és ifjúsági súlyemelõ válogatott keretnek. 69 kg-os versenyzõként
legjobb eredménye szakításban 90 kg, míg
lökésben 120 kg. Szeretné, ha válogatott
mezben képviselhetné hazánkat a nemzetközi viadalokon.
Heti 5 alkalommal 2-2,5 órát edz, így
összesen 5-10 tonnát is megmozgat. A nyarakat is végigdolgozza, ezt nem bánja, szívesen végzi, hiszen ahogy mondja, néhány

nap kihagyás után, már érzi, hogy nem bír a
vérével. Örül, hogy igazi szakemberek közé került, akik úgy a sportban, mint a tanulásban segítik fejlõdését. A kertész szakmát tanulja, tanulmányi eredményei is javultak, legyõzte tanulási nehézségeit. Nem
csak az eredmények fontosak, hiszen a
sport révén a különbözõ problémákkal
küzdõ fiatalok megtanulnak, dolgozni,
tûrni, harcolni és a kitartásuk is növekedhet. A szobája falán és a polcokon ott sorakoznak a kiváló eredményeket tanúsító
oklevelek, érmek és serlegek. Jó lenne, ha
ezután is olyan lelkes és kitartó lenne, és
további sportsikereirõl számolhatnánk be,
s felesleges energiáit az edzõteremben és a
versenyeken hasznosítaná. Ezért szurkolunk.
Va Lá

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. Tel./fax: 06(25)508 900. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Felelõs kiadó:
Simontornya önkormányzata. Szerkesztõ:

